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                            Sleutels om het Woord van God te openen 

                                        Het begrijpen van de Bijbel 

                                               Door: Gregg Bing  

                          Alle Bijbelteksten komen uit de Statenvertaling 

 

Is het mogelijk om de Bijbel te begrijpen? Het antwoord op deze veel gestelde 
vraag is, JA! Dit boek geeft een aantal "sleutels" of richtlijnen die de lezer 
helpen om het Woord van God beter te begrijpen, en zet daarna het gebruik 
van deze sleutels uiteen in een dispensationele bestudering van de Schrift.  

Ter verduidelijking alvast een gedeelte uit hoofdstuk 4: Het Griekse woord dat 
is vertaald met "dispensatie/bedeling" is "oikonomia". Het bestaat uit twee 
verschillende Griekse woorden: "oika", dat betekent huis of huishouden en 
"nomos", wat wet, regeling, orde of beheer betekent. Vandaar dat "oikonomia" 
verwijst naar "de wet of de regeling van een huishouden". We krijgen het 
Engelse woord "economie" uit dit Griekse woord. Het woord wordt ook 
vertaald als “rentmeesterschap” in het evangelie van Lukas met betrekking tot 
de verantwoordelijkheid die aan een huis “de rentmeester” wordt gegeven om 
te zorgen voor het beheer van het huis van zijn meester. De rentmeester 
bestuurde de zaken van het huishouden, zoals aangegeven door de meester 
van dat huishouden. 
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Introductie 

Waarom is er zo weinig overeenstemming tussen de mensen over wat de Bijbel 
leert? Hoewel de Bijbel nog steeds het meest verspreide boek ter wereld is, is 
het ook het meest misverstane boek. Is het echt zo moeilijk om de Bijbel te 
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begrijpen? Waarom zou God een boek aan ons geven en het zo moeilijk maken 
dat we het niet kunnen begrijpen? 

Hoewel het waar is dat de Bijbel niet een eenvoudig boek is, is het niet 
onmogelijk om de Bijbel te begrijpen. In het boek Deuteronomium zien we 
God, door zijn profeet Mozes, de kinderen Israëls voorbereiden om het aan hun 
beloofde land in te gaan. Hij herinnert hen aan hun mislukkingen in het 
verleden en hun gebrek aan vertrouwen in Hem. Hij leert hen dat 
gehoorzaamheid aan Hem zegen zal brengen, maar dat ongehoorzaamheid 
oordeel zal brengen. Hij benadrukt het belang om hun leven in 
overeenstemming te brengen met de dingen die Hij in Zijn Woord heeft 
geopenbaard. 

“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 vertelt ons niet alles. Er zijn verborgen dingen die alleen van Hem zijn; 
dingen die we nooit zullen begrijpen omdat we God niet zijn, en nooit zoals 
God zullen zijn! De Bijbel is echter Gods openbaring van Zichzelf en Zijn 
plannen en doelen  met de mensheid. 

De dingen die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard, behoren tot ons en onze 
kinderen voor altijd; dat betekent dat Zijn Woord voor ons is om te kennen en 
te begrijpen. De Bijbel is niet geschreven om ons in het donker te houden, maar 
om ons licht te geven. De psalmist schreef: 

“Psalm 119:130: De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten 
(onverstandigen) verstandig makende. 

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen de Bijbel niet lezen en 
bestuderen is omdat ze de Bijbel niet begrijpen. Het is onze bedoeling in deze 
studies om een aantal richtlijnen te geven om u te helpen bij het begrijpen van 
de Bijbel zodat u wordt aangemoedigd om het zelf te bestuderen. Dit boek is in 
twee delen verdeeld. Deel 1 geeft een aantal algemene richtlijnen voor 
Bijbelstudie. Deel 2 laat het belang van deze richtlijnen zien terwijl we samen 
de Schrift bestuderen. Terwijl we hopen dat deze studies u zullen helpen bij het 
begrijpen van de Bijbel komt uiteindelijk het ware begrip uit een andere bron. 

Voordat Hij werd gekruisigd, vertelde Jezus zijn discipelen dat hij veel dingen 
zou moeten lijden, gedood moest worden en daarna na drie dagen opgewekt 
zou worden (Mattheüs 16:21). De discipelen begrepen deze dingen destijds 
niet (Johannes 20:9), maar nadat Hij uit de dood was opgestaan, herinnerde 
Jezus de discipelen aan de dingen die Hij hen had geleerd: 

“Lukas 24:45: Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden”. 
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De Bijbel kan niet door de mens worden begrepen buiten de Heer om.  Het is 
de Heer die het “verstaan” geeft. Het moet de Heer zijn die ons verstand opent. 
Paulus zei tot Timotheüs: 

“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. 

We vragen u hetzelfde te doen. Overweeg zorgvuldig wat er in deze studies 
wordt gezegd. Besteed veel zorg aan het lezen, bestuderen en het mediteren 
over de geschriften waarnaar wordt verwezen, en:  "de Heere geve u verstand 
in alle dingen”.  

 

Deel I: Richtlijnen voor Bijbelstudie 

Hoofdstuk 1: Waarom de Bijbel bestuderen? 

Waarom is het belangrijk dat we de Bijbel bestuderen? In tegenstelling tot alle 
andere boeken, die alleen de woorden van de mensen zijn, is de Bijbel: 

Het Woord van God 

Het is Gods openbaring van Zichzelf aan de mensheid. 2Timotheüs 3:16 zegt 
ons: 

“Al de Schrift is van God ingegeven”. De uitdrukking: “van God ingegeven” Is 
een enkel woord in het Grieks, dat betekent "door God geademd". 2 Petrus 
1:21 vertelt ons dat heilige mannen van God de Schrift schreven, omdat ze 
door de Heilige Geest werden gedreven. Als we onze studie van de Bijbel 
benaderen moeten we het ontvangen zoals de gelovigen te Thessalonica dat 
deden:  

“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. 

Als zijnde het ware Woord van God, is de Bijbel ook: 

Het Woord der Waarheid 

In 2 Timotheüs 2:15 zegt Paulus: 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

Van de vertaler: De King James Bible zegt ipv “benaarstig u”: “Study = studeer”. 

“2Tim.2:15:  Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth 
not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. (einde citaat). 
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We moeten tijd nemen en moeite doen om de Bijbel te bestuderen omdat het 
de enige bron van absolute waarheid is. Als we andere boeken lezen, kunnen 
we er niet zeker van zijn dat hetgeen we lezen waar is omdat deze boeken de 
woorden van mensen zijn. Maar als we de Bijbel lezen en bestuderen, recht 
gesneden (2Tim.2:15), kunnen we er zeker van zijn dat zijn woorden en 
leringen waar zijn. Dat wil niet zeggen dat we geen dingen kunnen leren en 
hulp krijgen van boeken die door mensen geschreven zijn, maar we moeten 
dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen die de gelovigen te Berea hebben 
genomen. Zij ontvingen de woorden die Paulus leerde: 

“Hand.17:11: ……………………………………….onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze 
dingen alzo waren. 

Tenslotte moeten we lezen en studeren om de Bijbel te leren begrijpen omdat 
het is: 

Het Woord des Levens 

Hebreeën 4:12 zegt dat: 

“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. 

De Bijbel is een leven gevend boek. Het laat ons zien dat wij allemaal zondaren 
en gescheiden van God zijn (Rom. 3:23) en dat de straf die moet worden 
betaald voor de zonde, de dood is (Rom 6:23), maar verklaart ook dat God, 
ondanks onze zonde, van ons houdt en Zijn enige Zoon stuurde, de Heere Jezus 
Christus, om te sterven voor onze zonden (Rom.5:8). 

De Bijbel zegt: 

“1Joh.5:11-13: 11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige 
leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 12 Die den Zoon heeft, die 
heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. 13 
Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; 
opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam 
des Zoons van God. 

Zodra we in de Heer Jezus Christus hebben geloofd, leert de Bijbel ons hoe we 
elke dag voor Hem moeten leven. Het leert ons, berispt en corrigeert ons, en 
geeft ons de opdracht om rechtvaardig te leven: “Opdat de mens Gods 
volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust" (2 Tim. 3:17). 

De Bijbel is een uniek boek. Het is door God geademd. Het is absolute 
waarheid. Het is leven-gevend. Het is niet een boek om op een onverschillige 



 

6 
 

manier te benaderen. Het is niet een boek dat één of twee keer wordt gelezen 
en daarna weggegooid wordt. We zouden de Bijbel moeten benaderen zoals 
Ezra de priester dat deed. 

“Ezra 7:10: Want Ezra had zijn hart gericht, om de wet des Heeren te zoeken en 
te doen, en om in Israel te leren de inzettingen en de rechten. 

Ezra bereidde zijn hart om drie dingen te doen met Gods Woord: (1) het te 
zoeken, (2) het te doen en (3) het te onderwijzen. Mogen we allen de noodzaak 
zien om zijn voorbeeld te volgen. 

 

Hoofdstuk 2: Iemand de Weg Tonen 

“Hand.8:27-31: 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?..........". 

Deze passage geeft het probleem aan dat veel mensen hebben met de Bijbel. 
Ze begrijpen gewoon niet wat ze lezen. De Ethiopische eunuch was verstandig 
genoeg om te weten dat hij iemand nodig had om hem, woordelijk, te 
begeleiden om hem de weg te laten zien. De vraag is, “Wie?”. 

Er is een groot gevaar om afhankelijk te zijn van een verkeerde gids of gidsen. 
In Mattheüs, hoofdstuk 15, kwamen de Schriftgeleerden en Farizeeën uit 
Jeruzalem om Jezus te zien en zeiden tot Hem: 

“Matth.15:1-14: 1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeen, 
die van Jeruzalem waren, zeggende: 2 Waarom overtreden Uw discipelen de 
inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen 
eten. 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het 
gebod Gods, door uw inzetting? 4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw 
vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. 5 
Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u 
van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal 
eren, die voldoet. 6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw 
inzetting. 7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 8 
Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart 
houdt zich verre van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die 
geboden van mensen zijn. 10 En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide 
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Hij tot hen: Hoort en verstaat. 11 Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den 
mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. 12 Toen 
kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de 
Farizeen deze rede horende, geergerd zijn geweest? 13 Maar Hij, antwoordende 
zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid 
worden. 14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de 
blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. 

Er zijn verschillende belangrijke punten om op te merken betreffende deze 
passage. Ten eerste waren deze Joodse leiders meer bezorgd om de tradities 
van mensen dan dat zij bezorgd waren om het Woord van God. Met "tradities" 
bedoelen we niet simpelweg vastgestelde manieren om dingen te doen. Deze 
"tradities" waren in strijd met het Woord van God waardoor zij, de 
Schriftgeleerden en de Farizeeën "het gebod van God" overtraden (vers 3). De 
Farizeeën concentreerden zich zozeer op de Joodse tradities dat zij "het gebod 
van God krachteloos maakten" (vers 6). Dit soort tradities zijn gevaarlijke 
leringen. 

Te veel mensen volgen vandaag de dag de leringen en tradities van mensen in 
plaats van te bestuderen wat Gods Woord zegt. Hoewel de mannen die zij 
volgen, “religieuze” leiders kunnen zijn, zijn velen van hen zoals de Farizeeën; 
mensen die dicht bij God komen met hun mond en Hem eerbiedigen met hun 
lippen, maar wiens harten ver van God zijn. Hun “religieuze” aanbidding van 
God is tevergeefs en leeg, omdat het niet oprecht is. De echte schade bij het 
volgen van deze mannen is dat zij de geboden van mensen onderwijzen als 
vervangers voor de waarheden van Gods Woord. 

Jezus noemde deze mensen “blinde leiders van de blinden”. De 
Schriftgeleerden en de Farizeeën waren blind omdat ze God niet eens kenden. 
Zij waren geestelijk blind en leidden anderen bij God vandaan met hun valse 
leer. Het resultaat, zei Jezus, is: "zo zullen zij beiden in den gracht vallen" (vers 
14). We kunnen zien dat Satan aan de basis staat van dit probleem, want hij is 
het die de geest van de mens verblindt voor de waarheid van Gods Woord (2 
Kor. 4:3-6). 

Net zoals de Ethiopische eunuch hebben we een gids nodig om ons de weg te 
laten zien, maar we moeten voorzichtig zijn dat onze gids geen valse leraar is; 
Een huichelaar die de Heer Jezus Christus niet eens als Heiland en Heer kent. 
Dat is het gevaar om de leringen van mensen te volgen. 

U zou kunnen vragen: Maar was Filippus niet degene die de eunuch leidde en 
hem liet zien hoe hij Gods Woord kon begrijpen? Hebben we niet gelezen dat: 
“….Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, 
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verkondigde hem Jezus'  (Handelingen 8:35)? Ja, Filippus werd zeker door God 
gebruikt om deze man te helpen de Schriften te begrijpen. 

Door de geschiedenis heen heeft God ervoor gekozen om mensen te gebruiken 
als Zijn instrumenten om Zijn Woord te prediken en te onderwijzen. In het 
Oude Testament sprak God door de profeten. In het Nieuwe Testament sprak 
God door Zijn Zoon en door de apostelen. Zelfs vandaag, hoewel er geen 
apostelen en profeten meer zijn, heeft God aan de mensen evangelisten en 
leraren gegeven om Zijn Woord getrouw te verkondigen (Ef.4:11). Deze 
mannen prediken en onderwijzen zodat de heiligen worden uitgerust voor het 
werk van de bediening en voor de opbouw van de kerk, het lichaam van 
Christus (Efeziërs 4:12). 

Zeker, we kunnen profiteren van het leren en prediken van godvrezende 
pastors en leraren net zoals de Ethiopische eunuch profiteerde van de 
prediking van Filippus, maar we moeten waakzaam zijn met betrekking tot drie 
dingen. Ten eerste predikte Filippus Jezus Christus aan de eunuch. Een 
getrouwe prediker of leraar is iemand die de Heer Jezus Christus predikt en 
verheerlijkt. Ten tweede predikte Filippus aan de eunuch uit de Schriften, niet 
uit de tradities van de mensen. Ten derde, als u naar het volledige verslag kijkt 
in Handelingen 8, werd Filippus geleid door de Heilige Geest van God.  

In Handelingen 8:26 lezen we: 

“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. 

Filippus gehoorzaamde en vond de Ethiopische eunuch in een wagen zitten 
lezende de Schriften. Vers 29: “En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u 
bij dezen wagen”. Nadat de eunuch het Woord van God aangaande Jezus 
geloofde en met water gedoopt was, kwamen ze uit het water en toen: “nam 
de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer”. (Vers 
39). 

Deze verzen maken duidelijk dat de Heilige Geest van God Filippus leidde om 
Jezus aan de eunuch, uit de Schriften, te verkondigen. De Heilige Geest was 
degene die de eunuch de weg heeft getoond en hem  begrip van de Schrift 
heeft gegeven. Deze die de Ethiopische eunuch begeleide, is dezelfde gids die 
wij vandaag nodig hebben. 

“1Kor.2:9-13: 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en 
het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, 
hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons 
geopenbaard 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 
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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. 

De Bijbel legt de dingen vast die God heeft voorbereid voor degenen die Hem 
liefhebben, maar ze worden ons alleen door Zijn Heilige Geest geopenbaard. 
Het is niet de leer van de wijsheid van de mensen die belangrijk is, maar de leer 
van de Heilige Geest. Hij moet onze gids zijn, omdat deze dingen alleen 
geestelijk worden onderscheiden (1 Kor. 2:14). 

Toen Jezus de Heilige Geest beloofde te zenden, noemde hij Hem “de Geest der  
Waarheid” en vertelde Zijn discipelen: "wanneer Die zal gekomen zijn, Hij u zal 
leiden in al de waarheid”. ‘Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u 
verkondigen”. (Johannes 16:13-15). 

De Bijbel kan niet zonder God worden genoten en begrepen door de mens. Het 
moet geestelijk onderscheiden worden. De “iemand” die de Ethiopische 
eunuch nodig had om hem te leiden was de Heilige Geest. De “iemand” die we 
vandaag nodig hebben om “ons te leiden in al de  waarheid” is dezelfde Heilige 
Geest van God. 

Paulus bad voor de gelovigen te Efeze dat God hen zou geven: “den Geest der 
wijsheid en der openbaring in Zijn kennis” (Ef.1:17). Hij bad voor de 
Kolossenzen: “dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand;  

We moeten meer tijd besteden aan het bestuderen van het Woord van God en 
de Heilige Geest toelaten ons wijsheid en geestelijk verstand te geven, en 
minder tijd besteden aan het afhankelijk zijn van de leringen en tradities van  
mensen. We moeten acht geven op de waarschuwing van Kolossenzen 2:8: 

“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; 

 

Hoofdstuk 3:  De sleutels tot het begrijpen van de Bijbel 

Na Zijn verleiding in de woestijn keerde Jezus terug naar de stad Nazareth, 
waar Hij opgevoed was. Hij ging op de Sabbat in de synagoge en stond op om te 
lezen. Hem werd het boek Jesaja overhandigd en Hij las Jesaja hoofdstuk 61, 
vers 1 en het eerste deel van vers 2, waarin staat: 
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“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 
aanvaardbare jaar van de Heer……………".  

Jezus sloot het boek, ging zitten en zei: “Heden is deze Schrift in uw oren 
vervuld”. Hierbij liet Jezus een principe zien dat de sleutel is om de Bijbel te 
begrijpen; Jezus "sneed het woord der waarheid recht”.  

In het laatste gedeelte van Jesaja 61:2 staat : “en den dag der wraak onzes 
Gods”. Jezus was zeer zorgvuldig in het duidelijk maken dat: "het aanvaardbare 
jaar van de Heer" en "de dag der wraak onzes Gods" betrekking hebben op 
verschillende gebeurtenissen die op verschillende tijden zouden plaatsvinden. 
Jezus zei: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld”. Het was niet: “de dag der 
wraak onzes Gods”, maar het was: “het aanvaardbare jaar van de Heer”. 

In 2 Timotheüs 2:15 werd de apostel Paulus geleid door de Geest om het 
belang van dit beginsel van Bijbelstudie op te schrijven: 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. 

De uitdrukking “recht snijden” komt van een Grieks woord. Het wordt soms 
gebruikt om te verwijzen naar het snijden van een recht pad. Dit is de enige 
plaats van dit woord in het Nieuwe Testament, maar het woord wordt 
gevonden in de Septuagint (Griekse) versie van het Oude Testament in 
Spreuken 3:6, waar staat: "en Hij zal uw paden recht maken”. Om het Woord 
van God recht te snijden is het nodig om het correct recht te snijden of te 
verdelen; rechte paden snijden door Gods Woord. Als we de waarheid van 
Gods Woord willen begrijpen, moeten we het recht snijden of recht verdelen. 
Als we beproefd en zonder schaamte voor God willen staan dan moeten wij 
Zijn Woord recht snijden. 

Om iets beter te begrijpen wat het betekent om “het Woord der waarheid 
recht te snijden”, laat ons kijken naar wat het niet is. Ten eerste betekent het 
niet dat er Schrift wordt weggelaten. We kunnen niet een gedeelte van de  
Bijbel wegwerpen. We kunnen niet alleen die delen van de Bijbel nemen die we 
graag willen (of die onze vooropgezette ideeën ondersteunen). Ten tweede 
betekent het niet dat sommige delen van de Bijbel meer geïnspireerd zijn dan 
anderen. Sommige mensen hebben het verkeerde idee dat de aardse woorden 
van Jezus (die in veel Bijbels rood zijn gedrukt) belangrijker zijn dan andere 
delen van de Schrift. De profeten van het Oude Testament schreven vaak: 
“Hoor het Woord des Heeren”, want dat is precies wat door hen is 
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opgeschreven. De apostel Paulus zegt dat hij de woorden die hij schreef 
ontvangen heeft door "de openbaring van Jezus Christus" (Gal 1:12), aldus 
verwees hij daarnaar  in 1 Timotheüs 6:3 als:  “de gezonde woorden van onzen 
Heere Jezus Christus”. We lezen in 2 Timotheüs 3:16-17 dat: 

“ 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 hele Bijbel is door God geademd. Het is Zijn Woord (Johannes 17:14) en het 
bestaat uit Zijn woorden (Johannes 17:8). Bovendien is de gehele Bijbel 
profijtelijk voor ons; voor ons onderwijs, wederlegging, rechtvaardiging en 
instructie om rechtvaardig te leven. Wij hebben niet het recht om enig 
gedeelte van Gods Woord te verwerpen. 

“Het Woord der waarheid recht snijden” heeft ook niets te maken met door de 
mensen aangebrachte verdelingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld: de verdeling van 
de Bijbel in hoofdstukken en verzen werd gedaan door mensen, niet door God. 
Hoewel deze afdelingen ons zeer behulpzaam zijn bij het lokaliseren van  
gedeelen in de Schrift zouden ze niet moeten worden gebruikt als basis voor  
leerstellige of theologische conclusies betreffende de betekenis van een 
passage in de Schrift betekent. Daarnaast hebben veel mensen het verkeerde 
idee dat de rubrieken die we vaak over hoofdstukken of afdelingen van de 
Schrift vinden, deel uitmaken van Gods geïnspireerde Woord. Dat zijn ze niet! 
Deze werden toegevoegd door menselijke redacteuren of uitgevers en zij 
weerspiegelen de standpunten van deze mannen en vrouwen; niet 
noodzakelijkerwijs de standpunten van God. Zelfs de verdeling tussen wat we 
de Oude en het Nieuwe Testament noemen is een misleidende verdeling (zoals 
we later in deze studie zullen zien). 

Er is een oud lied dat zegt: “Elke belofte in het Boek is voor mij”. De teksten van 
dit nummer zijn gewoon niet waar. We kunnen de hele Bijbel niet beschouwen 
als rechtstreeks aan ons geschreven. Dit omvat zowel zijn beloftes als zijn 
instructies. Als het allemaal rechtstreeks aan ons was geschreven zouden we 
een ark moeten bouwen en zouden we dierenoffers moeten offeren. Het feit is 
dat het onmogelijk is om alles te doen wat de Bijbel zegt omdat God met 
verschillende mensen gesproken heeft, met verschillende programma's, over 
verschillende perioden, voor verschillende doeleinden. 

We kunnen de noodzaak zien om het Woord recht te snijden door een paar 
voorbeelden uit de Schrift te bekijken. Bijvoorbeeld, in Luke 9:1-5, zegt Jezus 
zijn twaalf discipelen om uit te gaan om koninkrijk van God te prediken. In vers 
3 heeft Hij hen specifiek opgedragen:   



 

12 
 

"Lukas 9:3: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male (reiszak), 
noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben". 

Dan, als we naar Lukas 22:35-38 gaan, vinden we dat Hij hen andere  instructies 
geeft: 

“ 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. 

De belangrijkste uitdrukking in deze passage is "Maar nu". Aan het begin van 
zijn bediening zond Jezus zijn discipelen uit om te prediken, " Het Koninkrijk der 
hemelen is nabij gekomen" (Mattheüs 10:7), maar nu (in Lukas 22) is de Koning 
afgewezen en in afwachting van Zijn kruisiging (“met de misdadigers 
gerekend”) geeft Hij zijn discipelen verschillende instructies om zich voor te 
bereiden op de weerstand die zij zullen ondervinden in hun toekomstige 
bediening. Daarom zien we verschillende instructies voor verschillende tijden 
en omstandigheden. 

en ander voorbeeld: laten we drie hoofdstukken van de Schrift vergelijken. In 
Mattheüs 10:5-7 zond Jezus zijn discipelen uit om te prediken, maar Hij 
vertelde hen: "Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, .............. Maar 
gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels".  

In Romeinen 1:16, geschreven tijdens de Handelingen periode, lezen we dat 
het evangelie van Christus is: "……….een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, 
die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek". Tot slot vinden we voor vandaag, 
in Kolossenzen 3:11:  

“Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, 
dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen”. 

Deze verzen wijzen op significante verschillen in Gods houding ten opzichte van 
Jood en Heiden. Hoe kunnen we deze verschillen begrijpen en waarom bestaan 
ze? We moeten "het woord der waarheid recht snijden".  

Deze drie passages in de Schrift beschrijven drie afzonderlijke plannen en 
doeleinden van God die uiteraard niet allemaal tegelijkertijd in werking kunnen 
zijn. Het Woord der waarheid “recht snijden” betekent dat we kennis moeten 
nemen van de verschillen in Gods plannen en doeleinden zoals Hij ze in Zijn 
Woord heeft geopenbaard.  
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Als we een passage van de Schrift benaderen moeten we het zorgvuldig 
identificeren: (1) aan wie of over wie God spreekt, (2) wat God spreekt; wees 
dan voorzichtig om de passage in de context te bestuderen (bestuderen wat er 
voorheen gebeurt en wat na komt), (3) wanneer God spreekt, en (4) voor welk 
doel God spreekt. Het is alleen als we de Schrift op deze manier nauwlettend 
bestuderen dat we de waarheid van Gods Woord leren begrijpen. 

 

Hoofdstuk 4: Dispensationele Bijbelstudie 

Veel mensen houden niet van de uitdrukking “dispensationele” Bijbel studie, 
maar het feit is dat het woord “dispensatie/bedeling” een Bijbels woord is. We 
lezen in Efeziërs 1:10 van "de bedeling van de volheid der tijden" en in Efeziërs 
3:2 van "de bedeling der genade Gods". 

Het Griekse woord dat is vertaald door "dispensatie/bedeling" is "oikonomia". 
Het bestaat uit twee verschillende Griekse woorden: "oikia", dat betekent huis 
of huishouden en "nomos", wat wet, regeling, orde of beheer betekent. 
Vandaar dat "oikonomia" verwijst naar "de wet of de regeling van een 
huishouden". We krijgen het Engelse woord "economie" uit dit Griekse woord. 
Het woord wordt ook vertaald als “rentmeesterschap” in het evangelie van 
Lukas met betrekking tot de verantwoordelijkheid die aan een huis “de 
rentmeester” wordt gegeven om te zorgen voor het beheer van het huis van 
zijn meester. De rentmeester bestuurde de zaken van het huishouden, zoals 
aangegeven door de meester van dat huishouden. 

Een bedeling, zoals in de Bijbel gebruikt, verwijst naar een bepaalde volgorde 
of regeling van God (dat wil zeggen een plan of doel) die Hij voor een bepaalde 
groep mensen heeft vastgesteld. Bijvoorbeeld: de apostel Paulus, in 
Kolossenzen 1:25, beschrijft een “bedeling” of “rentmeesterschap” die God aan 
ons heeft gegeven (dat wil zeggen aan de kerk, het lichaam van Christus -  vers 
24). Dit was een hoeveelheid waarheid waarin Gods plan en doel, voor de 
gelovigen van vandaag, is geopenbaard. Alhoewel het in de gedachten van God 
vóór de grondlegging van de wereld bekend was (Ef. 1:4), bleef deze bedeling 
van genade een verborgenheid (of ook wel “geheimenis” genoemd) totdat God 
het aan Paulus heeft geopenbaard, en dan aan ons door Paulus zijn brieven. 

God heeft ook andere "bedelingen", in de geschiedenis van zijn betrekkingen 
met de mensheid, ingesteld. Dezen omvatten Gods oorspronkelijk plan en doel 
voor Adam en Eva toen Hij hen in de hof van Eden plaatste (Gen. 2:7-25), Gods 
plan en doel voor Zijn uitverkoren volk, Israël, onder de wet van Mozes (Ex. 
19:3-8), evenals vele anderen. Deze bedelingen zijn Gods delingen in de Bijbel, 
niet de delingen van de mens. Als we Gods Woord bestuderen moeten we 
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"recht snijden" of onderscheid maken tussen deze verschillende bedelingen van 
God, zodat we kunnen weten hoe God wil dat we vandaag de dag Hem 
aanbidden, wandelen en voor Hem werken.  

Er zijn veel verschillende meningen, van Bijbel geleerden, over hoeveel 
werkelijke bedelingen er zijn. Sommigen kiezen er voor om de dingen in meer 
algemene termen te zien. Ze kijken naar fundamentele verschillen in Gods 
programma's en komen tot een kleiner aantal bedelingen. Anderen kiezen er 
voor om meer specifiek te zijn over de verschillen in Gods programma's en 
komen daarom tot een groter aantal bedelingen. Het definitieve aantal is niet 
zo belangrijk als het principe van het "recht snijden" van Gods Woord. 

 

Hoofdstuk 5: Het thema van de bijbel 

Waarom gebruikt God slechts 2 hoofdstukken om de schepping van de hemel 
en de aarde te beschrijven en 50 hoofdstukken gebruikt om de tabernakel te 
beschrijven? Waarom besteedt God slechts 9 verzen die ongeveer 1500 jaar 
geschiedenis bespreken (Gen. 4:16-24) en gebruik dan 14 hoofdstukken (Gen. 
37-50) om het leven van Jozef te omschrijven (die zelfs niet eens in de bloedlijn 
van Christus zat)? 

Waarom vermeldt God niet de vele grote wereldleiders van heel de 
geschiedenis, zoals Alexander de Grote, en wel stilstaat bij de levens van 
mannen zoals Abraham, Izak en Jakob? 

Het antwoord op deze vragen vindt u in het doel van de Bijbel. De Bijbel is geen 
wetenschappelijk handboek, zoals we vandaag over de wetenschap denken. 
Hoewel de Bijbel zeker een wetenschappelijk boek is (het woord wetenschap 
betekent simpelweg kennis). De Bijbel is niet alleen een geschiedenisboek, 
maar bevat historische verslagen die in elk detail absoluut waar en accuraat 
zijn. De Bijbel is geen biografie van de beroemdste mannen en vrouwen ter 
wereld, hoewel het het leven van veel grote mannen en vrouwen, in het geloof, 
vastlegt. Het doel van de Bijbel is om de persoon en het werk van de Heer Jezus 
Christus te openbaren! In Johannes 5:39 vertelde Jezus de Joden: 

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te 
hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. 

Jezus sprak hier over de Oud Testamentische Schriften. 

Na zijn opstanding uit de dood leerde Jezus Zijn discipelen zeggende: 

“Lukas 24:44-45: 44 ………………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 
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geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen 
opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 

Uit deze passages zien we dat het doel van de Oud Testamentische Schriften 
(Genesis tot en met Malachi) was om te getuigen aangaande de Heer Jezus 
Christus. Dit verklaart waarom zoveel van het boek Genesis gewijd is aan de 
patriarch Jozef; omdat zijn leven een type was van het leven van Christus. Josef 
was de geliefde van zijn vader die naar zijn broers werd gestuurd (Gen. 37). Hij 
was de afgewezen dienaar; zonder oorzaak gehaat (Gen. 37-40). Uiteindelijk 
werd hij de verheven redder van zijn eigen familie (Gen. 41-45). 

De nacht voordat Hij gekruisigd zou worden, zei Jezus tot zijn discipelen: 

“Joh.14:16-17: 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster 
geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der 
waarheid, welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent 
Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn………26: 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, 
Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd 
heb……..Joh.16:13-14: 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de 
Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van 
Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en 
de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken; want 
Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 

Op de wijze waarop de Heilige Geest zijn schrijvers heeft geleid betreffende de 
Nieuw Testamentische Schriften, getuigt Hij ook van de Heer Jezus Christus. 

De persoon (of karakter) van Jezus Christus verandert nooit (Heb.13:8). Hij is de 
eeuwige God der heerlijkheid. Hij is alwetend en almachtig. Hij is gerechtigheid, 
leven, liefde, genade en waarheid. Als we de Bijbel bestuderen, zien we echter 
dat de presentatie van Christus in het Woord veranderd is, omdat Gods 
verschillende plannen en doeleinden in de loop der tijd progressief werden 
ontvouwen. We moeten deze wijzigingen opmerken als we de Bijbel willen 
begrijpen. 

In de Oud Testamentische Schriften handelde God voornamelijk met Zijn 
uitverkoren volk, Israël. Deze Geschriften tonen Christus als belofte, beeld (of 
tye) en profetie als de komende Messias van Israël, gezalfd door God als 
Profeet, Priester en Koning. 

In de evangeliën werd Christus mens en kwam tot Zijn eigen volk, Israël, Hij 
verkondigde dat het koninkrijk der hemelen “nabij”was. Hij bewees Zichzelf als 
hun Messias en Koning, maar zij verwierpen Hem en kruisigden Hem aan het 
kruis op Golgota. 



 

16 
 

Tijdens de Handelingen periode heeft de opgestane en opgevaren Heer Jezus 
de Heilige Geest naar de wereld gestuurd en,  werkende door de apostelen, 
werden de Koning en het Koninkrijk officieel aan het volk Israël aangeboden 
(Handelingen 3:19-21). Nogmaals weigerde Israël, als volk, Gods aanbod en 
werd het koninkrijk uitgesteld (Heb.2:8). Na de steniging van Stefanus in 
Handelingen 7, riep God een nieuwe apostel, Paulus, door wie Hij een nieuw 
plan en doel zou openbaren aangaande de kerk, het lichaam van Christus. Dit 
doel van God bleef door de eeuwen heen een verborgenheid (of geheimenis) 
totdat God het bekend heeft gemaakt aan Paulus. 

In de brieven van Paulus vinden we dat het koninkrijk van Israël is uitgesteld. 
Hun verworpen Koning, de Heer Jezus Christus, wordt verheven en wordt 
Hoofd gemaakt over alle dingen aangaande de kerk, die Zijn Lichaam is 
(Efeziërs 1:22-23). In de vroege brieven van Paulus, geschreven tijdens de 
Handelingenperiode, noemt hij de verborgenheid (1 Kor. 2, 12, Rom. 12, 16, 1 
Thess. 4, enz.), maar Gods plan en doel voor de Kerk, in deze hedendaagse tijd 
van genade, wordt niet volledig door Paulus geopenbaard totdat we zijn latere 
brieven ontvangen die vaak worden aangeduid als de "gevangenisbrieven" (Ef. 
3, Kol. 1). 

Opmerking van de vertaler: De vroege brieven van de apostel Paulus zijn: 
Galaten – 1 en 2 Thessalonicenzen – 1 en 2 Korinthe – Romeinen (in totaal 6 
stuks). De latere brieven, ook wel de gevangenisbrieven genoemd, zijn: Filemon 
– Kolossenzen – Filippenzen – Efeziërs – Titus – 1 Timotheüs – 2Timotheüs (in 
totaal 7 stuks).  De brieven zijn hier opgesomd in de volgorde waarin ze, vrij 
zeker, zijn geschreven. Einde citaat! 

In de Hebreeuwse brieven (Hebreeën tot en met Openbaring) vinden we dat 
God Israël voorbereidt op hun komende koninkrijk en hen aanmoedigt om 
geduldig te blijven totdat Christus terugkeert naar de aarde om het koninkrijk 
te vestigen. In het laatste boek van deze brieven, het boek Openbaring, zien we 
de Koning terugkeren in macht en grote glorie om te oordeelen en Zijn troon 
op te eisen. Wij zien dat Zijn koninkrijk op de aarde wordt gevestigd en we zien 
dat alle beloften en profetieën betreffende Christus uiteindelijk worden 
vervuld. 

Het belangrijkste om te onthouden is, wanneer we Bijbelstudie gaan doen,  dat 
het de wonderbaarlijkste Persoon van de wereld, de Heer Jezus Christus, 
openbaart. Wanneer we de Bijbel lezen en bestuderen zouden we ons niet 
moeten concentreren op het vullen van onze gedachten met geschiedenis, 
profetie of zelfs leer. Het is belangrijk om te weten wat de Bijbel zegt, maar het 
is nog belangrijker om de Enen te kennen die de Bijbel bekend heeft gemaakt: 
Christus! Als we lezen, studeren en mediteren op het Woord van God, laten we 
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onze gedachten, harten, en leven vullen met: “de uitnemendheid der kennis 
van Christus Jezus, mijn Heere; (Fil.3:8). 

Daarom vermaant Paulus ons in Kolossenzen 3:16 om: 

“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant 
elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den 
Heere met aangenaamheid in uw hart. 

De Bijbel is een levengevend en een levensveranderend boek, niet alleen door 
wat er staat, maar vanwege de Ene, die ons bekend wordt maakt. “Kol.3:4: 
Christus die ons leven is”. Mogen we dezelfde wens koesteren die de apostel 
Paulus in Philippians 3:10 heeft opgeschreven: 

“Opdat ik Hem kenne,………..”. 

 

Deel 2: Het bestuderen van de Bijbel 

Hoofdstuk 6:  Gods Volmaakte Schepping 

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

Gods Woord begint met deze eenvoudige verklaring, maar wat een rijkdom aan 
waarheid wordt in dit vers geleerd! Het leert ons dat God eeuwig is. God 
bestond al in het begin. Hij heeft de hemelen en de aarde tot stand gebracht, 
en al de heerscharen; dingen die nog nooit eerder bestonden. 
"Wetenschappers" hebben in de geschiedenis van de mensheid gezocht naar 
een verklaring voor het bestaan van de hemel en de aarde; een verklaring 
waarbij ze God buitengesloten hebben, maar hun zoektocht is tevergeefs 
geweest. De wereld kwam niet door pure natuurlijke middelen tot stand, maar 
door bovennatuurlijke schepping. De Bijbel vertelt ons dat “God sprak” en 
dingen die “niet waren” waren er ineens. 

Als we kijken naar de schoonheid en de omvang van de wereld waarin we leven 
kunnen we het niet negeren om op te merken dat het door God is ontworpen 
en geschapen. De psalmist schreef:   

“Psalm 19:1-4: 1…………… De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel 
verkondigt Zijner handen werk. 2  De dag aan den dag stort overvloediglijk 
spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 3  Geen spraak, en 
geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. 4  Hun richtsnoer 
gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld……….”. 

Het is ongelofelijk dat mensen, die kunnen zien en ervaren, het wonder van de 
wereld waarin we leven, de enorme uitgestrektheid van de hemel tot het 
ingewikkelde detail van de levende wezens hier op aarde, tot de conclusie 
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komen dat dit alles toevallig gebeurde door natuurlijke processen en 
mechanismen en door een geleidelijke verandering (dwz evolutie). Paulus 
waarschuwde Timotheüs om zich te hoeden voor dergelijke conclusies hetgeen 
“valselijk genaamde wetenschap”  is, en zich te realiseren dat van degenen die 
dat praktiseren “sommigen van het geloof zijn afgeweken” (1 Tim 6:20-21). 
Paulus gaf een soortgelijke waarschuwing in Romeinen, hoofdstuk 1. 

 “Rom.1:18-22: 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over 
alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in 
ongerechtigheid ten onder houden. 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in 
hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want Zijn onzienlijke 
dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en 
doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. 21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet 
hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun 
overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22 Zich 
uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;   

Terwijl we iets van de kracht en de heerlijkheid van God kunnen leren kennen 
door de dingen die Hij heeft geschapen moeten we beseffen dat de hemel en 
de aarde, die we vandaag zien, niet in dezelfde staat zijn als toen God hen 
geschapen heeft. God heeft een volmaakte wereld ontworpen en geschapen. 

In hoofdstuk 1 van Genesis vinden we Gods verslag van de zes dagen van de 
schepping; beginnend met het licht op de eerste dag en voortgaande de dieren 
en de mens op de zesde dag. Nadat God Zijn werk had voltooid lezen we: 

”Gen.1:31 tot 2:3: 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer 
goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde 
dag………….2:1-3: 1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. 2 
Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, 
heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 
En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op 
denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te 
volmaken”. 

Alles wat God heeft geschapen, gevormd en gemaakt was volmaakt; het licht 
en de duisternis, het land en de zee, de planten, de zon, de maan en de sterren, 
de vis, de vogels, de dieren en de man en de vrouw. Naast deze dingen die in 
Genesis 1 worden genoemd, werden er ook andere dingen geschapen. 

Genesis 2:1 zegt God: “Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun 
heir”.   
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Het woord “heir” omvat zonder twijfel de wezens die in de Bijbel worden 
beschreven als engelen, cherubijnen, serafim, enz. Dat waren ook geschapen 
wezens (Heb.1:7). 

Zelfs Satan, die een engelachtig wezen is, werd geschapen. In Ezechiël 28 lezen 
we boodschappen van de Heere God aan twee personen: de vorst van Tyrus 
(vers 1-10) en de koning van Tyrus (vers 11-19). 

De vorst van Tyrus was zonder twijfel een aardse koning; een man, maar de 
koning van Tyrus, vanwege de aard van zijn omschrijving, kan niet een gewone 
man zijn geweest. De koning van Tyrus wordt alsus beschreven:  

“Ezechiël 28:12-15: 12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van 
Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere Heere: Gij verzegelaar der som, vol van 
wijsheid en volmaakt in schoonheid! 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle 
kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, 
turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, 
en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij 
geschapen werdt, waren zij bereid. 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 volkomen in uw wegen, van den dag 
af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. 

Deze passage beeldt niet een gewoon mens uit, zelfs geen aardse vorst of 
koning. Het beeldt een krachtig engelachtig wezen uit; een wezen dat door God 
is "bereid", "bevestigd" en "geschapen". Dit is een beeld van de morgenster 
(Jes. 14:12) zoals hij door God is geschapen; niet boosaardig en zondig, maar 
"volmaakt" totdat onrecht in hem werd gevonden, en hij Satan werd, de 
tegenstander van God. 

  

                                          Laat ons mensen maken 

“Gen.1:26-27: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al 
het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep den mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 

Adam en Eva werden geschapen naar de gelijkenis en het beeld van God. Dit 
betekent niet dat ze gelijk waren aan God of zelf goden waren maar ze waren 
volmaakt en zonder zonde, daarom waren ze onschuldig voor God.  
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In Genesis 2:25 lezen we: “En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij 
schaamden zich niet”. Dit geeft ons de naam van de eerste bedeling, de 
bedeling van de ONSCHULD. 

 

                                             Gods doel voor de mens 

God heeft bepaalde verantwoordelijkheden aan Adam gegeven. 

“Gen. 2:8 en 15: 8 Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het 
oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had………………….15 
Zo nam de Heere God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te 
bouwen (bewerken), en dien te bewaren”. 

Samen met deze verantwoordelijkheden legde God ook bepaalde beperkingen 
op aan Adam. 

“Gen.2:16-17: 16 En de Heere God gebood den mens, zeggende: Van allen 
boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des 
goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven”. 

Adam hoorde het Woord van God, zowel met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden als de beperkingen. Op het moment dat hij deze 
instructies gehoord heeft, was Adam zonder zonde. Hij was onschuldig voor 
God. 

 

Hoofdstuk 7: Gods schepping bezoedeld door zonde 

De Schrift leert dat God in het begin alle dingen geschapen heeft, en dat Hij alle 
dingen “zeer goed” heeft geschapen (Genesis 1:31). Zijn schepping omvatte het 
materiële universum, plantenleven, dierlijk leven, mensen en zelfs engelachtige 
wezens. Ja, zelfs Satan zelf was oorspronkelijk volmaakt geschapen in al zijn 
wegen (Ezechiël 28:12-15). 

De Schrift leert ook dat Gods volmaakte schepping niet zo is gebleven. Zonde is 
binnengekomen en Gods schepping is bezoedeld. 

Zondigen tegen God is afkomstig van Satan. Dit engelachtige schepsel werd 
oorspronkelijk morgenster (de King James Bijbel noemt hem Lucifer) genoemd, 
wat "lichtdrager" of "lichtgevende" betekent. Hij heette de “zoon van de 
ochtend” (morgenster) en de “gezalfde cherub”. Hij was “vol wijsheid” en 
“volmaakt in schoonheid”, maar zijn hart werd met trots vervuld door zijn 
schoonheid en hij heeft zijn wijsheid verliederlijkt vanwege zijn pracht. Hij zei 
vijf keer in zijn hart: "Ik wil" (Jesaja 14:13-14), waardoor hij zijn wil tegen de wil 
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van God stelt. Als gevolg daarvan viel de morgenster uit de hemel (Jesaja 
14:12), en werd van de berg Gods verbannen (Ezechiël 28:16). Denk er aan dat 
God hem niet heeft geschapen als een kwaadaardig wezen, maar God heeft 
hem geschapen met de mogelijkheid om te kiezen of hij God al dan niet zou 
dienen. Het hart van de morgenster werd met trots vervuld en hij probeerde 
zichzelf boven God te verheffen. Het was door deze keuze, door tegen God te 
zondigen, dat hij Satan werd, de “tegenstander” van God. 

Adam en Eva werden ook volmaakt geschapen. Zij werden geschapen naar het 
beeld van God (Genesis 1:26), zodat God gemeenschap kon hebben met hen 
(Genesis 3:8). Zij waren onschuldig aan welke zonde dan ook en hebben 
derhalve de aanwezigheid van God genoten. 

God plaatste hen in de prachtige hof van Eden en legde hun een voorwaarde 
op:  

“Gen.2:17: Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan 
zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 

Het feit, dat God deze voorwaarde aan hen gaf, betekende dat ook zij de 
mogelijkheid hadden om te kiezen om God al dan niet te gehoorzamen. 

 

                            De oorzaak van de zonde (Genesis 3:1-6) 

De oorzaak van de zonde was Satan, de tegenstander van God. Satans tactiek 
was misleiding en bedrog. Hij benaderde de vrouw, Eva, als een slang, een 
schepsel dat:  " listiger was dan al het gedierte des velds".  Satan begon met het 
aanvechten van Gods Woord: “Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult 
niet eten van allen boom dezes hofs?" Toen ging hij verder met Gods Woord 
tegen te spreken: "Gijlieden zult den dood niet sterven". 

Eva's problemen begonnen toen ze luisterde en sprak met de slang. Zodra dit 
schepsel Gods Woord had tegengesproken had ze zijn tegenstand tegen God 
moeten erkennen en had weg moeten gaan, maar ze kende het woord van God 
niet zo goed zoals ze het zou moeten kennen. Zij heeft dit gebrek aan kennis 
aangetoond door op drie verschillende manieren Gods Woord verkeerd te 
gebruiken. 

Ten eerste liet ze iets weg uit Gods Woord: "Van de vrucht der bomen dezes 
hofs zullen wij eten”.  (ze liet het woord “vrijelijkl” weg). Zie Gen.2:16. 

Ten tweede voegde ze toe aan Gods Woord: “Gij zult van die niet eten, noch die 
aanroeren, opdat gij niet sterft. (God heeft niets gezegd over het “aanroeren” 
van de vruchten). Zie Gen.2:17. 
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Ten derde verdraaide ze Gods Woord: “opdat gij niet sterft” (God had gezegd: 
“als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven”.  Gen.2:17. 

De verleiding van Eva, door Satan, doet een beroep op hetzelfde gebied dat zijn 
eigen val had veroorzaakt: trots. Hij vertelde de vrouw:  

“Gen.3:5: Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen 
geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad”. 

Satan wordt "de god dezer eeuw" genoemd (2 Kor.4: 4). Als zodanig gebruikt hij 
de dingen van deze wereld om mensen te verleiden God niet te gehoorzamen. 
1 Johannes 2:16 zegt dat "al wat in de wereld is" is de: 

-- “de begeerlijkheid des vleses” - Eva zag dat de door God verboden vrucht:  “ 
goed was tot spijze”. 

--“ de begeerlijkheid der ogen” - Eva zag dat de door God verboden vrucht: “een 
lust was voor de ogen”.  

--“de grootsheid des levens“, Eva zag dat de door God verboden vrucht: “ 
begeerlijk was om verstandig te maken” 

Zowel Adam en Eva werden getest en beiden faalden. 

Eva werd volkomen bedrogen door de Satan (2 Kor. 11:3), ze nam van de 
vrucht en at. Adam werd niet door de Satan bedrogen (1 Tim. 2:14). Hij is God 
bewust ongehoorzaam geweest en heeft ook gegeten. 

 

                    Het zich bewust zijn van de zonde (Genesis 3:7-13) 

Onmiddellijk werden Adam en Eva zich bewust van hun naaktheid en hun 
zonde. Dit blijkt uit het feit dat ze hun naaktheid met vijgenbladeren 
probeerden te bedekken, ze probeerden zich voor God te verbergen omdat ze 
bang waren voor Hem, en toen probeerden ze iemand anders de schuld te 
geven voor wat ze hadden gedaan. Adam beschuldigde Eva en God door te 
zeggen: “De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom 
gegeven, en ik heb gegeten”. Eva gaf de slang de schuld door te zeggen: "De 
slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten”. Door de ongehoorzaamheid van 
Adam en Eva kwam de zonde in de wereld. Vanuit de bedeling van ONSCHULD 
gaat de mensheid in de bedeling van het GEWETEN. De man en vrouw, die 
onschuldig waren voor God, werden nu bewust gemaakt van het feit dat zij 
tegen God gezondigd hadden door Zijn Woord niet te gehoorzamen. 
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                           De gevolgen van zonde (Genesis 3:14-18) 

Het binnenkomen van de zonde leidde tot ernstige gevolgen. God sprak het 
oordeel uit over de slang (vers 14-15), over de vrouw (vers 16, 22-24), over de 
man (vers 17, 19, 22-24), over de schepping zelf (versus 17-18, Rom. 8: 20-22), 
en over de hele mensheid (Rom.5: 12-14). De ernstige gevolgen waren geen 
verrassing. God had ze voorheen reeds gezegd: "want ten dage, als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven”. 

Het binnenkomen van de zonde bracht zowel de fysieke dood (Gen. 3:19, Heb. 
9:27) als de geestelijke dood (Gen. 2:17, Rom. 6:23); gevolgen die zijn 
overgegaan op alle mensen. (Rom.5:12). 

 

                         De Overwinnaar over de zonde (Genesis 3:15) 

God is een God van liefde, barmhartigheid en genade. Samen met het 
uitspreken van deze oordelen gaf God de eerste belofte van de Ene die 
uiteindelijk de zonde en de dood zou overwinnen en de mensheid van de vloek 
van de zonde zou verlossen. Deze belofte is gegeven in Gen.3:15: 

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad 
en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de 
verzenen vermorzelen. 

Het zaad van de vrouw is de Heer Jezus Christus, die ooit een vermorzeling aan 
Zijn hiel zou hebben door de hand van de slang (dat wil zeggen door Satan). 
Deze vermorzeling vond plaats toen Jezus aan het kruis van Golgota werd 
gekruisigd, maar het was diezelfde kruisdood dat Christus het hoofd van Satan 
vermorzelde. 

Hebreeën 2:14 zegt dat Christus door zijn dood:  "te niet doen zou dengene, die 
het geweld des doods had, dat is, den duivel”. Hoewel hij vandaag de dag nog 
steeds actief is, zal Satan zijn uiteindelijk einde zijn in de poel des vuurs alwaar 
hij eeuwig zal zijn (Openb. 20:10). 

 

                          De bedekking voor de zonde (Genesis 3:21) 

Adam en Eva's pogingen om hun naaktheid en zonde te bedekken waren 
nutteloos. God leverde de benodigde bedekking voor hun zonde door het 
maken van rokken, van vellen, voor hen te maken. Deze daad van God 
introduceerde de eis die Hij de mens oplegde voor deze nieuwe bedeling (het 
geweten); namelijk het vergieten van bloed om de zonden van de mens te 
bedekken (Heb 9:22). Deze eis was van kracht totdat de beloofde Verlosser zou 
komen; de Ene die alleen de zonden kon wegnemen (Heb.10:10-14). 
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Hoofdstuk 8: Vijandschap tegen het beloofde zaad 

“Gen.3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij 
zult het de verzenen vermorzelen. 

Dit vers beloofd niet alleen de komst van de Verlosser van de mensheid, maar 
ook de vijandschap (dwz de vijandelijke relatie) en strijd die door heel de 
geschiedenis zou plaatsvinden tussen Christus en Satan. 

Vanaf dit moment ontvouwt de Schrift Gods plannen om het beloofde Zaad van 
de vrouw in de wereld te brengen. We zien deze vijandschap tussen de zaden 
in Satan's voortdurende aanvallen op het beloofde Zaad. De eerste van deze 
aanvallen is te vinden in Genesis 4, waar we een poging van Satan vinden om 
het zaad te doden. 

                                              Het wonder van Kaïn 

God gaf Adam en Eva een zoon, die zij Kaïn noemden (Gen. 4:1). Eva was 
vervuld met verwondering bij de geboorte van Kain en ze riep uit: “Ik heb een 
man van den Heere verkregen!”. Zij had misschien gedacht dat dit kind het Zaad 
zou zijn dat haar beloofd was, maar dat was niet het geval. 

                                                 De weg van Kain 

God gaf Adam en Eva een andere zoon, Abel (Gen. 4:2). Toen de twee broers 
een bepaalde leeftijd bereikten, brachten ze allebei een offer aan de Heer. 
Kaïn, die landbouwer was, bracht van de vrucht van de aarde tot de Heer. Abel, 
die schaapherder was, bracht van de eerstgeborenen de vetste van zijn kudde 
tot de Heer. De Heer aanvaarde Abel en zijn offer, maar Hij aanvaarde Kain en 
zijn offer niet. Het was niet omdat Kaïn niet zijn beste vruchten naar de Heer 
bracht, dat deed hij waarschijnlijk wel. Het was omdat Kaïn ervoor gekozen had 
om Gods instructie niet te gehoorzamen betreffende hetgeen Hij eiste als een 
offer voor de zonde.  

Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten, werden hun ogen 
geopend en zagen ze dat ze naakt waren. Zij realiseerden zich de zonde die zij 
tegen de Heer hadden begaan en ze probeerden zich te bedekken met aan 
elkaar gehechte bladeren, maar dat was niet voldoende. In Genesis 3:21 vinden 
we dat de Heer God rokken van huid heeft gemaakt en Adam en Eva daarmee 
heeft bekleed, aldus toonde de Heer hen dat het vergieten van bloed nodig was 
om hun zonden te bedekken (Heb 9:22). God verlangde dat de offers die Hem 
werden gebracht, om de zonden te bedekken, ook het vergieten van bloed 
moesten omvatten. Niets anders kon dat doen, ongeacht de kwaliteit van wat 
er werd gebracht. Ongetwijfeld hebben Adam en Eva deze eis doorgegeven aan 
hun beide kinderen. 
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Het offer van Abel werd beschouwd als superieur aan het offer van Kaïn omdat 
hij de weg van het geloof gekozen had. Abel hoorde het Woord van God, 
geloofde het, en gehoorzaamde het (Heb.11:4, Rom. 10:17). Kain ging 
daarentegen zijn eigen weg (Judas 11). Kaïn koos ervoor om de "werken" van 
zijn eigen handen naar de Heer te brengen. Dit is de “de weg van Kaïn”, de weg 
van de “religieuze werken” en helaas volgen de meeste mensen vandaag de 
dag diezelfde weg. 

Ze proberen door werken hun redding te verdienen, maar Galaten 2:16 maakt 
het heel duidelijk: 

“Galaten 2:16: 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. 

 

                                            De boosheid van Cain 

Toen Kaïn zag dat God het offer van Abel had had aangenomen, maar zijn eigen 
offer niet aanvaarde, werd hij boos en zijn aangezicht verviel. Hij was jaloers op 
Abel en boos op hem en op God. Zelfs toen God hem een andere kans gaf om 
het benodigde offer te brengen, weigerde Kaïn (Gen. 4:6-7). In plaats daarvan 
stond hij op tegen zijn broer Abel en doodde hem. 

Wat leidde Kaïn om zo'n boosaardige handeling te plegen? Hij had de kans om 
God te gehoorzamen, net zoals Abel deed, maar hij weigerde. In plaats daarvan 
koos hij ervoor om de leiding van Satan te volgen. We lezen in 1 Johannes 3:12 
dat Kaïn "uit den boze was"  en daarom zijn broer vermoordde. Kaïn deed dat 
omdat zijn eigen werken boos waren en de werken van zijn broer waren 
rechtvaardig. 

Hoewel Kaïn de eerstgeborene was, had God Abel gekozen om degene te zijn 
door wie het beloofde Zaad in de wereld zou komen (Gen. 4:25). Hier is dan 
Satan's eerste aanval tegen het beloofde zaad. Hij probeerde het zaad te 
vernietigen door Abel te vermoorden, maar God verijdelde deze poging door 
een ander zaad, Seth, aan te wijzen om de plaats van Abel in te nemen (Gen. 
4:25). Zoals we zullen zien dat, in alle pogingen van Satan om Gods plannen en 
doeleinden te verstoren, God deze altijd overtreft. Hij is soeverein. Hij heeft de 
heerschappij. 
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                               De wereldgelijkvormigheid van Kain 

We zien in deze kinderen de twee zaadlijnen die beschreven zijn in Genesis 
3:15. Kaïn was het geestelijke zaad van Satan. Hij was “uit den boze”. Hij had 
geen berouw of boetvaardigheid na zijn moord op Abel (Gen. 4:9). We lezen in 
Genesis 4:16: 

“En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren; en hij woonde in het land Nod, 
ten oosten van Eden. 

We lezen verder in de verzen 17-24 dat Kaïn een stad bouwde en dat hij en zijn 
nakomelingen, die van God waren gescheiden, hun plezier zochten in de dingen 
van de aarde en in de dingen van de wereld. Zij volgden Satan die "de overste 
dezer wereld " is (Johannes 12:31) en "de god dezer eeuw" (2 Kor.4:4). 

In Abel, oorspronkelijk, en vervolgens in Seth zien we de zaadlijn van de vrouw; 
de lijn door wie het beloofde Zaad, Christus, in de wereld zou komen. In 
tegenstelling tot de nakomelingen van Kaïn, begonnen de nakomelingen van 
Seth:  "den Naam des Heeren aan te roepen" (Gen. 4:26). We zien het geloof 
van deze nakomelingen getoond in mannen als Enoch (Gen. 5:21-24, Heb.11:5-
6) en Noach (Gen. 6:8-9, Hebreeën 11:7). 

Met welke zaadlijn identificeert u zichzelf? Wandelt u: “naar de eeuw dezer 
wereld”  en “naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu 
werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid “ (Efeziërs 2:2)? Gaat u de “weg 
van Kain”, om God te behagen of te bedaren (Zijn toorn) door uw eigen 
werken? Als dat zo is dan bent u geestelijk dood in overtredingen en misdaden 
en dus gescheiden van God (Efeziërs 2:1, Rom. 3:23). 

Heeft u het evangelie der genade Gods gehoord? Beseft u dat u een zondaar 

bent (*) en u zichzelf niet kunt redden (Rom. 3:23)? Ziet u dat Christus voor uw 

zonden is gestorven, en dat Hij begraven is en dat Hij op de derde dag weer is 
opgestaan (1 Korinthiërs 15:3-4)? Beseft u dat u niet door werken gered kunt 
worden, zoals Kain dat probeerde te doen, maar dat u alleen gered wordt door 
de genade van God? Heeft u uw geloof en vertrouwen gesteld in het vergoten 
bloed van Jezus Christus om u van uw zonden te redden (Ef. 1:7, 2:8-9)? Als dat 
zo is, dan bent u levend “in Christus” (Efeziërs 2:5-6), en u wordt vermaand 
door de Heer om zo “in Hem” te wandelen Kol. 2:6). 

(*)-We zijn geen zondaars omdat we zondigen, we zondigen omdat we 

zondaars zijn. 
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Hoofdstuk 9:  Een wereldwijde overstroming 

Om het zaad van de vrouw te beschermen en te behouden eiste God dat er 
zuiverheid moest zijn in de bloedlijn die met Seth begon. Deze eis werd het 
gebied van Satan's volgende aanval op het beloofde Zaad. In Genesis 6 vinden 
we Satan's poging om het zaad te bederven. 

“Gen.6:1-2 en 4-7: 1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem 
begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat Gods 
zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen 
zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden………………..4 In die dagen waren 
er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der 
mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de 
geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. 5 En de Heere zag, 
dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel 
der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. 6 Toen berouwde 
het den Heere, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem 
aan Zijn hart. 7 En de Heere zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, 
verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend 
gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen 
gemaakt heb.. 

We lezen in deze verzen dat "Gods zonen" uit de "dochteren der mensen" 
vrouwen namen die zij verkozen hadden (vs. 1-2). De nakomelingen van deze 
huwelijken werden "geweldige mannen" en "mannen van name". (d.w.z. 
mannen van hun eigen naam of mannen die een naam voor zichzelf hebben 
gemaakt). Het gevolg daarvan was dat "de boosheid des mensen menigvuldig 
was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage 
alleenlijk boos was”. De nadruk op de woorden "menigvuldig", "en "allen dage 
alleenlijk" dienen om te laten zien hoe boos de mensheid was geworden. We 
lezen verder in verzen 11-13 dat de aarde: “was verdorven voor Gods 
aangezicht” en “was vervuld met wrevel = (geweldenarij)” want: “al het vlees 
had zijn weg verdorven op de aarde”. Wie zat achter deze verdorvenheid? 
Satan, de boze zelf.   

Er zijn veel Bijbel geleerden die leren dat "Gods zonen", genoemd in vers 2 en 
4, gevallen engelen zijn die getrouwd zijn met "de dochteren der mensen", dat 
aardse vrouwen waren en dat "de geweldigen" die uit deze huwelijken 
voortkwamen supermenselijke, abnormale wezens waren. Zie de volgende 
teksten: 

“Genesis 6:2: Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij 
schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. 
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“Genesis 6:4: In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als 
Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich [kinderen] 
gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen 
van name. 

Satan's verleiding door “Gods zonen” volgt hetzelfde patroon dat hij bij Eva 
heeft gebruikt. In vers 2 staat dat "Gods zonen” de dochters van de mensen 
aanzagen" (de begeerlijkheid der ogen) dat ze "schoon waren" (de 
begeerlijkheid des vleses) en "zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen 
hadden”. (de grootsheid des levens). In dit alles zochten zij op geen enkele 
manier de leiding van de Heer. In feite zijn ze direct tegen Zijn eis ingegaan om 
de bloedlijn zuiver te houden. 

In Mattheüs 24:36-51 vergelijkt Jezus de dagen van Noach met de dagen voor 
Zijn wederkomst. In zijn beschuldiging van de boosheid die op de aarde was 
vlak voor de vloed zei Jezus: “zij waren…..etende en drinkende, trouwende en 
ten huwelijk uitgevende……”. Het waren deze huwelijken, tussen  “Gods zonen” 
en “de dochteren der mensen” die veroorzaakten dat: “het Hem smartte aan 
Zijn hart” en het “berouwde den Heere, dat Hij den mens op de aarde gemaakt 
had” en Hij besloot: “Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den 
aardbodem” (Gen.6:6-7). 

Uit deze verzen blijkt in eerste instantie dat de pogingen van Satan, om het 
zaad van de vrouw volledig te verderven, geslaagd waren, maar dit was niet het 
geval. 

“Gen.6:8-10: 8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. 9 Dit zijn de 
geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn 
geslachten. Noach wandelde met God. 10 En Noach gewon drie zonen: Sem, 
Cham en Jafeth. 

Net zoals God een ander zaad heeft aangesteld, Seth, om de plaats van het 
vermoorde zaad, Abel, in te nemen, heeft God opnieuw een man van geloof 
opgewekt, Noach (Heb.11:7), die het Woord van God hoorde, geloofde, en 
reageerde in gehoorzaamheid aan Gods eisen. In deze verzen staat dat Noach 
“genade” heeft gevonden in de ogen des Heeren.   Noach was niet een 
volmaakte, zondeloze man, daarom moest God met hem omgaan op basis van 
Zijn genade. We lezen dat Noach een "rechtvaardig" man was, wat betekent 
dat hij deed wat goed was in Gods ogen. Verder lezen we dat Noach was: “een  
oprecht man in zijn geslachten". Het woord "oprecht" betekent letterlijk " 
verstandig, volkomen of zonder gebreken". Op welk gebied was Noach "zonder 
gebreken?" In zijn geslachten! Dat is in zijn afstamming of zijn nakomelingen. 
Het belang van dit feit lezen we in Gen.6:9: "Dit zijn de geboorten van Noach". 
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In tegenstelling tot de rest van de mensheid had Noach zijn geslachten niet 
bedorven. Satan's poging om het zaad te bederven was mislukt. 

Wat was Gods vergelding, aangaande de aarde en de mensheid, betreffende de 
verdorvenheid, het kwaad en het geweld dat de aarde vervulde? God zei tegen 
Noach:  

“Gen.6:13: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de 
aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven. 

We lezen verder in vers 17 dat God de aarde zou vernietigen met een vloed. 
Maar, terug in vers 14, zei God tegen Noach:  

“Gen.6:14: Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark 
maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. 

Genesis 6 beschrijft de ark, de voorziening van God om Noach en zijn familie 
(dat wil zeggen zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen) en alle dieren te 
redden. Genesis 7 beschrijft de vloed, die veel erger was dan alleen een lokale 
vloed. Het was een wereldwijde natuurramp, waarin de hele aarde 
"overstroomd was met water" (2 Petr. 3:6). Als we naar de taal van Genesis 7 
kijken, dan beschrijft het zo'n wereldwijde vloed. 

 

*vers 11: “…………….alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de 
sluizen des hemels geopend. 

*vers 12: “…een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten. 

 *vers17: ”………………en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.  

*vers 18: “……………….en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat 
zij oprees boven de aarde. 

*vers 19:” En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle 
hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden. 

*vers 21: “En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest…….”. 

*vers 22: ” Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van 
alles wat op het droge was, is gestorven. 

*vers 24: “En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en 
vijftig dagen. 

Toen Noach en zijn familie uit de ark kwamen, richtte God een verbond met 
hen op. God beloofde nooit de aarde opnieuw te vernietigen met water en Hij 
plaatste de regenboog in de lucht als een teken van deze belofte (Gen. 8:21-22; 
9: 8-17). 
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Als onderdeel van dit verbond met Noach en zijn zonen heeft God nieuwe 
richtlijnen opgesteld voor de mens om daarnaar te leven. 

Deze richtlijnen, beschreven in Genesis 9:1-7, omvatten: (1) God beval dat ze 
vruchtbaar moesten zijn, zich vermenigvuldigen en de aarde vullen. (2) God 
veranderde de dierlijke natuur en legde angst voor de mens in de dieren. (3) 
God heeft de voedselbronnen van de mens uitgebreid die niet alleen het 
plantenleven omvatten, maar nu ook het dierenleven. (4) God gaf de mens de 
macht om het oordeel over andere mensen uit te spreken (d.w.z. als een mens 
het bloed van een ander vergoot, dan moest ook zijn bloed worden vergoten). 

 

Dit betekende het begin van een nieuwe bedeling, vaak aangeduid als 
MENSELIJKE REGERING, vanwege de aard van de veranderingen die God 
instelde. Hoewel er een nieuwe bedeling was begonnen, waren er aspecten van 
de eerdere bedeling van het GEWETEN die bleven. Het menselijk bewustzijn 
van zijn zonde bleef in de nieuwe bedeling en ook  in elke daaropvolgende 
bedeling. Zelfs vandaag, tijdens de bedeling van GENADE, is de mens zich nog 
steeds bewust van zijn zonden. 

Nogmaals, Gods plan en doel om het beloofde Zaad, de Heer Jezus Christus, de 
Verlosser van de mensheid, in de wereld te brengen, werd door God 
beschermd en bewaard door Noach en zijn familie. Hoe dichtbij Satan ook lijkt 
te komen om zijn boze doel te bereiken, Gods doel zal altijd overwinnen. God 
overwon door het aanwijzen van Seth, en het zegevierde door de  
voorzienigheid van Noach en zijn familie. 

“Jesaja 14:24: De Heere der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, 
gelijk Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het 
bestaan zal! 

 

Hoofdstuk 10:  De Toren van Babel                                               

Satan verspilde  geen tijd en deed zijn derde aanval op het Zaad van de vrouw. 
Cham, één van de zonen van Noach, toonde totaal geen respect voor Noach, en  
voor zijn geloof in God, door op een beschamende manier tegen Noach te 
zondigen (Gen. 9:20-27). Het was door de afkomst van Cham dat Satan zijn 
poging begon om het zaad van God tegen te houden. Satan gebruikte een 
interessante aanpak  om de lijn van Gods beloofde Zaad te vernietigen. Hij 
wilde de mensheid verenigen tegen God. 
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                                                       Eén leider 

Satan begon zijn plan om de mensheid te verenigen tegen God door een leider 
uit de nakomelingen van Cham te nemen. Cham had een zoon genaamd Cusch 
en Cusch kreeg een zoon genaamd Nimrod. 

 “Gen. 10:8-10: 8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de 
aarde. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren; daarom 
wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des 
Heeren. 10 En het beginsel zijns rijks was Babel,……………………”. 

We lezen twee interessante dingen over het karakter van Nimrod. Ten eerste:: 
“deze begon geweldig te zijn op de aarde.” We lazen in Genesis 6:4 dat de 
kinderen van de goddeloze huwelijken, tijdens Noach’s dagen, "geweldigen" en 
"mannen van name" waren. Nimrod was ook zoals deze mannen. Hij was een 
machtige man die bekend was en gerespecteerd werd door de mensen. We 
weten dat hij ook een leider was van mensen omdat we in Genesis 10:10 lezen 
dat hij een koninkrijk begon.  

Ten tweede was Nimrod: “…..een geweldig jager voor het aangezicht des 
Heeren”.  

Het kan zijn dat hij zijn reputatie bij de mensen heeft verworven door zijn 
bekwaamheid bij het jagen op dieren die nu door God als voedsel voor de mens 
zijn gegeven (Gen. 9:3), maar de kwalificerende uitdrukking “voor de HEER” 
geeft aan dat zijn jacht misschien veel ernstiger is geweest. De uitdrukking 
klinkt positief zoals het wordt vertaald in het Engels, maar het betekent 
eigenlijk dat Nimrod zich tegenover de Heer heeft gesteld. Boven alleen een 
jager van dieren was Nimrod misschien ook een jager van de zielen van 
mensen; iemand die de mensen van God wilde afwenden. Als we Nimrod 
bestuderen, zijn koninkrijk en zijn boosaardig doel om de toren van Babel te 
bouwen, zien we dat hij een type van de Antichrist is. 

 

                                                   Eén Koninkrijk 

Vers 10 van Genesis 5 vertelt ons dat Nimrod een koninkrijk begon, met de 
naam Babel. Het feit dat Nimrod een koninkrijk begon betekent dat zijn 
mensen weigerden te worden geregeerd door God.  Nimrod's koninkrijk, Babel, 
was het begin van Babylon, de boze stad die zich, in zijn geschiedenis, tegen 
God en zijn volk heeft gekeerd (d.w.z onder Nebukadnezar). Babylon zal 
hetzelfde doel hebben als het in de toekomst herbouwd wordt (Openb. 17,18). 
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                                                       Eén Taal 

De situatie die in de dagen van Nimrod bestond wordt beschreven in Genesis 
11: 1: 

“En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden”. 

Iedereen op aarde sprak in die tijd dezelfde taal, dus waren er geen problemen 
om te communiceren tussen de volkeren van de aarde. 

  

                                                       Eén Volk 

In Gen.11:2 lezen we: 

“Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden 
in het land Sinear; en zij woonden aldaar. 

De hele mensheid reisde gezamenlijk naar het land Sinear en woonde aldaar. 
De aktie van deze mensen lijkt in directe tegenstelling te zijn met het bevel van 
de Heer in Genesis 9:1: "………Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de 
aarde!". In plaats van de aarde te vervullen, bleven de mensen allemaal op één 
plaats samen. 

 

                                                        Eén Doel 

“Gen.11:3-4: 3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen 
strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was 
hun voor leem. 4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en 
een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons 
maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! 

De mensen, onder leiding van Nimrod, waren gericht op één doel:  "een naam 
voor zichzelf te maken". De nadruk ligt op zichzelf, in plaats van op de Heer. Ze 
waren helemaal gericht op zichzelf, “laat ons tichelen strijken” “laat ons voor 
ons een stad bouwen, en een toren” en  “laat ons een naam voor ons maken”. 
Ze wilden bouwen volgens hun plan, niet volgens het plan van God. Zij trachten 
een stad en een toren voor zichzelf te bouwen, niet voor God. De toren was 
waarschijnlijk een religieuze toren die gebruikt zou worden om de schepping in 
plaats van de Schepper te aanbidden (Rom.1:21-25). De uitdrukking: "welks 
opperste in den hemel zij" kan zelfs verwijzen naar  aanbidding van de hemel 
(d.w.z. astrologie). Tenslotte trachten ze een naam te maken voor zichzelf. Zij 
wilden de Naam van de HEERE niet aanroepen, en ze wilden ook niet met de 
Heer in verband worden gebracht. 
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                                               Een wereldregering 

De situatie die hier bestaat en het doel van de mensen hier is zeer vergelijkbaar 
met de ene wereldregering die Satan in de toekomstige verdrukkingsperiode 
zal vestigen. Het zal ook hier op de aarde gevestigd worden. Het zal worden 
geregeerd door de man van Satan, de Antichrist (zie Nimrod). Het enige doel is 
om mensen bij God weg te houden zodat zij Satan zullen aanbidden (Openb. 
13:4-8, 11-15). 

 

                                          Wat was het eindresultaat? 

“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. 

We merken enkele belangrijke uitspraken op in deze passage. We zien dat de 
mensen dit nog maar pas waren begonnen, maar ze hadden zich voorgesteld of 
zich voorgenomen om veel meer te doen (d.w.z dat ze uiteindelijk andere 
goden zouden aanbidden). Als ze niet gestopt waren, zouden ze ongelimiteerd 
zijn in wat ze wilden doen. Om hen tegen te houden verwarde de HEERE hun 
taal zodat ze elkaar niet meer konden verstaan. Hij verstrooide de mensen over 
het oppervlak van de aarde, zodat ze niet verder konden gaan met het bouwen 
van de stad en de toren. In feite bracht God totale verwarring betreffende het 
plan van Satan, vandaar dat de stad Babel heette, wat "verwarring" betekent. 

 

Hoofdstuk 11:  Een volk dat apart is gezet voor God 

Eén van de vragen die mensen vaak stellen over de Bijbel is: "Waarom heeft 
God het volk Israël gekozen om Zijn speciale mensen te zijn?". Tot hoofdstuk 12 
in Genesis vinden we dat God zich bezighoudt met de mensheid als geheel. Wat 
leidde God ertoe om één man, Abraham, uit het midden van vele volken te 
kiezen om de voorvader of vader van een volk, Israël, te zijn, en dan bijna 
uitsluitend met dat volk Israël te handelen?  
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Het antwoord op deze vraag kan worden gevonden in het bezien van de drie 
grote aanvallen van Satan tegen het beloofde zaad van de vrouw. We zien een 
onmiddellijke aanval in het gezin van Adam, aangezien Satan Kain aanzet om 
zijn broeder, Abel, te vermoorden. In de nakomelingen van Kain zien we het 
begin van een volk en een beschaving die "uit de tegenwoordigheid van de 
Heer" ging en probeerde hun eigen vleselijke wensen te bevredigen. De Heer 
deed de aanval van Satan teniet en verwekte een ander zaad, Seth, om de 
plaats van Abel in te nemen. 

In de dagen van Noach zien we Satan weer aan het werk om de huwelijken 
tussen de “zonen Gods” met de goddelijke lijn Seth aan te sporen. Het resultaat 
was een verderf van bijna alle vlees op de aarde en een wereld die gevuld was 
met geweldenarij. Nogmaals, Gods beloftes en doelen falen niet. Noach vond 
genade in de ogen van de Heer. Noach deed wat goed was in de ogen van de 
Heer. Zijn afstamming was niet bezoedeld, wat betekent dat hij en zijn familie 
niet trouwden met de de “zonen Gods”. Daarom bewaarde God de mensheid 
door de familie van Noach. 

Hoewel Noach en zijn familie God geloofden en door de zondvloed bewaard 
werden (Heb.11:7), begonnen zij, bijna onmiddellijk, hun eigen vleselijke 
verlangens te volgen (Gen. 9:20-25). De Heiden wereld, of de naties die 
afkomstig waren van de zonen van Noach na de overstroming, worden 
genoemd in Genesis 10, maar hun ware kenmerken zijn te vinden in Romeinen 
1:21-32. 

*Trots op menselijke redenering (versus 21-22). Zij kenden God, maar 

verheerlijkt hem niet als God. Ze werden nutteloos in hun redeneringen / 
gedachten. Hun harten waren verduisterd. Zij beweerden verstandig te zijn, 
maar ze waren dwaas geworden. Deze zelfde filosofie heeft altijd al bestaan en 
staat vandaag bekend als werelds humanisme. 

*Aanbidding van afgoden (vers 23-25).  

“En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis 
eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en 
kruipende gedierten”. 

Zij hebben de waarheid van God uitgewisseld tegen de leugen (van Satan) en 
aanbaden en dienden de schepping in plaats van de Schepper. Dit is hetzelfde 
soort religieuze aanbidding die vandaag de dag de "New Age" beweging wordt  
genoemd. 

* Tegennatuurlijke seksualiteit (versus 26-27). Zij veranderden Gods natuurlijke 

plan en het doel van het huwelijk tussen mannen en vrouwen (Gen. 2:21-25) en 
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bedrijven schaamteloze handelingen met elkaar: vrouwen met verfoeilijke 
passies voor andere vrouwen en mannen die branden in hun lust voor andere 
mannen. Homoseksualiteit is een schaamteloze minachting voor Gods ontwerp 
voor huwelijk en familie en wordt steeds meer en meer overheersend in onze 
samenleving vandaag de dag. 

* Zich afkeren van God naar het kwade (vers 28-32). Zij wilden niet blijven in 

hun erkentenis van God en werden aldus vervuld met ongerechtigheid, 
seksuele immoraliteit, goddeloosheid, enz. Zij werden eigenlijk haters van God. 
Zij wisten het rechtvaardige oordeel van God, maar bleven in hun boze 
praktijken en hebben mede een welgevallen in degenen, die ze doen. Dit soort 
goddeloosheid is zeker kenmerkend voor de gevaarlijke tijden waarin we 
vandaag leven (2 Tim 3:1-9). 

Het hoogtepunt van de Heiden wereld kwam met de aanval van Satan op het 
beloofde zaad in een poging om de hele wereld te verenigen en hen tegen God 
op te zetten. Dit werd bereikt door Nimrod en het bouwen van de toren van 
Babel. Het resultaat was dat God de Heidenwereld veroordeelde, hun taal 
verwarde en ze over het oppervlak van de aarde verstrooide. 

Uit deze ongoddelijke Heidenwereld heeft God één van zijn eigen kinderen, een 
man genaamd Abram, gekozen om verder te gaan met Zijn plan en doel om de 
beloofde Verlosser, het Zaad van de vrouw, in de wereld te brengen. Toen God 
Abram riep, woonde hij in Ur der Chaldeeën (dat waarschijnlijk heel dicht bij 
het gebied was waar de toren van Babel werd gebouwd). We lezen in Jozua 
24:2 dat Abram en zijn familie "andere goden dienden". Zij waren aanbidders 
van afgoden, net als de mensen die de toren van Babel bouwden. Waarom 
heeft God dan Abraham gekozen? Het was niet vanwege zijn levensstijl. Het 
was door zijn geloof (Heb.11:8 en 17). Toen Abram het Woord van God hoorde 
en Gods roeping ontving, geloofde hij God en gehoorzaamde Zijn bevel. Dit is 
precies wat Paulus bedoeld in Romeinen 10:17 toen hij schreef: 

“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. 

 

                                          God zonderde Abram af 

We lezen in Genesis 12:1-3 dat God Abram riep terwijl hij nog in het land 
Mesopotamië woonde (zie Handelingen 7:2). 

“Gen.12:1: 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. 

God scheidde Abram van de afgoden aanbidders. Hem werd gezegd om uit zijn 
land, waar afgoden werden aanbeden, te gaan. Hem werd gezegd om zijn 
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familie, die afgoden aanbaden, te verlaten. Hem werd gezegd het huis van zijn 
vader te verlaten, waar afgoden werden aanbeden (Jozua 24:2). God koos 
Abram om een volk af te scheiden voor Zijn eigen doeleinden. 

“Gen.12:2-3: 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. 

 

                                       Het doel van God met Abram 

God koos voor Abram om de vader van een nieuw volk, Israël, te zijn. Het was 
door het zaad van Abram en door dit nieuwe volk dat het beloofde Zaad van de  
vrouw (Gen. 3:15) in de wereld zou worden gebracht. Dit blijkt uit Romeinen 9: 
4-5: 

“4 Welke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de 
heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de 
beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees 
aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. 

God heeft Abram gekozen om een vader te zijn voor een volk dat Hij zou 
scheiden van de heidense volken (Exodus 33:16) en zou zuiveren voor zijn eigen 
speciale doel (Deut 14:2) – namelijk om de Heer Jezus Christus in de wereld te 
brengen (Gal. 3:16). 

 

                                   De beloften van God aan Abram 

God beloofde Abram: En Ik zal u tot een groot volk maken (Israël), en Abram te 
zegenen, en zijn naam groot te maken; en om hem een zegen voor anderen te 
maken, en om alle gezinnen op aarde door hem en zijn Zaad te zegenen (d.w.z 
Christus). We vinden in Genesis 12:7 dat, toen Abram van zijn vaderland was 
vertrokken en in het land kwam dat God hem liet zien, God beloofde dat land 
(d.w.z Kanaän) aan Abram zijn zaad, of afstammelingen, te geven. 

Door de goddeloosheid van de heidense wereld heeft God één volk, Israël,  
gekozen om Zijn speciale volk te zijn. Hij scheidde hen van alle andere naties 
om Zijn grote doel van verlossing te bereiken door het beloofde Zaad, Christus. 

 

Hoofdstuk 12 : Het beloofde zaad dóór Israël 

Toen God Abram uit de Heidense volken riep om de vader te worden van een 
nieuw volk, Israël, heeft hij veel beloftes aan Abram gedaan (Gen. 12:1-8). Deze 
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oproep en deze beloftes markeerden een belangrijke verandering in Gods 
betrekkingen met de mensheid, dus we geven dit aan als het begin van een 
nieuwe bedeling; die van BELOFTE. Nogmaals moeten we erop wijzen dat veel 
van de voorwaarden, die onder de bedelingen van MENSLIJKE REGERING en 
GEWETEN bestonden, worden voortgezet in de nieuwe bedeling. 

 

                                                  Zoon van Abraham 

De belangrijkste belofte aan Abram was dat door één “zaad”, God alle families 
van de aarde zou zegenen (Gen. 12:3). In Genesis 17:5 veranderde God Abram 
zijn naam in Abraham, omdat hij een “vader van vele naties” zou zijn. Hoewel 
Abraham een zoon kreeg, Ismaël, uit zijn dienstmaagd Hagar, vertelde God dat 
hij en zijn vrouw, Sara, een kind zouden krijgen die Izak zou worden genoemd. 
Op het moment dat deze belofte werd gedaan was Abraham negenennegentig 
jaar oud en Sara was negenentachtig jaar oud. Abraham's eerste reactie tot 
God was: "Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht!" Gods antwoord 
aan Abraham was: 

“Gen.17:19: 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. 

De uitdrukking “eeuwig verbond” laat zien dat het beloofde zaad verder ging 
dan alleen Izak, en wijst naar het ultieme Zaad, de Heer Jezus Christus, die in 
Mattheüs 1:1 genoemd wordt: “de Zoon van Abraham”. 

De Heer Jezus Christus was niet alleen het beloofde "Zaad" van de vrouw (Gen. 
3:15), dat aangaf dat Hij mens zou worden, maar Hij zou ook het Zaad (d.w.z 
een nakomeling) zijn van Abraham (Gal 3:16). 

 

                                                       Het volk Israël 

Als we de nakomelingen van Abraham nagaan dan vinden we dat de afkomst 
van Christus gaat via Abraham, dan door Izak, het kind van “belofte” (Rom 9: 
9), en dan door Jakob, de tweede zoon van Izak (Gen. 27- 28). In Genesis 32:28 
lezen we dat God de naam van Jakob in Israël veranderde en hem gezegend 
heeft. We lezen in Genesis dat aan Jakob, of Israël, twaalf zonen zijn geboren 
waaruit de twaalf stammen van Israël zijn voortgekomen. 
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                                                   De Leeuw van Juda 

In Genesis 49 lezen we dat Jakob (Israël), vanaf zijn doodsbed zijn twaalf zonen 
zegende, evenals de twee zonen van Jozef. Deze zegeningen waren ook 
profetisch omdat ze aangaven wat de toekomst van de stam zou zijn die door 
elk van zijn zonen komen zou. In het zegenen van zijn vierde zoon, Juda, deed 
hij de volgende profetische verklaring,  

“Gen.49:10: De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen 
zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 

Het woord "Silo" betekent "vrede of rust". Het is duidelijk uit de volgende zin: 
"en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn", dat Silo naar een Persoon 
verwijst; een Persoon die afkomstig is van de stam van Juda. De profetie zegt 
dat Juda niet zal ophouden te bestaan om een stam te zijn, en een koninklijke 
lijn, totdat “Silo” komt. Maar wie is deze "Silo?". Het antwoord vindt u in Jesaja 
9:6, waar we de "Christus" zien waar naar wordt verwezen als de "Vredevorst". 
Deze profetie gaf aan dat het beloofde "Zaad" van de vrouw en het "Zaad" van 
Abraham door de stam van Juda zou komen. Hij wordt in Openbaring 5:5 
genoemd: "de Leeuw, Die uit den stam van Juda is" (zie ook Gen. 49: 9). 

 

                                                      Zoon van David 

Toen de engel verscheen aan Maria, die de komende geboorte van de Heer 
Jezus aankondigde, deed hij de volgende uitspraak: 

“Lukas 1:32-33: 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. 

Deze aankondiging beantwoordt aan de beloften die aan David zijn gegeven in 
2 Samuël 7:12-16, waar God beloofde: “zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, 
……………..en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dit beloofde zaad was om een huis 
(d.w.z de tempel) voor de Heer te bouwen en de troon van zijn koninkrijk zal 
voor eeuwig bevestigd zijn. Het “zaad” verwijst in eerste instantie naar Salomo, 
die door God werd gebruikt om de eerste tempel te bouwen, maar uiteindelijk 
verwijst het “Zaad” naar de Heer Jezus Christus, die ooit op de troon van Zijn 
vader David zal zitten (Matth.1:1) om voor eeuwig te heersen. De Christus, het 
beloofde Zaad, zou afstammen van het volk Israël, de stam van Juda, en de 
familie van David. 
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                                                      Zoon van God 

“Jesaja 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. 

Hier wordt de profetie gedaan dat de Christus uit een maagd zal worden 
geboren. Het belang van deze profetie is te zien in de aankondiging van de 
engel aan de maagd Maria in Lukas 1:31 en 35. 

“Lukas 1:31 en 35: 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en 
zult Zijn naam heten JEZUS……………………………..35…………… De Heilige Geest zal 
over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom 
ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. 

Hoewel het waar is dat de Heer Jezus mens zou worden (Johannes 1:14), 
ontving Hij geen erfenis van zonde van een aardse vader, want Zijn Vader was 
God in de Hemel; daarom kan gezegd worden dat Hij "in gelijkheid des 
zondigen vleses" was (Rom. 8:3) en: "zonder zonde" (Heb.4:15). Zijn 
zondeloosheid heeft het mogelijk gemaakt om Zichzelf als het volmaakte offer 
voor de zonden van de wereld te offeren (Heb 9:14).  

 

Hoofdstuk 13:  De Wet 

Voorbereiding voor de wet 

Het is belangrijk om te zien dat 14 hoofdstukken van het boek Genesis, 
hoofdstuk 37 tot en met 50, over de zoon van Jakob, Jozef, gaan. Het is 
belangrijk omdat Jozef niet de zoon / stam was waardoor de Heer Jezus 
Christus, het beloofde Zaad, zou komen. Waarom dan al deze aandacht voor 
Jozef? Voornamelijk om twee redenen. In eerste instantie is het leven van Jozef 
een opvallend beeld of type van de Heer Jezus. Hij was de geliefde zoon van 
zijn vader (Gen. 37:3-14), de dienaar die verworpen werd door zijn broeders 
(Gen. 37:4-20) en tenslotte de verheven redder van de zijnen (Gen. 41:14- 55). 
Ten tweede werd Jozef door God gebruikt om zijn familie en dus het volk Israël 
te onderhouden in de zeven jaar durende hongersnood die de aarde in die tijd 
teisterde. God gebruikte Jozef om de zevenjarige hongersnood te profeteren, 
evenals de zeven jaar van overvloed die daaraan zouden voorafgaan (Gen. 
41:25-32). Hij gaf Jozef ook de oplossing voor de hongersnood (Gen. 41:33-36). 
God verhoogde Jozef in een verheven positie in Egypte, zodat hij de plannen 
kon uitvoeren om niet alleen de Egyptenaren te redden, maar ook de familie 
van Jozef (Gen. 41:37-44). 
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In Genesis 46 lezen we dat Jakob en zijn hele familie naar Egypte reisden waar 
ze voor de zeven jaren van hongersnood werden bewaard. We lezen in vers 3 
dat God tot Jakob zei: 

“Gen.46:3: En Hij zeide: Ik ben die God, uws vaders God; vrees niet van af te 
trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. 

Het boek Genesis eindigt met de dood van Jakob, en daarna zijn zoon Jozef. Het 
boek Exodus opent met ons te vertellen dat, terwijl ze in Egypte waren de 
familie van Jakob, die oorspronkelijk uit zeventig personen bestond, vruchtbaar 
was, zie Exodes 1:7: "Zo werden de kinderen Israels vruchtbaar en wiesen 
overvloedig, en zij vermeerderden, en werden gans zeer machtig, zodat het land 
met hen vervuld werd”. Wat begon als de familie van één man was gegroeid tot 
een groot en machtig volk, zelfs “veel en machtiger” dan de Egyptenaren 
(Exodes 1:9). Op dat moment kwam er een nieuwe farao (of koning) die Jozef 
niet kende. Hij was bang dat het volk Israël zou kunnen gaan strijden tegen de 
Egyptenaren en uit het land Egypte vertrekken. Dit zou voor Egypte een 
verwoestend verlies betekenen van een enorm aantal arbeidskrachten, zodat  
Farao opzieners over hen heeft gesteld, en hen heeft gedwongen om zware 
arbeid te verrichten. Onder deze geweldige slavernij riepen de mensen van 
Israël tot God om redding. We lezen in Exodus 2:24 en 25 dat:   

“24 En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn verbond met 
Abraham, met Izak, en met Jakob. 25 En God zag de kinderen Israels aan, en 
God kende hen. 

Als reactie op hun hulpgeroep heeft God een man genaamd Mozes geroepen 
om hun verlosser te zijn. We lezen van deze grote bevrijding in Exodus, 
hoofdstuk 5 tot en met 12. Deze verlossing werd bereikt doordat God tien 
plagen over het land en de Egyptenaren bracht; de laatste plaag is de dood van 
de eerstgeborenen. Als gevolg van deze laatste plaag heeft Farao aan Mozes 
bevel gegeven om weg te gaan en de kinderen Israëls uit Egypte te leiden 
(Exodus 12:31-51). We lezen verder van Gods machtige verlossing van Israël 
door de Rode Zee, terwijl het leger van Farao hen achtervolgde (Exodus 14). Zij 
reisden daarvandaan naar de woestijn van Sinai en legerden zich daar aan de 
voet van de berg. Het was hier dat God, door Zijn knecht Mozes, met de 
Israëlieten sprak en een verbond met hen sloot; het verbond van de wet: 

“Exodus 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 heb. 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 
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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. 

Uit de woorden die de HEERE door Mozes heeft gesproken kunnen we zien dat 
dit een voorwaardelijk (als – dan) verbond was. Hij zei tegen hen: “…..indien gij 
naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij 
Mijn eigendom zijn uit alle volken……”. 

Hun relatie met God en hun zegeningen van Hem waren afhankelijk van hun 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord (d.w.z. de wet). Bij de oprichting van dit 
verbond werd een nieuwe bedeling, die van de WET, ingevoerd. 

 

                                               Delen van de wet 

Als de meeste mensen denken aan de Mozaïsche wetgeving, dan denken ze 
aan Mozes op de berg Sinaï waar hij de tien geboden ontving die door Gods 
vinger geschreven waren op stenen tafelen, maar de wet was meer dan alleen 
de tien geboden. De wet bestond in feite uit drie verschillende delen: de 
geboden, de oordelen en de verordeningen. De geboden, vastgelegd in Exodus, 
hoofdstuk 20, regelden het morele leven van het volk Israël. De oordelen, 
vastgelegd in Exodus, hoofdstukken 21 tot en met 24, omvat het 
maatschappelijk leven van de mensen. De verordeningen, opgenomen in 
Exodus, hoofdstukken 24 tot en met 31, regelden het religieuze of geestelijke 
leven van het volk Israël. De wet voorzag ook in een woonplaats voor God 
onder zijn volk (Exodus 29:45). God gaf Mozes specifieke instructies voor de 
bouw van de tabernakel, dat was de plaats waar God zou wonen (Exodus 25-
27). Hij gaf ook instructies voor het Levitische priesterschap, die de dienst aan 
God zouden verrichten (Exodus 28-29, Leviticus), evenals de offeranden die 
zouden worden gedaan namens het volk van God om hun zonden te bedekken 
(zie het boek  Leviticus). 

 

                                              Het doel van de Wet 

Als we naar de brief aan de Galaten gaan zien we dat de apostel Paulus 
interessante uitspraken doet over "de wet". 

“Galaten 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de 
werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus,…………….”.. 
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“Galaten 2:21: …………………..want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is 
dan Christus tevergeefs gestorven. 

“Galaten 3:10: Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den 
vloek;………………”.  

“Galaten 3:11: En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is 
openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

“Galaten 3:17-18: 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. 

Naar aanleiding van deze uitspraken ontstaat natuurlijk de volgende vraag: 

“Galaten 3:19: Waartoe is dan de wet?.......................”.  

De apostel Paulus geeft het antwoord in de volgende verzen van Galaten 
hoofdstuk 3 en de eerste verzen van Galaten hoofdstuk 4. Hij begint met te 
wijzen op de: 

 

                                          Beperkingen van de wet 

“ Gal.3:19-21: 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 één, maar God is één. 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.  

*-- Beperkt in omvang -- De wet werd toegevoegd aan (of "er naast gelegd") de 

belofte aan Abraham. De wet werd na ongeveer 430 jaar aan de belofte 
toegevoegd (Gal. 3:17). Het heeft de belofte niet teniet gedaan en heeft ook de 
belofte niet afgeschaft (Gal. 3:18). God “beloofde” Abraham een erfenis. De 
toevoeging van de wet maakte het ontvangen van de erfenis niet afhankelijk 
van werken. De wet was ook niet tegen (of in tegenstelling tot) de belofte (Gal. 
3:21). "Zeker niet!" 

*-- Beperkt in doel--De wet werd toegevoegd “vanwege de overtredingen”. Het 

woord "vanwege" betekent "terwille van". Het geeft het idee van de oorzaak of 
reden voor het bestaan van de wet. Het woord “overtredingen”' betekent “het 
overschrijden van een grens”, in dit geval is de grens de wet zelf. De wet werd 
nimmer gegeven om gerechtigheid te verschaffen (Gal.2:21), mensen te 
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rechtvaardigen (Gal.3:11), het leven te geven (Gal.3:21), of Israël te verlossen 
(Rom. 4:13-16). De wet werd gegeven om het gebied van overtredingen aan te 
geven. 

 *-- Beperkt in duur-- De wet werd toegevoegd “totdat het zaad zou gekomen 

zijn, dien het beloofd was”. Het “Zaad” dat hier wordt genoemd is de Heer 
Jezus Christus (Gal. 3:16). In Romeinen 10:4 lezen we; “Want het einde der wet 
is Christus”. De wet bleef in werking totdat het Zaad kwam en toen aan het 
kruis stierf (Heb.8:13; 9:13-17). Gal.3:23: “Doch eer het geloof kwam, waren wij 
onder de wet in bewaring gesteld,…..” maar: Gal.3:25: “…..als het geloof 
gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester (d.w.z. de wet)”. De 
wet bleef tot "Gal.4:2:….den tijd van den vader te voren gesteld”. 

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,………..”. 

*--Beperkt in afspraak--De wet werd door middel van engelen besteld (of 
uitgedeeld) en door middel van een mediator (d.w.z. Mozes) gehanteerd. In 
tegenstelling hiermee is de belofte, die aan Abraham werd gegeven, hem 
rechtstreeks door God gegeven. 

*--Beperkt in macht--De wet was beperkt in wat het kon doen. Het had geen 
kracht om het leven te geven (Gal.3:21). Het had geen macht om mensen te 
rechtvaardigen (Gal.3:11). Het had geen kracht om iemand rechtvaardig te 
maken (Gal.2:21). De wet kon deze dingen niet doen: "….. dewijl zij door het 
vlees krachteloos was……." (Romeinen 8:3-4). De rechtvaardige vereisten van 
de wet kunnen niet door degenen in het vlees  worden gehouden, want het 
vlees is van nature zondig. 

Als we naar al deze beperkingen van de wet kijken, zouden we er toe kunnen 
komen om vragen te stellen over de aard van de wet. Gal.3:21: “Is dan de wet 
tegen de beloftenissen Gods?”. Rom.7:7: “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet 
zonde?“. Paulus zijn antwoord op beide vragen is een zeer sterk: “Dat zij verre”. 
Hij zegt verder in Romeinen 7:12 dat: “Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is 
heilig, en rechtvaardig, en goed”. God had zijn eigen speciale redenen om de 
wet te geven. 
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                                            Redenen voor de wet 

*--Het   voortzeggen van Gods rechtvaardige eisen -- De wet van Mozes legde 

Gods heilige en rechtvaardige eisen uit voor de mens. De wet werd niet 
gegeven om de mens rechtvaardig te maken door de wet te houden, maar om 
aan te tonen dat de mens niet kon voldoen aan Gods normen. We lezen in 
Galaten 3:10: “…………………Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen 
geschreven is in het boek der wet, om dat te doen”. Jakobus 2:10 zegt: “Want 
wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden 
aan alle”. Het is niet dat de wet zonde is. Integendeel, Romeinen 7:12 zegt: " 

Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed”. 

 *--Zonde duidelijk maken -- Galaten 3:19 zegt van de wet: "Zij is om der 

overtredingen wil daarbij gesteld", dat wil zeggen, de wet werd gegeven om 
het overtreden van de wet aan de mens te tonen. Het woord "overtredingen" 
komt uit het Griekse woord "parabaino", wat betekent dat "er naast gaan". 
Vandaar dat het overtreden van de wet “langs of door” de wet vastgestelde 
grenzen gaat. De wet verschaft de grenzen die God heeft vastgesteld om te 
verduidelijken wat overtreding of zonde was. Paulus beklemtoont dit feit in het 
boek Romeinen: "door de wet is de kennis der zonde" (Rom. 3:20), "want waar 
geen wet is, daar is ook geen overtreding" (Rom. 4:15), "Maar de wet is 
bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde" (Rom. 5:20), "ik 
kende de zonde niet dan door de wet" (Rom 7: 7), en ten slotte: "opdat de 
zonde boven mate wierd zondigende door het gebod" (Rom. 7:13). 

*-- Sluit alle zondaars in -- Galaten 3:22 zegt: "Maar de Schrift heeft het alles 

onder de zonde besloten (of  begrensd)". Romeinen 3:19 zegt dat de wet werd 
gegeven opdat; "alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God 
verdoemelijk zij”. De wet veroorzaakt dat alle mensen, zowel Jood als Heiden, 
worden besloten als gevangenen van de zonde en dus onder de rechterlijke 
veroordeling van God zijn, en dat is de dood. Romeinen 3:23 zegt: “Want zij 
hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods“. Romeinen 6:23 zegt 
verder: "de bezoldiging der zonde is de dood”. In het licht van Gods wet mag 
niemand zich beroemen op zijn eigen gerechtigheid. Rom.3:10 zegt: “Er is 
niemand rechtvaardig, ook niet één”. 

*--Begeleider van kinderen – Galaten 3:24 zegt: “de wet is onze tuchtmeester 

(schoolmeester) geweest tot Christus”.  

Opmerking van de vertaler: De King James Bible is hier duidelijker: “Gal.3:24: 
Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ” (om ons tot 
Christus te brengen). (einde citaat). 
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Het Griekse woord voor "tutor" of "schoolmeester" is "pedagoge", wat 
betekent "kindergeleider of kinderleider, een gids of voogd". Het was een titel 
die werd gegeven aan huishoudelijke slaven die de verantwoordelijkheid 
hadden om toe te zien op het moraal en het gedrag van de Griekse en 
Romeinse jongens totdat ze de officiële leeftijd van  volwassenheid hadden 
bereikt. De nadruk van deze verantwoordelijkheid was niet zozeer om kennis 
mede te delen zoals dat wel het geval was met betrekking tot  discipline en 
toezicht. Het kan gekarakteriseerd worden als gedwongen gehoorzaamheid. 

Het was meestal streng, en stipt. Bij het onderzoek naar de wet als kinder-
begeleider, moeten we de volgende gebieden overwegen:  

*--Bescherming van het Kind - Galaten 3:23 zegt dat: “Doch eer het geloof 

kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld,…………..”. Het woord 
“bewaring” betekent eigenlijk “bewaken of beschermen”. De kinder-begeleider 
was er om het kind te beschermen tot hij de leeftijd van volwassenheid had 
bereikt. De wet heeft ook deze zelfde dienst verricht. Veel van de dingen die in 
de wet van Mozes waren geïntegreerd waren er voor de bescherming van Gods 
uitverkorenen. De beperkingen en strenge straffen van de wet disciplineerde 
de mensen van Israël om zondige praktijken te vermijden die hen van God af 
zouden leiden  in een leven van afgoderij. 

*-- Positie van het kind -- Galaten 4:1-3 beschrijft de positie van het kind dat de 

erfgenaam was in de familie. Zolang hij een kind of een minderjarige (Griekse 
"nepios" 4:1 en 4:3) was, verschilde hij niet van een slaaf. Hij was onder het 
toezicht van voogden en rentmeesters tot de door zijn vader bepaalde tijd. 
Diegenen die onder de wet waren, waren in slavernij onder de “elementen van 
de wereld”. Ze waren niets anders dan slaven onder de slavernij van de wet van 
van Mozes. 

*--Periode van de kinderjaren -- Galaten 4:2 zegt dat een minderjarig kind 

onder de kinder-begeleider was tot "den tijd van den vader te voren gesteld". 

De wet was van kracht tot "de volheid des tijds gekomen is" en " heeft God Zijn 
Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij 
degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen (KJV: zonen) verkrijgen zouden"(Gal. 4:4-5). 

“King James Bible: Gal.4:5: To redeem them that were under the law, that we 
might receive the adoption of sons”. (einde citaat). 

Het woord “adoptie” betekent in een positie als een bevoorrechte zoon en 
erfgenaam geplaatst te worden. De wet was van kracht tot het Zaad kwam en 
stierf voor de zonden van de wereld (Gal. 3:19). Het was in werking tot het 
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geloof kwam (Gal. 3:23). Nadat het geloof kwam, waren degenen die onder de 
kindergeleider waren, "niet meer onder den tuchtmeester" (Gal. 3:25), maar 
kregen de volledige voorrechten van een zoon en erfgenaam. 

*-- Doel van het kind – begeleider – systeem.  Het doel van de wet was niet om 
de erfenis te verschaffen, maar de erfgenaam te beschermen. Het wees naar 
de Christus, degene die Gods volk, Israël, zou verlossen (Heb.10: 1). 

 

                                                Periode van de wet 

Uit een dispensationeel perspectief weten we wanneer de wet begon, maar het 
is niet zo gemakkelijk om te bepalen wanneer de wet eindigde. Om dat te 
bepalen moeten we onderscheid maken tussen drie verschillende dingen: (1) 
de bedeling van de wet, (2) het beginsel van de wet en (3) de naleving van de 
wet. 

 

                                             De bedeling van de wet 

De bedeling van de wet is de periode waarin God met Zijn volk Israël handelde 
onder het Mozaïsch verbond (Rom 9:4). Het beginpunt van deze bedeling is 
niet moeilijk te bepalen. We vinden het beschreven in het boek Exodus, 
beginnend in hoofdstuk 19 met de verbondsbepalingen (vers 5-8) en verder in 
hoofdstuk 24, waar Mozes bloed op het volk sprenkelde (vs. 7-8) dat hun 
inwijding in het verbond van de wet was (Heb 9:18-20). Dit verbond van de wet 
was tussen God en het volk Israël. De Heidenen (volken), "hebben de wet niet " 
(Rom. 2:14). In feite hadden de Heidenen geen enkel deel aan de verbonden 
die God met Israël gemaakt had, want zij waren "vreemdelingen van de 
verbonden der belofte” (Efeziërs 2:11-12). 

Vandaag leven we onder een andere bedeling, de bedeling der genade Gods 
(Efeziërs 3:2). De "wet van geboden vervat in de verordeningen", die de 
"middelmuur des afscheidsels" vormde tussen Jood en Heiden, is afgeschaft 
door het kruis van Christus (Efeziërs 2:13-18). Daarom zijn wij "niet onder de 
wet maar onder de genade" (Romeinen 6:14). De vraag blijft staan, wanneer 
precies is de bedeling van de wet afgesloten en de bedeling van genade 
begonnen? 

 

                                           Het principe van de wet 

We moeten ook overwegen dat er een rechtsbeginsel van de wet is die 
onderscheiden is van de bedeling van de wet. We hebben al laten zien dat de 
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Heidenen niet onder het verbond van de Mozaïsche wet waren, maar we lezen 
in Romeinen 2:14-15:  

“14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen 
doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; 
…………………”. 

Er was een rechtsbeginsel voor de Heidenen, ook al waren ze niet onder de wet 
van Mozes. Paulus besloot in Romeinen 3, van zowel Joden als Grieken (dat wil 
zeggen Heidenen),  “dat zij allen onder de zonde zijn" waren (vs. 9). De wet 
werd gegeven: "opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God 
verdoemelijk zij" (vs. 19). 

 

                                            Naleving van de wet 

Het laatste te overwegen gebied is de feitelijke naleving van de wet van Mozes. 

U zou misschien kunnen vragen: "Zou de periode van de naleving van de wet 
niet samenvallen met de bedeling van de wet?". Dit is het punt waar de vraag 
moeilijk wordt om te beantwoorden. 

In Mattheüs 5:17 lezen we dat Christus kwam om de wet te vervullen. Dit vers 
zou kunnen verwijzen naar de vervulling van alle beloften, profetieën en 
beelden van de Christus die in de wet en de profeten werden gepresenteerd 
(vers 18), of het kan verwijzen naar het feit dat Christus het einde was van de 
Wet voor (letterlijk "tot") gerechtigheid "(Rom. 10:4). Galaten 3:24-25 zegt: 

“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. 

Is dit niet wat werd aangegeven toen Jezus aan het kruis stierf en we lezen dat:  
"het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden”                                                                                       
(Matt 27: 50-51)? 

Paulus wijst hierop in 2 Korinthiërs 3:14: ……………………………want tot op den 
dag van heden blijft hetzelfde deksel (KJV: “sluier”) in het lezen des Ouden 
Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan 
wordt. 

Deze verzen wijzen erop dat de wet werd afgeschaft bij de dood van Christus, 
maar als we naar het boek Handelingen gaan kijken, zien we dat het volk Israël 
de wet van Mozes in dit boek bleef volgen (Handelingen 2:46; 21:20) , en zelfs 
de apostel Paulus, de apostel voor de Heidenen, leefde de wet soms na 
(Handelingen 21:21-26, 1 Kor. 9:19-23). 
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Hoe verzoenen we deze schijnbare tegenstrijdigheid? We zullen ons met deze 
vraag in het volgende hoofdstuk bezig houden als we naar het Nieuwe 
Testament kijken. 

 

Hoofdstuk 14: Het Nieuwe Testament? 

De meeste mensen zien slechts twee afdelingen in de Bijbel: het Oude 
Testament, dat voornamelijk voor Israël is en het Nieuwe Testament in het 
bijzonder voor de Kerk, het lichaam van Christus. Dit standpunt toont het 
gebrek aan dat het woord der waarheid niet recht wordt gesneden (2Tim.2:15). 
Het verdelen van de Schrift in slechts twee bedelingen is onvoldoende, en het 
scheiden van Maleachi van Mattheüs is onjuist. 

Het is waar dat er een kloof van 400 jaar bestaat tussen de gebeurtenissen van 
het Oude Testament en de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament. Het is 
ook waar dat het Oude Testament in het Hebreeuws en Aramees is geschreven, 
terwijl het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven. Om dit probleem te 
begrijpen, moeten we kijken wat de termen "oude testament" en "nieuwe 
testament" betekenen zoals ze worden gebruikt in de Schrift. 

 

                                             Het Oude Testament 

Het woord “testament” betekent simpelweg een verbond of een 
overeenkomst. Toen God op wonderbaarlijke wijze het volk Israël uit de 
Egyptische slavernij redde bracht Hij hen naar de berg Sinaï. God vertelde hen: 

“Exodes 19:5: 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; 

Het verbond waar Hij naar verwees was de wet van Mozes die Hij vervolgens 
door zijn knecht, Mozes, gaf. Het is dit verbond, de wet van Mozes, dat in de 
Schrift, het "oude verbond" of het "oude testament" wordt genoemd (2 Kor. 
3:14-15). Het wordt ook wel het "eerste" of "vroegere" verbond genoemd 
(Heb.8:5-7) en het staat in tegenstelling tot het "nieuwe verbond" of "nieuwe 
testament" (Heb.8: 8-13). 

 

                                            Het Nieuwe Testament 

Het "nieuwe verbond" of "nieuwe testament" wordt geprofeteerd in Jeremia 
31 de verzen 31-33: 
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“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. 

God beloofde dit verbond te sluiten met "het huis van Israël en met het huis 
van Juda", niet met de kerk, het lichaam van Christus. Zowel het “oude 
verbond” als het “nieuwe verbond” waren voor Israël, niet voor de kerk van 
deze tijd. 

Volgens de tweevoudige verdeling van het Oude en het Nieuwe Testament zou 
u ervan uit kunnen gaan dat het Nieuwe begon met de geboorte van Jezus, 
maar dat is niet waar. We lezen in Galaten 4:4-5:  

“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, ………………………”. 

De geboorte van Jezus gaf het einde van het verbond van de wet niet aan. Hij 
was geboren “onder de wet”. We lezen in Lukas 2:27 en 39 wat Jozef en Maria 
voor Jezus deden was: “naar de gewoonte der wet” en “naar de wet des 
Heeren“. Zij besneden Hem (Lukas 2:21), toonden Hem aan de Heer (Lukas 
2:22), en gaven een offergave voor Hem (Lukas 2:24). De basis voor het nieuwe 
testament was niet de geboorte van Jezus, maar Zijn dood. We lezen in 
Hebreeën 9:15 dat Jezus Christus was: 

“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. 

Alleen omdat de dood van Christus de basis was voor het nieuwe verbond, 
betekende dit tijdstip niet noodzakelijkerwijs de volledige verwezenlijking van 
het nieuwe verbond. Jeremia 31:34 zegt: 

“En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 
leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun 
kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere;……………”. 

Dit vers beschrijft een aspect van het nieuwe verbond dat nooit is gerealiseerd; 
namelijk dat heel Israël "de HEERE zal kennen". Het nieuwe verbond wacht nog 
steeds op zijn vervulling. 
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Hoofdstuk 15:  De periode van de evangeliën 

Als de geboorte van Jezus niet het begin van een nieuw "verbond" of een 
nieuw programma van God was, wat deed God dan tijdens de periode van de 
vier evangeliën (Mattheüs t/m Johannes)? Waarover ging dan de bediening van 
de Heer Jezus Christus? De apostel Paulus somt de bediening op van Christus, 
terwijl Hij hier op aarde was, in Romeinen 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; 

In dit vers zien we twee belangrijke feiten. Ten eerste werd Jezus Christus een 
dienaar van de “besnijdenis”, een term die betrekking heeft op Gods 
uitverkoren volk Israël. Het teken van de besnijdenis werd gegeven aan 
Abraham, de vader van het volk Israël (Gen. 17:9-14). Dit fysieke teken plaatst 
de mensen van Israël los van andere volken, die daarom de “onbesnedenen” 
werden genoemd (Efeziërs 2:11-12). Jezus zijn bediening was niet het begin van 
een nieuw programma of een nieuw verbond voor alle mensen. Zijn bediening 
was specifiek gericht op Israël. Jezus verklaarde Zelf:    

“Matth.15:24: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis 
Israels”. 

Toen Hij Zijn discipelen uitzond om te dienen, beval Jezus hen:  

“Matth.10:5-6: 5….. 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. 

Het was "het aangename jaar des Heeren" voor het volk Israël (Lukas 4:19). Het 
was de dag van Israël (Lukas 19:41-42). Het was hun gelegenheid om de hun 
beloofde Messias te accepteren, maar zoals in de Schriften staat geschreven:  
"gijlieden hebt niet gewild" (Matt. 23:37-39). 

Het tweede feit dat we in Romeinen 15:8 vinden is dat de boodschap die Jezus 
verkondigde, geen nieuwe openbaring was, maar het was "om de beloften aan 
de vaders te bevestigen"; de beloftes gedaan aan Abraham, Izak en Jakob; de 
beloftes aan David; de beloftes die in de schriften van de profeten van het 
Oude Testament werden uiteengezet. Wat waren deze beloftes? Aan Abraham, 
Izak en Jakob beloofde God een zaad, een volk en een land. Aan David beloofde 
God een zaad, een huis en een troon. In beide gevallen heeft het beloofde 
“zaad” betrekking op hun direkte afstamming, maar uiteindelijk verwijst het 
beloofde “Zaad” naar de Heer Jezus Christus (Gal. 3:16). 

Israël werd een komende “Messias” beloofd (Daniël 9:25-26), wat letterlijk 
“gezalfde” betekent. Deze Messias was de vervulling van alle beloftes aan 
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Abraham en aan David. Jezus van Nazareth was "de Christus" (dat ook de 
"Gezalfde" betekent). De openingsverzen van het boek Mattheüs geven Zijn 
afstamming aan waarin Hij de "Zoon van David, de Zoon van Abraham" is 
(Matth.1:1). Alle beloftes en profetieën over de komende Messias en Koning 
van Israël werden vervuld in Jezus Christus. 

Hoe zit het met de boodschap die verkondigd werd? Johannes de Doper, de 
voorloper van Jezus, verkondigde: 

“Matth.3:2: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 

Toen Jezus zijn publieke dienst begon, verkondigde Hij dezelfde boodschap als 
Johannes de Doper verkondigde (Mattheüs 4:17). Toen Jezus Zijn discipelen 
uitzond om te dienen en te prediken, beval Hij hen dat ze dezelfde boodschap 
zouden verkondigen (Mattheüs 10:7). Het “koninkrijk der hemelen” is het 
koninkrijk dat aan David was beloofd (2 Sam. 7) en er werd van gesproken door 
de profeten (Dan 7:26-27). Dit koninkrijk is afkomstig uit “de hemelen”, maar 
het zal op de aarde worden gevestigd (Dan 9:27, Matt 6:10). Van dit koninkrijk 
werd verkondigd dat het "nabij" of "dichtbij”  was omdat de Koning op aarde 
aanwezig was (Lukas 1:31-33). 

De intrede van Jezus in Jeruzalem, aan het begin van de lijdensweek, was Zijn 
officiële aankondiging aan Israël als hun Messias en Koning. Deze gebeurtenis, 
die is opgenomen in alle vier de evangelieën, was de vervulling van de profetie 
van Zacharia 9:9:  "Ziet, uw Koning zal u komen ...". 

Jezus zijn boodschap aan Israël was geen nieuwe boodschap zoals “het 
evangelie der genade Gods”, maar was in plaats daarvan “het evangelie van het 
koninkrijk” (Mattheüs 4:23). 

Een integraal onderdeel van Jezus zijn bediening was het gebruik van krachten, 
tekenen en wonderen. We lezen in Handelingen 2:22 dat Jezus van Nazareth 
was: 

“………………………..een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en 
wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van 
u,……………….”. 

Deze wonderen en tekenen werden gedaan voor het volk Israël "opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods” is  “opdat gij, gelovende, het 
leven hebt in Zijn Naam” (Johannes 20:30-31). Waarom tekenen? 

Omdat de Joden altijd tekenen van God hebben gevraagd (Luke 11:29-30; 1 
Kor. 1:22) en God heeft altijd met hen gehandeld door gebruik te maken van 
tekenen (d.w.z. Abraham, het teken van de besnijdenis, Gen. 17:11, Mozes: 
tekenen opdat de mensen hem zouden geloven, Ex. 4:8). 
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Als u God met het volk Israël ziet omgaan, ziet u het gebruik van krachten, 
wonderen en tekenen. God werkt vandaag niet met wonderen en tekenen, 
want in deze huidige tijd van genade is het volk Israël opzij gezet. 

Wat betekenen de leringen van Jezus voor ons vandaag? Zijn ze aan de kerk 
gericht of niet? We zullen proberen deze vraag in het volgende hoofdstuk te 
beantwoorden. 

 

Hoofdstuk 16: De Aardse Leringen van Jezus  

Hoe kijken we naar het onderwijs van Jezus terwijl Hij hier op aarde was? Is het 
voor ons vandaag de dag? Wij geloven dat alle Schrift nuttig is tot lering (2Tim 
3:16), maar waren de instructies van Jezus aan Zijn discipelen en aan de 
mensen van Zijn dag ook bedoeld voor gelovigen voor deze huidige bedeling 
van genade? (Ef.3:2). 

We moeten de volgende feiten onthouden:  

(1) Jezus leefde tijdens de bedeling van de wet (Gal. 4:4-5),  

(2) Jezus  zijn bediening was aan de besnijdenis (Israël) (Rom. 15:8, Matth. 
15:24),  

(3) Jezus zijn boodschap was het evangelie van het koninkrijk, het koninkrijk der 
hemelen is nabij gekomen (Mattheüs 4:17), en  

(4) Jezus heeft gedurende die tijd veel tekenen gedaan als bewijs voor Israël 
(Handelingen 2:22).  

We moeten naar Zijn aardse leringen kijken in deze context. 

 

                                                    De Bergrede 

Denk aan Jezus zijn zogenaamde Bergrede waarnaar veel Christenen vandaag 
de dag proberen te leven. Let op een aantal dingen die Jezus zegt: 

“Matth.5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der 
hemelen”. 

“Matth.5:5: Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven”. 

“Matth.5:10: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want 
hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

Jezus leerde het volk Israël principes om te leven in afwachting van de 
oprichting van Zijn aardse koninkrijk, een koninkrijk dat specifiek aan dat volk 
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was beloofd (2 Sam. 7:12-16, Jer. 30:4-12, Lukas 1:32). De hoop van een aards 
koninkrijk behoort niet tot de kerk, het lichaam van Christus (Kol 1:27). 

Hoewel we van deze passages kunnen leren en er zelfs toepassingen uit kunnen 
nemen, zijn ze niet aan ons gericht als leden van Zijn kerk, het lichaam van 
Christus. 

 

                           Het Onze Vader (Het gebed van de Heer) 

Een andere passage in de Schrift die velen vandaag de dag in hun leven 
betrekken is het zogenaamde “Onze Vader”. Dit is eigenlijk niet het gebed van 
de Heer Jezus Christus, maar was een voorbeeld voor gebed dat Hij aan Zijn 
discipelen leerde. Kijk goed naar wat er in dit gebed is opgenomen en hoe het 
specifiek betrekking heeft op Israël en het hun beloofde koninkrijk. 

“Matth.6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo 
ook op de aarde. 

“Matth.6:11: Geef ons heden ons dagelijks brood. 

Deze vraag zal grote betekenis hebben voor de Israëlieten die door de 
verschrikkelijke verdrukkingstijd (Mattheüs 24:15-22) gaan die voorafgaat aan 
de oprichting van het koninkrijk van Christus. Zij zullen grote hongersnood 
ondervinden (Openb. 6:5-6) en hen wordt verboden, door de Antichrist, om te 
kopen of te verkopen, dat geldt dus ook voor voedsel (Openb. 13:16-17). Let op 
het verschil tussen Matth. 6:12-15 en Ef. 4:32. De instructies over vergeving in 
deze twee passages zijn geheel verschillend. Het is onmogelijk om beide te 
volgen. Ten slotte wordt lof aan de Vader gebracht: “Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen” (Matth. 6:13). Dit 
gebed was nooit bedoeld als een voorbeeld voor ons gebedsleven tijdens de 
bedeling der genade Gods. 

 

                             De verborgenheden van het Koninkrijk 

In Mattheüs 13 sprak Jezus veel dingen tot de mensen in gelijkenissen. Hij deed 
het omdat het aan de discipelen werd gegeven om de "verborgenheden van 
het Koninkrijk" te begrijpen, maar het werd niet gegeven aan de menigte van 
Israël (Matth.13:10-17). Omdat het woord “verborgenheid” hier wordt gebruikt 
vergelijken veel mensen wat hier gezegd wordt met de verborgenheid die aan 
Paulus is geopenbaard (Ef. 3:1-9), maar deze twee passages in de Schrift 
bevatten twee heel verschillende waarheden. De verborgenheden of 
geheimenissen die Jezus door middel van Zijn gelijkenissen aan Zijn discipelen 
heeft geopenbaard, hadden te maken met het koninkrijk der hemelen 
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(Mattheüs 13:11), de aardse hoop van Israël, die door de profeten bekend was 
gemaakt (Mattheüs 13:17). De verborgenheden of geheimenissen van het 
koninkrijk betroffen het feit dat dit aardse koninkrijk uitgesteld zou worden 
omdat de prediking van het koninkrijk door de meerderheid van het volk  Israël 
werd afgewezen (zie de gelijkenis van de zaaier). De verborgenheid waarover 
Paulus spreekt, was niet een onderwerp van de profetie. Deze verborgenheid 
werd niet door Jezus bekend gemaakt, want Paulus zegt dat het verborgen was 
totdat de Heer Jezus het hem rechtstreeks heeft geopenbaard (Efeziërs 3:3-5). 
Het was de verborgenheid betreffende de kerk van deze tijd (Ef 3:6). We 
moeten voorzichtig zijn en deze twee verborgenheden niet met elkaar 
verwarren. 

 

                                    De redevoering op de Olijfberg 

In Mattheüs 24, toen zij op de Olijfberg zaten, antwoordde Jezus de vragen van 
Zijn discipelen over de vernietiging van de Joodse tempel te Jeruzalem, het 
teken van zijn komst en het einde der tijden. Veel mensen kijken naar de 
tekenen die Jezus beschrijft in de verzen 4-14, waaronder oorlogen, 
hongersnood, pestilenties en aardbevingen, en proberen ze vandaag toe te 
passen om te bepalen wanneer het einde van de wereld zal plaats vinden. Deze 
redevoering heeft geen betrekking op de huidige bedeling van genade, waarin 
wij vandaag de dag leven. Het gaat om een tijdperk waarin God alleen met Zijn 
aardse volk, Israël, handelt. De tekenen van de verzen 4-14 worden gevolgd 
door een beschrijving van de grote verdrukking, een gebeurtenis die in Daniël 9 
werd geprofeteerd en specifiek betrekking heeft op Gods volk, Israël en hun 
heilige stad, Jeruzalem. De komst waarover de discipelen bezorgd waren was 
niet dat Jezus zijn kerk in heerlijkheid zou opnemen, maar Zijn komst om Zijn 
koninkrijk op aarde te vestigen, een gebeurtenis die direct na de grote 
verdrukking zal plaats vinden (verzen 29-31). 

 

Hoofdstuk 17: Het kruis van Christus 

Terwijl we aan het einde van de vier evangelieën in het Nieuwe Testament 
komen, vinden we de grootste gebeurtenis van alle tijden; de dood en 
opstanding van Jezus Christus. Het is de belangrijkste gebeurtenis waar alle 
plannen en doelstellingen van God, voor alle mensen van alle bedelingen, over 
gaan. Het kruis van Christus vervulde Gods belofte aan Adam en Eva in Genesis 
3:15. Door Zijn dood heeft het beloofde Zaad van de vrouw het hoofd van de 
slang (Satan) vermorzeld en zijn straf verzegeld (Heb.2:14). Het kruis van 
Christus heeft de vervulling van Gods belofte aan Abraham mogelijk gemaakt, 
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namelijk dat door zijn zaad alle geslachten van de aarde gezegend zouden 
worden (Gen. 12:3). Het kruis van Christus heeft het nieuwe verbond, dat God 
beloofde te vestigen met het volk Israël, ingewijd (Heb.8:6-13; 9:15-17). Het 
kruis van Christus maakt het mogelijk dat zowel Jood als Heiden 
gerechtvaardigd wordt in Gods ogen en aldus met God verzoend worden (Rom. 
3:9, 19-20, 21-30). Het kruis van Christus maakte het mogelijk om de 
middelmuur des afscheidsels, tussen Jood en Heiden, af te breken en om de 
twee samen te voegen als een nieuwe mens in het lichaam van Christus 
(Efeziërs 2:14-16). 

Veel mensen zijn van mening dat de dood en opstanding van Jezus Christus, 
samen met de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag (Handelingen 2), 
het begin van Gods plan en doel is voor gelovigen van vandaag de dag (de 
geboortedag van de kerk, het Lichaam van Christus), maar dit is niet waar het 
boek Handelingen over gaat. Kijk zorgvuldig naar Efeziërs 2:16. 

“En opdat Hij die beiden (Jood en Heiden) met God in één lichaam (de kerk) zou 
verzoenen door het kruis,…………………..”. 

Het woord "door" in dit vers is het Griekse voorzetsel "dia", wat "aan of door" 
betekent. Het wordt gebruikt om de oorzaak of de kracht te identificeren 
waardoor iets gebeurt. Het kruis was de “kracht” waardoor Jood en Heiden tot 
één lichaam in Christus werden gemaakt, maar dit was ten tijde van het kruis 
geen “realiteit”. Het feit dat Jood en Heiden samen als een nieuwe mens in het 
lichaam van Christus zouden worden samengevoegd was een verborgenheid, of 
geheimenis, totdat het aan de apostel Paulus bekend werd gemaakt (Efeziërs 
3:1-6; Kol. 1:24-27 ). 

Als Paulus, vóór Handelingen hoofdstuk  9, nog niet was gered en de waarheid 
van de kerk verborgen werd gehouden tot God het hem heeft geopenbaard, 
hoe zou dan de Pinksterdag het begin van deze kerk, het lichaam van Christus,  
kunnen aangeven? 

Als Pinksteren niet het begin van de kerk, het lichaam van Christus is, waar gaat 
het boek Handelingen dan over?  

Toen Jezus aan het kruis van Golgotha hing, zei hij: “Vader, vergeef het hun; 
want zij weten niet, wat zij doen” (Lukas 23:34). 

De voornaamwoorden "hun" en "zij" in dit vers verwijzen naar het volk Israël 
die hun Messias, de Zoon van God, gekruisigd hadden. Jezus zijn voorbede voor 
Israël was om hun “onwetendheid” aangaande het kruisigen van Hem 
(Handelingen 3:17). Hij bad voor hen dat hen, als volk, nog een gelegenheid zou 
worden gegeven om zich te bekeren en de Heer Jezus Christus te ontvangen als 
de aan hun beloofde Messias. 
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Hoofdstuk 18: Handelingen - Een tijd van overgang 

Het boek handelingen is één van de meest onbegrepen boeken van de Bijbel. 
Vele oprechte Bijbelstudenten geloven dat het het begin van de kerk is, het 
lichaam van Christus. 

De belangrijkste redenen voor deze overtuiging zijn dat:  

(1) de dood en opstanding van Jezus Christus een belangrijke verandering in 
Gods handelen met de mensheid tot gevolg had.  

(2) de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag markeerde een nieuwe 
relatie toen God kwam wonen in het hart van de mens en  

(3) de verwijzingen in het laatste gedeelte van Handelingen 2 aan de "kerk" (zie 
Handelingen 2:47 dat: "de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig 
werden").  

Als we  zorgvuldig kijken naar het boek Handelingen bemerken we dat het niet 
de bedoeling is om het begin van de kerk, het lichaam van Christus, vast te 
leggen, maar om Gods voortgaande handelingen met zijn uitverkoren volk, het 
volk Israël, vast te leggen. 

In Handelingen 7:52 vertelt Stefanus de geschiedenis van het volk Israël, vanaf 
de tijd dat God Abraham heeft geroepen (Gen.12) tot op die tijd. Hij brengt een 
aanklacht in tegen het volk Israël voor hun verwerping van God gedurende hun 
gehele geschiedenis. In de Oud Testamentische Schriften lezen we hoe zij de 
profeten vervolgd en gedood hebben die door God gestuurd waren om de 
komst van de Heer Jezus te voorzeggen (Mattheüs 23:29-36; Handelingen 
7:52), daarmede verwierpen ze God de Vader. In de evangelieën lezen we hoe 
de Israëlieten weigerden de Heer Jezus Christus te ontvangen als hun Messias 
en Koning (Johannes 1:11, Johannes 19:15). Zij werden Zijn verraders en 
moordenaars, en brachten Hem ter dood aan het kruis van Gogotha 
(Handelingen 2:22-23; 3:14-15; 7:52), waardoor God de Zoon werd afgewezen. 

Toen Jezus aan het kruis van Golgotha hing, waren de eerste woorden die hij 
zei: “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen” (Lukas 23:34). 
Jezus heeft de Vader, namens het volk Israël, gebeden. Alhoewel zij Hem door 
boze en wetteloze handen gekruisigd hebben, bad Hij nog steeds om genade 
voor Zijn volk, omdat zij deze dingen “door onwetendheid” hadden gedaan 
(Handelingen 3:17). Als gevolg van Jezus  zijn pleidooi voor genade, werd Israël, 
als volk, nog een  gelegenheid gegeven  om gered te worden.  

In het Oude Testament sprak God de Vader door de profeten. In de evangeliën 
werd God de Zoon vlees en sprak rechtstreeks (Heb.1:1-2). In het boek 
Handelingen sprak God de Heilige Geest tot Israël door de apostelen (Lukas 
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24:49; Handelingen 1:8). Stefanus bracht zijn aanklacht tegen Israël in 
Handelingen 7:51: 

“Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den 
Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij”. 

Toen ging Stefanus, "een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes" 
(Handelingen 6:5), voort hen te beschuldigen van het verraden en doden van 
de Heer Jezus Christus. Toen de leiders dan Israël deze dingen hoorden: 

“Hand.7:54-58: 54 ………………….berstten hun harten, en zij knersten de tanden 
tegen hem. ……………………………57 …………….zij, roepende met grote stemme, 
stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; 58 En wierpen hem ter 
stad uit, en stenigden hem;…………………”.   

Net voordat hij stierf, bad Stefanus voor zijn volk, Israël: "Heere, reken hun deze 
zonde niet toe". Dit was vergelijkbaar met het gebed dat Jezus vanaf het kruis 
gebeden had, met één verschil: Stefanus zei niet "want zij weten niet wat ze 
doen". 

Zij hadden nu het getuigenis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
verworpen. 

Als gevolg hiervan begon God tijdelijk zijn plan en doel voor het volk Israël 
terzijde te stellen (Rom.11:25-27). Na de steniging van Stefanus riep en redde  
God de apostel Paulus, die een nieuw plan en doel zou ontvangen voor een 
nieuw lichaam van gelovigen, de kerk, die het lichaam van Christus is. Het boek 
Handelingen is een aparte bedeling die we de OVERGANG noemen omdat het 
vastlegt hoe de overgang tussen deze twee verschillende programma's van God 
plaatsvond. De nadruk in het boek Handelingen ligt echter op de afwijzing van 
Israël, de daaropvolgende verblinding en hoe ze terzijde werden gesteld. 

Een overzicht van het boek Handelingen wordt gegeven in Handelingen 1:8. 
Voordat Hij ten hemel opvoer vertelde Jezus zijn discipelen: “…………..gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan 
het uiterste der aarde”. De hoofdstukken 1-7 geven aan dat de bediening, van 
Petrus en de twaalven, alleen aan de Joden in Jeruzalem en Judea was. In 
hoofdstuk 8-12 worden de gebeurtenissen opgesomd die volgden op de 
steniging van Stefanus. Deze hoofdstukken tonen het begin van de overgang 
van de bediening van Petrus en de twaalven naar die van de apostel Paulus. In 
de hoofdstukken 13-28 wordt de bediening van de apostel Paulus “eerst aan de 
Jood”  en vervolgens aan de Heidenen; een bediening dat uitgebreid werd tot 
het einde (uiterste delen) van de aarde. 
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Hoofdstuk 19: Petrus zijn bediening aan alleen de Joden 

“Hand.1:8:………….en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel 
Judea……………..”. 

Na de hemelvaart van de Heer Jezus wachtten de apostelen in Jeruzalem op de 
belofte van de Heilige Geest (Handelingen 1:12-14). Terwijl zij wachtten, 
volgden zij de leiding van de Heer door Matthias te kiezen om Judas Iskariot te 
vervangen als de twaalfde apostel (Handelingen 1:15-26). 

Het was belangrijk en veelzeggend dat hun aantal op twaalf bleef omdat dat 
het aantal was dat verbonden was met Israël, het volk waarop hun bediening 
en apostelschap was gericht. 

(Zie ook “Mattheüs 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, 
die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal 
gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf 
tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels”) . 

 

                                            De dag van Pinksteren 

Toen de Pinksterdag vervuld werd werden ze allemaal vervuld met de Heilige 
Geest en begonnen te spreken in andere talen. Ze werden gehoord en 
begrepen door Joden en proselieten uit elk volk die in Jeruzalem waren om 
deze Joodse feestdag te vieren (Handelingen 2:1-13). Toen sommige van de 
mensen hen begonnen te bespotten en hen te beschuldigen vol wijn te zijn, 
stond Petrus op en zei tot de mensen van Judea en Jeruzalem: "…..dit is het, 
wat gesproken is door den profeet Joël" (Handelingen 2:13-21). Waarvan ze 
getuigden was dus een geprofeteerde gebeurtenis. 

Petrus ging verder om het Woord van God aan de mannen van Israël te 
prediken (Handelingen 2:22). Hij verkondigde dat zij Jezus van Nazareth door 
wetteloze handen gekruisigd hadden, maar dat God Hem uit de doden had 
opgewekt (Handelingen 2:22-24). Zijn opstanding was volledig in 
overeenstemming met de profetie die door David in de 16de Psalm werd 
uitgesproken (Handelingen 2:25-28). Deze profetie gaf aan dat God de Christus 
zou opwekken om op de troon van David te zitten (Handelingen 2:29-31). 
Petrus besloot met te zeggen dat de uitstorting van de Heilige Geest, wat zij 
zojuist gezien en gehoord hadden, het bewijs was dat God deze zelfde Jezus, 
die zij gekruisigd hadden, zowel Heer als Christus had gemaakt (Handelingen 
2:32-36). 

Let op de volgende feiten in deze passage. De plaats waar dit gebeurde was 
Jeruzalem, de hoofdstad van de Joden. De gebeurtenis was op de Pinksterdag, 
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een Joodse feestdag. De mensen zagen tekenen (tongen) die specifiek gericht 
waren tot de Joden (1 Kor. 14:20-22, Jesaja 28:11-12, 1 Kor. 1:22). De mensen 
die aanwezig waren op dit feest waren Joden en proselieten. De woordvoerder 
was de apostel Petrus, wiens apostelschap gericht was op de besnijdenis (d.w.z. 
Joden) (Gal. 2:7-9). De gebeurtenissen die zich voordeden waren door Joël 
geprofeteerd (Joël 2: 28-32), die sprak over Gods doel met het volk en het land 
Israël. De boodschap die Petrus predikte was het evangelie van het koninkrijk 
(Handelingen 2:30,36), een boodschap die was gericht aan de verloren schapen 
van het huis Israëls (Mattheüs 10:5-7; 15:24). 

De gebeurtenissen van Pinksteren staan in schril contrast met Gods plan en 
doel vandaag de dag voor Zijn kerk, het lichaam van Christus. Zie de volgende 
drie belangrijke verschillen: 

*--De gebeurtenissen die op de Pinksterdag plaatsvonden betrof speciaal de 

Joden. Paulus zegt dat er in de kerk geen Jood of Heiden is (Kol. 3:11); het 
onderscheid tussen hen is afgeschaft (Efeziërs 2:11-18). 

*--De gebeurtenissen die op de Pinksterdag plaatsvonden werden door Joël 

geprofeteerd. Paulus zegt dat de waarheid betreffende de kerk, het lichaam 
van Christus, niet geprofeteerd was (Efe 3:1-9). Het was een "verborgenheid" 
die "….in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt“ 
Paulus noemt het de "onnaspeurlijke rijkdom van Christus" (Ef.3:8) en zegt dat 
het “verborgen is geweest in God” (Ef.3:9). 

*--Gods woordvoerder op de Pinksterdag was de apostel Petrus. De waarheid 

van de kerk, het lichaam van Christus, werd niet bekend gemaakt op de 
Pinksterdag, dat gebeurde later aan en door de apostel Paulus (Kol. 1:24-27). 

Als we deze fundamentele verschillen beschouwen dan is het duidelijk dat 
Pinksteren NIET het begin is van de kerk van vandaag de dag, het lichaam van 
Christus,  

Toen Petrus gereed was met spreken, vroegen de mensen hem wat ze moesten 
doen. Petrus zei: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving der zonden;……………” (Handelingen 2:38). 
Vergelijk deze bewering nauwkeurig met de boodschap die door Johannes de 
Doper werd gepredikt in Matth. 3:2, Markus 1:4-5, en Lukas 3:3. Hoewel de 
uitspraak van Petrus aan individuele Joden was gericht, was het ook een 
boodschap voor het volk als geheel. Israël was een volk dat ooit in een 
verbondsrelatie met God was geweest, maar door de zonde van afgoderij 
moesten ze zich zich bekeren en terugkeren naar God. Daarom zien we de 
boodschap van Johannes de Doper om zich te bekeren. Als volk hadden zij de 
aan hun beloofde Messias, de Zoon van God, gekruisigd en zij moesten zich 
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bekeren van deze verschrikkelijke zonde. Daarom zien we Petrus zijn oproep 
tot hen om zich te bekeren. 

 

                                       Het Koninkrijk aangeboden 

De toestand van het volk Israël, op dat moment, werd geïllustreerd door het 
eerste wonder dat Petrus in het boek Handelingen verrichtte. In Handelingen 
hoofdstuk 3 vinden we dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan om te 
bidden. Toen ze de poort van de tempel naderden vroeg een man, die van de 
geboorte af verlamd was, om aalmoezen. Deze arme, verlamde bedelaar is een 
beeld van het volk van Israël in die tijd; geestelijk verlamd, niet in staat om te 
lopen of zelfs te staan. Terwijl de man zijn aandacht vestigde op Petrus en 
Johannes, en verwachtte iets te ontvangen, beval Petrus hem, "in den Naam 
van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!". Het resultaat? “En hem 
grijpende bij de rechterhand richtte hij (Petrus) hem op, en terstond werden zijn 
voeten en enkelen vast. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met 
hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God…”.. 
(Handelingen 3:1-9). 

De hoop van deze man steunde op de naam en de kracht van Jezus Christus. 
Hetzelfde geldt voor het volk Israël. Als ze in geloof naar Jezus Christus zouden 
zien, zouden ze ook hersteld kunnen worden om te wandelen, te springen en 
God te loven. Petrus ging toen verder om deze waarheden aan de mensen te 
tonen:  

--om hen te laten zien dat zij, in de kruisiging van Jezus van Nazareth, de Heilige 
van God, hebben verloochend en de Vorst des Levens gedood hebben;  

--om hen te laten zien dat God Hem uit de doden heeft opgewekt;  

--om hen te laten zien dat deze verlamde man niet door hun kracht was 
genezen, maar door zijn geloof in de naam van Jezus Christus weer sterk was 
gemaakt;  

--om hen te laten zien dat ze Jezus door onwetendheid gekruisigd hadden en zo 
de Schriften hadden vervuld die Zijn lijden voorzegden (Handelingen 3:12-18). 

Dit alles gezegd hebbende, vermaande Petrus hen  “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” (Handelingen 3:19). Wat 
betekende dit? Petrus deed een aanbod van het Koninkrijk der hemelen aan 
het volk Israël, als zij zich zouden bekeren. Dit wordt in het volgende vers 
gezien waar hij zegt: “En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren 
gepredikt is”. Waarheen Hem zenden? Waar was Hij? Kijk naar vers 21: 
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“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”. Jezus Christus was in de hemel, dus zei Petrus dat God bereid was 
om Jezus Christus terug te zenden naar de aarde om Zijn koninkrijk te vestigen, 
als Israël zich, als volk, zou bekeren. Dit was hun kans. Hoe zouden ze 
reageren? 

 

                                         Het Koninkrijk verworpen 

Let op, wat Petrus zei in Handelingen 3:17: “En nu, broeders, ik weet, dat gij het 
door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. De nationale 
bekering van Israël was afhankelijk van zowel het volk als hun leiders. De 
leiders van Israël waren vertegenwoordigers en leiders van het volk Israël. De 
leiders spraken voor het volk, daarom werden hun richtlijnen en hun 
beslissingen gedaan namens het hele volk Israël. 

In Handelingen hoofdstuk 4 vinden we dat de eerste reactie van de Joodse 
leiders was om de waarheid te onderdrukken. Zij stelden Petrus en Johannes in 
bewaring, omdat ze ontevreden waren vanwege hetgeen ze leerden en dat ze: 
“…….in Jezus verkondigden de opstanding uit de doden” (Handelingen 4:2). Zij 
konden het wonder dat was gebeurd met de verlamde man niet ontkennen, ze 
wilden dat het niet verder zou worden verspreid onder de mensen door Petrus 
en Johannes te bevelen:  "………..dat zij niet meer tot enig mens in dezen Naam 
spreken" zouden (Handelingen 4:16-18). Wat was de reactie van Petrus en 
Johannes? 

“Hand.4:19-20: 19 ………………………Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden 
meer te horen dan God. 20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij 
gezien en gehoord hebben”. 

Zij bleven het Woord van God met vrijmoedigheid spreken (Handelingen 4:31). 
Terwijl Petrus en de twaalf doorgingen met leren, prediken en genezingen in de 
naam van Jezus Christus werden de Joodse leiders: "vervuld met nijdigheid" en 
zetten de apostelen in de gevangenis (Handelingen 5:17-18). Toen Petrus en de 
andere apostelen hen beschuldigden van de moord op de Heer Jezus, werden 
de heersers woedend en besloten om hen te doden, maar Gamaliël kwam 
tussenbeide. Gefaald hebbende In hun pogingen om de waarheid te 
onderdrukken, hebben de Joodse leiders degenen onderdrukt die de waarheid 
gepredikt hebben. Zij lieten de apostelen bij zich komen, geselden hen, en 
beveelden hen niet meer in de naam van Jezus te spreken en lieten hen gaan 
(Handelingen 5:33-40). De apostelen vertrokken, verheugd zijnde:  
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“ 41 dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te 
lijden. 42 En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te 
leren, en Jezus Christus te verkondigen” (Hand.5:41-42).  

De leiders van Israël hebben hun definitieve beslissing in hoofdstuk 7 van 
Handelingen aangetoond. Zij grepen Stefanus: "een man vol des geloofs en des 
Heiligen Geestes", Stefanus deed: "wonderen en grote tekenen onder het volk” 
(Handelingen 6:5-8). Zij zetten valse getuigen tegen hem op, zoals zij ook met 
de Heer Jezus gedaan hadden, en ze lieten hem toe om te spreken. Stefanus 
heeft de geschiedenis verteld van Gods betrekkingen met het volk Israël en hun 
afwijzing van Hem. Hij eindigde met deze leiders te beschuldigen: “Gij 
hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den 
Heiligen Geest;……………”. 

Hij zei dat ze net als hun vaders waren, die Gods profeten gedood hebben, 
maar in hun geval waren zij de verraders en moordenaars geworden van de 
Rechtvaardige, de Zoon van God! (Hand. 7:51-53). 

Toen de leiders van Israël deze dingen hoorden, “berstten hun harten, en zij 
knersten de tanden tegen hem" (Handelingen 7:54). Toen Stefanus verder ging 
met spreken gebeurde het volgende: “…zij, roepende met grote stemme, 
stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; (Hand.7:57). Zij wierpen 
hem uit de stad en stenigden hem (Handelingen 7:58). 

Toen Stefanus voor hen bad, vroeg hij de Heer om hen niet te belasten met 
deze zonde, maar hij zei niet dat ze nog steeds onwetend waren over wat ze 
aan het doen waren. Onthoud:  hun harten "berstten" en ze "stopten hun 
oren". Dit was een daad van hun eigen wil. Zij verwierpen moedwillig de Heilige 
Geest der waarheid. 

 

Hoofdstuk 20: De Overgang van Petrus naar Paulus 

De steniging van Stefanus in Handelingen hoofdstuk 7 was een belangrijk 
keerpunt in Gods plan en doel. Hoewel we niet onmiddellijk een grote 
verandering zien, (van de steniging van Stefanus in Handelingen 7, tot aan het 
begin van Paulus's publieke dienst in Handelingen 13, is ongeveer 14 jaar), 
vinden er meteen vele gebeurtenissen plaats die de overgang betekenen van 
de bediening van Petrus en de twaalf in Jeruzalem en Judea naar de bediening 
van Paulus tot de einden der aarde. 

We zien veranderingen in: 

(1)- Het gebied waar het Woord van God wordt verkondigd. 

(2)- De apostel die de voornaamste woordvoerder van God is. 



 

63 
 

(3)- De mensen aan wie het Woord wordt gepredikt. 

(4)- Het centrum waaruit de bediening afkomstig is, en tenslotte: 

(5)-Het feit dat de bediening van de twaalf apostelen in belangrijkheid afneemt. 

 

                                 Handelingen 8:  Een nieuw gebied 

Voordat de Heer Jezus terugging naar de hemel, vertelde Hij Zijn discipelen: 

“Hand.1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u 
komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en 
Samaria, en tot aan het uiterste der aarde”. 

De eerste zeven hoofdstukken van het boek Handelingen leggen de bediening 
van Petrus en de andere apostelen in Jeruzalem vast, maar na de steniging van 
Stefanus lezen we dat: 

“Hand.8:1: ……………er werd te dien dage een grote vervolging tegen de 
Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen 
van Judea en Samaria, behalve de apostelen.  

Dit kenmerkte het begin van de volgende fase van Handelingen 1:8. 

Handelingen, hoofdstukken 8 t/m 12, geven de bediening aan van Filippus, 
Petrus en Johannes in Judea en Samaria. Zij bedienden in steden zoals Samaria, 
Azote, Lydda, Joppe en Casarea. Terwijl zij het Evangelie van het koninkrijk aan 
Israël bleven verkondigen is het een feit dat ze zich niet meer op Jeruzalem 
richten waar de Joodse leiders woonden, dit is veelbetekened en geeft zeker 
een overgang aan. 

 

                              Handelingen 9 – een nieuwe apostel 

Bij de steniging van Stefanus ontmoeten wij de man die de hoofdfiguur wordt 
in de rest van het boek Handelingen; De apostel Paulus. Als we hem voor de 
eerste keer ontmoeten, is hij niet Paulus, maar Saulus van Tarsen, en hij is geen 
discipel van de Heer Jezus, maar een vervolger van allen die Zijn naam 
aanroepen. Terwijl de Joden Stefanus stenigden, stond Saulus van Tarsen er bij 
en zag toe, en hij was in volledige overeenstemming met wat zij aan het doen 
waren toen hij de klederen van de betrokkenen bewaakte (Handelingen 7: 58-
8:1). Toen de vervolging tegen de kerk (de koninkrijks gelovigen) begon was het 
Saulus die de voornaamste vervolger werd (Handelingen 8:3) "blazende 
dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer" (Handelingen 9:1). Saulus 
was een farizeeër die in Jeruzalem was opgeleid aan de voeten van Gamaliél 
(Handelingen 26:4-5). Door het vervolgen van de kerk van God geloofde hij dat 
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hij God een dienst bewees (Handelingen 22:3), en, zei hij: "………………dat ik 
tegen den Naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest 
doen" (Handelingen 26: 9-11).  

Handelingen hoofdstuk 9 beschrijft hoe Saulus brieven van de hogepriester 
kreeg die hem machtigden om, in Damascus, te binden die van “de weg” waren  
(dat wil zeggen volgelingen van de Heer Jezus Christus) en hen terug te brengen 
naar Jeruzalem. Toen Saulus op de weg van Jeruzalem naar Damascus reisde 
werd hij met een verblindend licht uit de hemel geveld en een stem sprak tot 
hem en zei: "Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?" Saulus antwoordde: "Wie zijt 
Gij, Heere?" En de Heer antwoordde: "Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt". Saulus 
van Tarsen zag en geloofde die dag dat Jezus van Nazareth zowel de Christus 
als Heer was. God redde Saulus en koos hem voor een speciaal doel; namelijk 
om de naam van de Heer Jezus Christus te verkondigen aan: 

“Hand.9:15:………. de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels”. 

In de hoofdstukken 13 tot en met 28, van Handelingen, was de 
hoofdwoordvoerder van God niet meer Petrus of één van de twaalven, maar de 
apostel Paulus, wiens primaire bediening   was: “een prediker, apostel en leraar 
van de heidenen” (2 Tim 1:11). De bekering en roeping van de apostel Paulus 
op de weg naar Damascus is één van de belangrijkste gebeurtenissen die in de 
Schrift is opgenomen; een gebeurtenis die de weg bereidde voor een 
belangrijke verandering in Gods plan en doel. 

 

                                  Handelingen 10: De nieuwe mens  

Als we verdergaan met hoofdstuk 10 van Handelingen, vinden we Petrus nog 
steeds als de voornaamste apostel, maar we zien een belangrijke verandering 
in zijn bediening. Een centurion genaamd Cornelius (een Heiden) werd door 
God in een visioen verteld om mannen naar Joppe te sturen om Simon Petrus 
te zoeken en hem mee terug te nemen naar het huis van Cornelius. Toen de 
mannen op reis waren, viel Petrus in trance en zag een visioen van God die 
hem vertelde om op te staan, te slachten en bepaalde dieren te eten die door 
de wet van Mozes "onrein" waren verklaard.  Petrus weigerde in eerste 
instantie, maar God zei hem dat wat Hij gereinigd had, niet “gemeen” of  
“onrein” moest worden genoemd. Als gevolg hiervan werd Petrus naar het huis 
van Cornelius gebracht, bediende het Woord van God aan zijn huishouden en 
verbaasde zich toen zij, nadat zij het Woord van God hoorden, in vreemde talen 
begonnen te spreken en God groot maakten. 

De redding van deze Heiden, samen met zijn huishouden, was volstrekt iets 
nieuws. Tot nu toe werden de Heidenen beschouwd als vreemdelingen voor 
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God en voor Gods volk. De mensen van Israël werden in de wet van Mozes 
geïnstrueerd om zich van andere volken gescheiden te houden (Deut 7:1-6). 
Toen Jezus over zijn eigen bediening sprak, zei Hij in Matth.15:24: “Ik ben niet 
gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels”. De enige manier 
waarop een Heiden gered kon worden was om proseliet te worden, dat wil 
zeggen de Joodse religie aannemen (dat wil zeggen besnijdenis, de wet 
houden, enz.). 

Cornelius, een onbesneden Heiden, had duidelijk de gave van de Heilige Geest 
ontvangen, want hij was in staat om in talen te spreken (Handelingen 10:45). 
Petrus realiseerde zich dat deze Heidenen gered waren, net zoals de Joden dat 
waren, en hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam van de Heer 
(Handelingen 10:46). 

Toen Petrus naar Jeruzalem terug was gekeerd, redetwisten de gelovige Joden 
met hem over het naar de Heidenen gaan, maar toen hij hen vertelde over het 
visioen die hij van God had ontvangen en de gebeurtenissen die in het huis van 
Cornelius plaatsvonden, zwegen de Joden  en zij verheerlijkten God zeggende: 
“Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!” 
(Handelingen 11:18). 

Eén ding dat vermeldenswaardig is  betreffende deze gebeurtenis is dat het 
een belangrijke verandering vertegenwoordigde, maar dat was iets dat in de 
Oud Testamentische Schriften was geprofeteerd (vergelijk Handelingen 15:7-
11, 13-18 met Amos 9:11-12). Het was geen verborgenheid. Het was geen 
nieuwe openbaring. Het was gewoon een andere fase in het profetisch 
programma van God. 

 

                               Handelingen 11:  Een nieuw centrum 

Toen de vervolging tegen de kerk in Jeruzalem begon na de steniging van 
Stefanus, reisden velen die verstrooid waren en: “……gingen het land door tot 
Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan 
alleen tot de Joden” (Handelingen 11:19). Sommigen van hen, toen zij in 
Antiochië kwamen, begonnen ook de Heer Jezus te verkondigen aan Grieken 
(Heidenen). 

(Opmerking: Sommige Griekse manuscripten lezen "Hellenas", die verwijzen 
naar Grieken of Heidenen, terwijl anderen "Hellenistas" lezen, dat verwijst  
naar Griekssprekende Joden. Om in dit geval niet dogmatisch te zijn, geloven 
wij dat de context van de passage aangeeft dat Grieken of Heidenen hier in 
beeld zijn). 
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Het resultaat was dat: "……………………..en een groot getal geloofde, en bekeerde 
zich tot den Heere" (Handelingen 11:21). Toen het nieuws hiervan in Jeruzalem 
kwam, werd Barnabas naar Antiochië gestuurd. Toen Barnabas zag hoe Gods 
genade in deze stad werkte, ging hij naar Tarsen om Saul te zoeken en bracht 
hem terug naar Antiochië. Ze (Barnabas en Paulus) leerden voor een geheel 
jaar een grote schare. “Hand.11:26:  en dat de discipelen eerst te Antiochie 
Christenen genaamd werden”. 

Terwijl de stad Jeruzalem het middelpunt was voor de bediening van de twaalf 
apostelen, werd de stad Antiochië (een plaats waar zowel Joodse als Heidense 
gelovigen woonden) het middelpunt van de bediening van de apostel Paulus. 
Paulus werd vooreerst uitgezonden vanuit Antiochië, en toen hij al reizende het 
Woord van God predikte, keerde hij altijd weer terug naar Antiochië. 

 

                Handelingen 12 – De bediening van de Twaalf neemt af 

Hoofdstuk 12 begint met het feit dat Jacobus, de broeder van Johannes, door 
Herodes is vermoord. Blijkbaar is hij de eerste van de twaalf apostelen die 
martelaar werd. Wat interessant en significant is, is dat Jacobus niet werd 
vervangen. Toen Judas vanwege zijn overtreding uit zijn positie van het 
apostelschap viel, werden Petrus en de elf geleid door de Heilige Geest om 
hem te vervangen door Matthias (Handelingen 1:15-26). Toen de apostelen 
bereid waren het evangelie van het koninkrijk aan Israël te verkondigen, en nog 
steeds de oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde verwachten, was 
het belangrijk dat hun aantal op twaalf bleef. Nu de leiders van Israël in 
Jeruzalem opnieuw de Here Jezus hadden verworpen, werd de verwachting van 
het koninkrijk verminderd, en aldus werd Jacobus niet vervangen. 

Handelingen 12:2 is de laatste vermelding van de apostel Johannes in het boek 
Handelingen. 

Ofscoon hij nog steeds door God gebruikt werd bij het schrijven van het 
evangelie van Johannes, de brieven (1 - 2 en 3 Johannes) en het boek 
Openbaring, zien we hem niet meer verschijnen in het boek Handelingen. 

Na het doden van Jacobus zag Herodes dat de Joden tevreden waren met wat 
hij gedaan had, hiermee lieten ze opnieuw hun duidelijke afwijzing zien van de 
boodschap van de apostelen. Herodes arresteerde Petrus met het plan om een 
openbaar proces tegen hem te ondernemen en ook hem te vermoorden. Toen 
een engel van God op wonderbaarlijke wijze Petrus uit de gevangenis 
bevrijdde, zien we dat Petrus afstand neemt van publiekelijk optreden. Dit 
staat in schril contrast met wat hij en de andere apostelen deden toen ze 
wonderbaarlijk uit de gevangenis, in Handelingen 5, werden bevrijd. 
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Daarvandaan gingen en stonden zij in de tempel en leerden het volk Israels. 
Waarom het verschil? De steniging van Stefanus heeft de verwerping van de 
Heer Jezus en zijn apostelen, door de Joodse leiders en de Joden van Jeruzalem 
en Juda, aangetoond. Als Petrus deze keer bevrijd wordt stuurt de Heilige Geest 
hem niet om zijn openbare dienst aan Israël voort te zetten. In feite vinden we 
de apostel Petrus slechts nog één keer genoemd in het boek Handelingen, en 
dat is in Handelingen 15, in de gemeente te Jeruzalem, waar Petrus voor de 
gemeente getuigt ter ondersteuning van de bediening van Paulus. 

Het laatste vers van Handelingen 12 verplaatst onze gedachten van Petrus en 
de twaalf apostelen naar Barnabas en Saul (Paulus) als zij terugkeren van 
Jeruzalem naar Antiochië en zich voorbereiden om hun bediening te beginnen. 

 

Hoofdstuk 21: Karakter van Paulus zijn bediening in Handelingen 

In Handelingen 13 zien we dat  Paulus en Barnabas gescheiden worden door de 
Heilige Geest om een bediening te beginnen die Paulus uiteindelijk: "tot aan 
het uiterste der aarde" zou brengen (Handelingen 1:8). 

Wat was de aard van Paulus zijn bediening zoals dat is opgetekend in het boek 
Handelingen? De eerste opgetekende gebeurtenissen geven het patroon aan 
voor zijn gehele bediening in de Handelingen periode. 

“Hand.13:5: En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in 
de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. 

De eerste stad waarin Paulus predikte was Salamis, op het eiland Cyprus. Zodra 
hij daar aankwam, ging hij naar de synagoge van de Joden en predikte het 
woord van God. Dit was telkens het geval als Paulus voor de eerste keer een 
stad binnenkwam; hij ging dan altijd eerst naar de synagoge van de Joden of, 
als er geen synagoge was,  dan ging hij naar de plaats waar de Joden elkaar 
ontmoetten om te aanbidden (zie Handelingen 13:5 14: 14:1; 17:1-2,10; 18:4-5; 
19:8). 

De Schriften leren dat Paulus zijn voornaamste bediening aan de Heidenen was 
(2 Tim. 1:11), maar chronologisch gezien ging Paulus, in de Handelingen 
periode, “eerst (naar) den Jood, en ook den Griek” (Rom. 1:16). 

“Hand.13:6-8: 6 En als zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, vonden zij 
een zekeren tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-jezus; 7 
Welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandigen man. Deze, 
Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het Woord Gods te 
horen. 8 Maar Elymas, de tovenaar (want alzo wordt zijn naam overgezet), 
wederstond hen, zoekende den stadhouder van het geloof af te keren.     
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Deze “zekeren………..Jood” was kenmerkend voor de meerderheid van de Joden 
die Paulus tijdens zijn bediening ontmoette. De naam van de man was "Bar-
Jezus", wat  "zoon van Jezus" betekent. Dit had de relatie van de Jood met de 
Heer Jezus moeten zijn (Ex. 4:22, Johannes 8:19), maar zo was het niet, want zij 
hadden het Woord van God verworpen (Johannes 5:38-47). Bar-Jezus was ook 
bekend als Elymas de “tovenaar” en werd gekenmerkt als een “valse profeet”. 

Met deze “zekeren…….Jood” was een Heiden genaamd Sergius Paulus. Hij 
(Sergius Paulus) riep Paulus en Barnabas tot zich en wilde het Woord van God 
horen. Elymas, de Jood, stond Paulus en Barnabas tegen en probeerde deze 
Heiden van het geloof af te houden. Deze tegenstand van Elymas was hetzelfde 
als hetgeen Paulus had ervaren bij de Joden in bijna elke plaats waar hij diende. 
De Joden kregen het eerst de gelegenheid om het Woord van God te horen, 
maar ze hebben het afgewezen. Later, toen Paulus de waarheid van God aan de 
Heidenen verkondigde, stonden de Joden tegen hem op en trachten de 
Heidenen van het geloof af te houden (zie Handelingen 13:42-52 en I Thess. 
2:14-16). 

“Hand.13:9-11: 9 Doch Saulus (die ook Paulus genaamd is), vervuld met den 
Heiligen Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: 10 O gij kind des duivels, 
vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult 
gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? 11 En nu zie, de 
hand des Heeren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een 
tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis: en rondom 
gaande, zocht hij, die hem met de hand mochten leiden. 

Paulus bracht een forse aanklacht in tegen Elymas, net zoals hij later 
soortgelijke aanklachten tegen de Joden, die hij in elke stad aantrof, inbracht. 

Hij verklaarde dat Elymas niet was, zoals zijn naam betekende, een “zoon van 
Jezus”, maar in plaats daarvan een “kind des duivels” was (zie Johannes 8: 41-
44), een “vijand van alle gerechtigheid” (Rom.10:1-4), en opzettelijk de rechte 
wegen van de Heer bedierf. Paulus bracht toen een oordeel van blindheid over 
hem; een blindheid die was:  

(1) Van de hand van de Heer,  

(2) Uitgesproken door de apostel Paulus, en  

(3) Tijdelijk (“voor een bepaalde tijd”). 

Dit is precies wat we vinden in de bediening van Paulus in de Handelingen 
periode. Terwijl de Joden van elke stad het Woord van God verwierpen, heeft 
Paulus een geestelijke blindheid over hen uitgesproken; een blindheid die blijft, 
zelfs vandaag, maar één die slechts tijdelijk is (Rom.11:25-26). 
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“Hand.13:12: Als de stadhouder zag, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, 
verslagen zijnde over de leer des Heeren. 

Paulus heeft blindeheid over deze Jood uitgesproken, en Paulus heeft zijn 
aandacht gericht op Sergius Paulus, de Heiden. Toen Sergius Paulus zag wat 
was geschied en hoorde wat het Woord leerde, geloofde hij en werd gered. Zijn 
reactie symboliseerde de Heidenen hun reactie op Paulus zijn bediening in het 
boek Handelingen. 

 

 Hoofdstuk 22:  Paulus richt zich tot de Heidenen 

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe het eerste vermelde wonder, door de 
apostel Paulus, de aard van Paulus zijn bediening in de Handelingen periode 
aangaf: om eerst tot de Jood te prediken en, als zij het Woord van God 
weigerden, blindheid over de Jood uit te spreken om vervolgens naar de 
Heidenen te gaan met de boodschap voor redding. In dit hoofdstuk kijken we 
naar drie keerpunten in de bediening van Paulus waar hij zich "tot de Heidenen 
wende”. 

 

                                               Antiochië in Pisidië 

De eerste van deze keerpunten staat in Handelingen, hoofdstuk 13, waar we 
het verslag van de eerste boodschap vinden die Paulus predikte. Bij zijn 
aankomst in de stad Antiochië in Pisidië deed Paulus wat hij altijd deed, 
namelijk elke keer, als hij voor de eerste keer in een stad kwam ging hij op de 
Sabbat naar de synagoge van de Joden. Na de lezing van de Wet en de profeten 
werd Paulus door de leiders van de synagoge gevraagd een woord van 
vermaning tot het volk te spreken (Handelingen 13:14-16).  

Paulus stond op en richtte zijn boodschap specifiek tot de mensen van Israël en 
degenen die God vreesden (vers 16). Hij vertelde de geschiedenis van het volk 
Israël van de Exodus tot de oprichting van het koninkrijk van David (vers 17-22). 
Hij betuigde vervolgens dat God een Verlosser voor Israël had opgewekt uit het 
zaad van David, namelijk Jezus Christus (vers 23). Israël zijn leiders, Christus 
niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken Sabbat  
gelezen worden, niet erkend en hebben de Profeten vervuld door het 
verwerpen en kruisigen van Jezus Christus (vs. 27-28). Na drie dagen heeft God 
Hem uit de doden opgewekt, en daarmee vervulde Hij de belofte die God aan 
de vaderen van dit volk heeft gedaan (tegen 30-37). In zijn boodschap citeerde 
Paulus uitvoerig uit de Oud Testamentische Schriften (verzen 22, 33, 34, 35, 
41). 
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“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”. 

Toen de Joden uit de synagoge gingen, vroegen de Heidenen Paulus om deze 
zelfde woorden de volgende Sabbat weer tot hen te prediken (Handelingen 
13:42). 

“Hand.13:44-45: 44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad 
samen, om het Woord Gods te horen. 45 Doch de Joden, de scharen ziende, 
werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd 
werd, wedersprekende en lasterende”.  

De reactie van deze Joden in Antiochië in Pisidië was net zoals die van Bar-Jezus 
in vers 8 van dit zelfde hoofdstuk. Zij verwierpen wat het Woord van God tegen 
hen had te zeggen, in plaats van zich te richten op het feit dat Paulus het 
Woord van God ook tot de Heidenen predikte  was dat iets dat ze weigerden 
toe te staan. Paulus zijn reactie op deze Joden volgde hetzelfde patroon als zijn 
reactie op Bar-Jezus. 

“Hand.13:46: Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: 
Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch 
nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig 
oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. 

Paulus zegt tot deze Joden dat het noodzakelijk was om het woord van God 
eerst aan hen te verkondigen. Het woord “noodzakelijk” betekent dat het nodig 
was of “een moeten” dat door God is aangegeven, namelijk, dat aan de Joden 
het Woord van God het eerst moest worden verkondigd (zie Rom 1:16). Paulus 
had dit “noodzakelijke” gedeelte van zijn opdracht vervuld (zie Handelingen 
9:15) door zijn duidelijke boodschap, van verlossing, aan Israël (Handelingen 
13:26,38-39). 

De Joden, als geheel, "verwierpen" (letterlijk "weggooien of wegdoen") Gods 
Woord en beoordeelden zich: "des eeuwigen levens niet waardig". 

Daarom zei Paulus: "ziet, wij keren ons tot de heidenen" zoals de Heer hen 
volgens Jesaja 49:6 heeft geboden. 

“Hand.13:48: Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het 
Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het 
eeuwige leven.  

De reactie van de Joden: "Maar de Joden ………verwekten vervolging tegen 
Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen" (vs. 50). Paulus en 
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Barnabas: "…….schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve" (vergelijk 
vers 51 met Lucas 9:5) en vertrokken naar Iconium. 

 

                                                        Korinthe 

Op Paulus zijn eerste reis, samenmet Barnabas, waren zijn reizen beperkt tot 
de gebieden van Cyprus en Klein-Azië. Op zijn tweede reis, die hij met Silas 
ondernam, gingen Paulus zijn reizen verder dan Klein-Azië en wel naar  
Macedonië en Achaia (dat is het hedendaagse Griekenland). Gedurende deze 
tijd kwam hij, alleen, naar de stad Korinthe, waar hij bij Aquila en Priscilla 
verbleef. 

Paulus begon zijn bediening in deze stad, en, net als in elke andere stad, door 
iedere Sabbat te redeneren in de synagoge, om zowel  Joden als Grieken 
(Heidenen) te overtuigen (Handelingen 18:4). Toen Silas en Timotheüs uit 
Macedonië kwamen om Paulus te ontmoeten:  " werd Paulus door den Geest 
gedrongen, betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus" (vers 5). 

“Hand.18:6: Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen 
af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan 
zal ik tot de heidenen heengaan. 

Het tweede belangrijke keerpunt in de bediening van Paulus kwam omdat de 
Jood het Woord van God, zoals door de apostel Paulus verkondigt, opnieuw 
afwees. 

 

                                                          Rome 

Paulus zijn laatste reis, zoals opgenomen in het boek Handelingen, bracht hem 
helemaal naar Rome waar Paulus voor de derde en laatste keer van de Joden 
naar de Heidenen ging. 

Als u naar een kaart (vaak in veel Bijbels aanwezig) kijkt, kunt u zien dat deze 
drie keerpunten langzaamaan steeds verder weg van Jeruzalem en Juda zijn en 
gaan: "tot aan het uiterste der aarde" (zie Handelingen 1:8). 

Terwijl de bediening van Petrus, aan de Joden, voornamelijk op Jeruzalem en 
Juda was gericht, was Paulus zijn bediening van de Joden vooral gericht op de 
Joden die verstrooid waren. Hier in Rome richtte Paulus zijn boodschap 
aangaande "eerst de Jood" voor de laatste keer tot de daar aanwezige Joden. 

Toen Paulus in Rome aankwam, werd hij naar een huurwoning gebracht waar 
hij met een soldaat, die hem bewaakte, mocht wonen. Na drie dagen in Rome 
riep Paulus de leiders van de Joden samen en zij spraken een tijd af wanneer 
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Paulus met hen zou kunnen spreken. Let op, als Paulus voor de eerste keer 
naar Rome komt, wat doet hij dan? Hij gaat eerst naar de Joden! 

Op de  afgesproken dag kwamen de Joodse leiders naar Paulus  zijn verblijf ... 

“Hand.28:23:……. denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en 
poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en 
de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe. 

De reactie van de Joden was net zoals in alle plaatsen waar Paulus heenging, 
sommigen werden overtuigd en sommigen geloofden niet (vers 24). Toen ze 
het er niet mee eens waren, begonnen ze weg te gaan. 

Voordat ze konden vertrekken, sprak Paulus een laatste woord tot hen, hij 
sprak blindheid over hen uit, zoals in het boek Jesaja werd voorzegd (Jes.6:9-
10). Paulus besloot met te zeggen:  

“Hand.28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen 
gezonden is, en dezelve zullen horen. 

Toen Paulus deze woorden had gezegd, vertrokken de Joden, veel twisting 
hebbenden onder elkander. 

 

Hoofdstuk 23: Israël wordt terzijde gesteld 

“Hand.28:25-28: 25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus 
dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door 
Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: 
Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en 
geenszins bemerken. 27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de 
oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij 
niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het 
hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 28 Het zij u dan bekend, dat 
de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. 

Met deze woorden heeft de apostel Paulus, in het boek Handelingen, voor de 
laatste keer blindheid over het volk Israël uitgesproken. Dit is de derde 
dergelijke uitspraak die hij tijdens zijn bediening in het boek Handelingen heeft 
gedaan en het is de laatste, het is de meest betekenisvolle. 

 

De aanhaling uit het boek Jesaja, hoofdstuk 6, was Gods profetie betreffende 
de geestelijke verblinding van Zijn uitverkoren volk, Israël. Deze passage werd 
aangehaald door de Heer Jezus tijdens Zijn bediening toen de mensen van 
Israël hem, hun Messias en Koning, verwierpen (Mattheüs 13:14-15, Johannes 
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12:40-41). Wij vinden het hier door de apostel Paulus aangehaald nadat het 
volk Israël het aanbod van het koninkrijk, door de bediening van de Heilige 
Geest, volledig afgewezen had. 

Na het verwerpen van God en Zijn plan en doel voor hen, werd het volk Israël 
op dat moment terzijde gesteld. Israël's langverwachte koninkrijk en de 
zegeningen die het zou meebrengen moest uitgesteld worden. Toen God hen 
terzijde stelde, betekende dat niet dat ze het aan hun beloofde koninkrijk op 
aarde nooit zouden ervaren, want de Schriften geven duidelijk aan dat ze dat 
op een bepaalde dag wel zullen ervaren. Wat God heeft beloofd, zal Hij doen! 
We lezen in Romeinen 11:25: 

“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”.  

De blindheid over Israël was slechts “voor een deel”. In de context van dit vers 
betekent de uitdrukking “voor een deel” dat het slechts tijdelijk was. 

Het zou duren:  "totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn”. Paulus zegt 
verder in Romeinen 11:26-27: 

“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”. 

Met de terzijdestelling van Israël en het uitstellen van Gods 
koninkrijksprogramma voor hen, gebeurden er veel veranderingen. 

De apostel Paulus, die door God als de apostel der Heidenen was geroepen om 
een speciale openbaring van God te ontvangen betreffende een nieuw plan en 
doel voor de Heidenen, begon een aantal brieven vanuit zijn gevangenishuis in 
Rome te schrijven. Deze brieven, algemeen aangeduid als de 
gevangenisbrieven, openbaren volledig de gezegende waarheid waarnaar 
Paulus verwijst als “de verborgenheid” (Efeziërs 3:1-9). Voorafgaand aan deze 
tijd maakte Paulus verwijzingen naar sommige delen van de verborgenheid 
(Romeinen 12:4-5; 1 Kor. 2:6-8; 1 Kor. 12:12-13; enz.), Maar hij had de 
verborgenheid nog niet volledig geopenbaard. Het is mogelijk dat tot op die tijd 
de apostel Paulus zelf niet eens volledig de waarheid van de verborgenheid 
kende, maar het resterende ervan in de gevangenis te Rome heeft ontvangen. 
Handelingen 26:16 lijkt te wijzen op het feit dat God de waarheid progressief 
heeft geopenbaard aan Paulus, dus niet alles tegelijk. 

God heeft aan Paulus geopenbaard dat hij niet meer met Israël als een volk 
handelde. Alle geredde mensen zouden worden toegevoegd aan een lichaam 
van gelovigen dat de kerk werd genoemd, het lichaam van Christus 
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(Kolossenzen 2:24) waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Jood en 
Heiden (Kolossenzen 3:11). 

Nu Israël terzijde is gesteld en de waarheid van de verborgenheid nu volledig is 
geopenbaard, is de behoefte aan tekenen, zoals genezing, tongen en profetie, 
opgeheven. Daarom zien we dat het gebruik ervan geleidelijkaan verdwijnt 
totdat het geheel is  geëindigd (1 Korinthiërs 13:8-11). Bovendien is het 
praktiseren van de wet van Mozes, die door het volk Israël gedurende de 
Handelingenperiode werd voortgezet, (Handelingen 21:20), ook beëindigd (Kol. 
2:14-17). 

 

Hoofdstuk 24:  De verborgenheid van Christus 

“Hand.28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen 
gezonden is, en dezelve zullen horen”. 

Met deze woorden heeft de apostel Paulus, in de gevangenis te Rome, voor de 
laatste keer blindheid over het volk Israël uitgesproken. 

Vanuit zijn gevangenishuis in Rome begon Paulus, in een aantal brieven die hij 
schreef, een speciale boodschap te openbaren die God aan hem had gegeven, 
welke Paulus de “verborgenheid van Christus”  noemde. Deze brieven die hij 
schreef worden vaak aangeduid als de gevangenisbrieven en omvatten de 
brieven Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. 
Terwijl Paulus zijn vroege brieven, geschreven tijdens de Handelingenperiode, 
verwijzingen bevatten naar de waarheden van de verborgenheid (Rom. 16:25-
26; 1 Kor. 2:6-8; 1 Kor. 12:12-13; Gal. 3:26-29; I Thess. 4:13-18; enz.), is het in 
Paulus zijn gevangenisbrieven dat we de volledige openbaring van de 
verborgenheid vinden - Gods plan en doel voor ons, als gelovigen van vandaag 
de dag, gedurende deze huidige bedeling van genade. 

 

                         De verborgenheid – een nieuwe openbaring  

Deze speciale boodschap die aan Paulus is toevertrouwd, wordt in detail 
beschreven in de brief van Paulus aan de Efeziërs. 

In hoofdstuk 3 van deze brief beschrijft Paulus hoe en waarom het door God 
aan hem werd geopenbaard. 

“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 



 

75 
 

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; 

De waarheid die aan Paulus werd gegeven, betreft een nieuwe bedeling, 
genaamd: de bedeling der GENADE Gods. God heeft met de mensheid op 
verschillende manieren, door heel de geschiedenis, gehandeld. In het grootste 
gedeelte van de Oud Testamentische Schriften handelde God specifiek met het 
volk Israël. De Heidenen (of “volken”) hadden in die tijd geen deel aan het 
programma van God (Ef 2:11-12). Van Exodus, hoofdstuk 20, tot de dood van 
Christus aan het kruis, leefde Israël onder de bedeling van de wet. Vandaag de 
dag behandelt God de mensheid op basis van Zijn genade, en zijn we niet onder 
de wet, maar onder de genade (Rom 6:14).  

De boodschap voor deze nieuwe bedeling was toevertrouwd aan een nieuwe 
apostel, Paulus. Paulus zegt van deze bedeling “die mij gegeven is aan u” 
(Efeziërs 3:2). Het werd niet bekend gemaakt aan de "twaalf" (Gal. 2:6-10), 
wiens bediening vooral gericht was aan de Joden, maar was in plaats daarvan 
toevertrouwd aan een nieuwe apostel, Paulus, die in de eerste plaats de 
apostel voor de Heidenen was (2 Tim. 1:11; Ef. 3:1). 

Paulus zegt verder dat de waarheid met betrekking tot deze bedeling der 
genade hem door rechtstreekse openbaring van Jezus Christus bekend werd 
gemaakt (Ef 3:3; Gal. 1:11-12). Tot die tijd was deze waarheid een 
“verborgenheid”, een geheim, dat: “verborgen is geweest in God” (Ef.3:9) 
totdat Hij ervoor gekozen had om het aan en door de apostel Paulus bekend te 
maken. En dat deze verborgenheid: "niet is bekend gemaakt" aan mensen in 
andere eeuwen (Efeziërs 3:5, Kol 1:26), maar verborgen werd gehouden. Dit 
betekent niet dat de waarheid gewoon in de Schrift verborgen was en dat 
niemand het nog tot nog toe heeft begrepen. Paulus verklaart dat de 
verborgenheid de "onnaspeurlijken rijkdom van Christus" betreft (Efeziërs 3:8). 
Het woord “onnaspeurlijk” betekent letterlijk “onvindbaar of spoorloos”, het 
heeft geen voetafdrukken achtergelaten die opgespoord of gevonden kunnen 
worden. We vinden geen melding van deze waarheid in de Oud Testamentische 
Schriften, of in het aardse onderwijs van de Heer Jezus Christus, of in de 
bediening van de twaalf gedurende de Handelingen periode. Het was in de 
geest van God aanwezig, zelfs vóór de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4), en 
was in overeenstemming met "het eeuwig voornemen” van God (Ef. 3:11). 
Omdat de Heer Jezus de Zoon van God was, kende Hij deze waarheid, maar Hij 
heeft het niet geopenbaard terwijl hij hier op aarde was. Hij koos ervoor om te 
wachten en het vanuit de hemel aan Paulus te openbaren op Zijn  vastgestelde 
tijd. 
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                                 De Kerk - Een Nieuwe Schepping 

De fundamentele waarheid van de verborgenheid is dat God, gedurrende de 
bedeling van genade, vandaag de dag geen scheiding of onderscheid maakt 
tussen Joden en Heidenen. De Heidenen waren vroeger ver van God 
verwijderd. 

“Ef.2:11-12: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het 
vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn 
besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart 
zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van 
de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

Gedurende deze huidige eeuw van genade zijn de Heidenen dichtbij gekomen 
door het bloed van Christus (Efeziërs 2:13). Door het kruis maakte God het 
mogelijk om de middelmuur des afscheidsels, die bestond tussen Jood en  
Heiden, af te breken (Efeziërs 2:14). Toen Christus aan het kruis stierf, heeft Hij 
de "de wet der geboden in inzettingen bestaande" (Ef.2:15) afgeschaft; namelijk 
de wet die de Joden opdracht had gegeven om gescheiden te blijven van de 
Heidenen. Christus's dood maakte het mogelijk voor God om in Zichzelf een 
nieuw lichaam van gelovigen uit de twee te scheppen (dwz Jood en Heiden) - 
de kerk, het lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23; Kol. 1:24 

De oprichting van dit nieuwe lichaam, de kerk, is bereikt “door” het kruis, maar 
dit betekent niet dat het op het moment van het kruis plaatsvond. Als we het 
boek Handelingen lezen en de door Paulus geschreven brieven in die periode, 
dan zien we dat God nog steeds een onderscheid maakte tussen Joden en 
Heidenen (zie Rom 1:16, 1 Kor. 9:19-23). Onthoud dat de waarheid van de 
vorming van dit lichaam niet bekend was totdat het aan Paulus werd 
geopenbaard. 

Terugkerende naar Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 6, vinden we dat de waarheid 
van de verborgenheid was; 

“Ef.3:6:…………dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, 
en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

Dit vers verwijst niet naar de Heidenen die gezegend werden met Israël of 
gewoon delen in Israël's beloofde zegeningen (dat wil zeggen land, natie, 
koninkrijk, enz.). De kerk, het lichaam van Christus, is een geheel nieuwe 
schepping, met een nieuwe roeping, een nieuwe positie, een nieuwe hoop en 
een nieuwe relatie met de Heer Jezus Christus (Hij is ons Hoofd). De Heidenen 
staan op gelijke voet met Israël; gezamenlijke erfgenamen in een gezamenlijk 
lichaam en gezamenlijke deelgenoten van Gods beloften aan zijn kerk in 
Christus. In Gods ogen is er geen Jood of Heidene in de kerk (Kol. 3:11). Ieder 
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persoon wordt vandaag behandeld als een individu. Ieder mens, Jood of niet, 
moet op dezelfde manier gered worden, “uit genade door het geloof” (Efeziërs 
2:8-9). 

In Gods ogen is er vandaag de dag maar één kerk, en dat is: het lichaam van 
Christus (Ef.4:4). 

De kerk is geen door mensen gemaakte organisatie of denominatie die je 
bezoekt, maar een levend organisme (daarom wordt het “een lichaam” 
genoemd) waar u deel van uitmaakt wanneer u uw  vertrouwen stelt in de Heer 
Jezus Christus als uw Verlosser. Het moment dat u uw vertrouwen stelt in 
Christus, voegt God u toe aan Zijn kerk door de doop van de Heilige Geest (1 
Kor. 12:12-13). God plaatst u in Zijn kerk, zoals het Hem behaagt (1 Kor. 12:18). 
Zodra u deel uitmaakt van Zijn kerk, kan niemand u verwijderen, want u bent 
verzegeld met de Heilige Geest der belofte tot de dag van verlossing (Ef.1:13-
14). Wat een heerlijke en veilige positie die God ons heeft gegeven "in 
Christus!" 

 

                                 Het Hoofd – een nieuwe relatie 

Toen God Jezus Christus uit de dood opwekte heeft God: 

“Ef.1:20-23: 20 ………………Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21…………………………… 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft 
Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn 
lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

Vandaag, met Israël tijdelijk terzijde gesteld, roept God een lichaam van 
gelovigen die Hij Zijn kerk noemt. Iedereen, of Jood of Heiden, die in de Heer 
Jezus Christus als Verlosser gelooft, wordt aan de kerk van God toegevoegd 
door de doop van de Heilige Geest (1 Kor. 12:12-13,18). Hij is onze Verlosser, 
maar Hij heeft vandaag ook een nieuwe relatie met de gelovigen, namelijk als 
ons Hoofd (Efeziërs 5:23). 

Jezus Christus is het Hoofd van Zijn kerk. Dit is vandaag de dag onze speciale 
relatie met Hem, maar we merken dat veel christenen Hem zien als hun  
Koning. Dit lijkt benadrukt te worden in veel populaire christelijke muziek en 
literatuur. Het is zondermeer duidelijk dat de Heer Jezus Christus “Koning der 
koningen, en Heere der heren” is (Openb. 19:16), en we zouden Hem als 
zodanig moeten erkennen. We moeten het woord der waarheid echter recht 
snijden (2 Tim 2:15) en inzien dat we een andere relatie hebben met Jezus 
Christus dan Israël in het verleden had en in de toekomst zal hebben. De 
waarheid over de relatie van Israël met de Heer Jezus was het onderwerp van 
de profetie (Oud Testamentische Schriften, het onderwijs van Jezus en de 
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bediening van de twaalf apostelen). De waarheid betreffende de kerk, het 
lichaam van Christus, en Christus's relatie tot Zijn kerk als Hoofd, was een 
verborgenheid in God, totdat Hij deze waarheid door de apostel Paulus 
geopenbaard heeft (Ef. 3:1-5, Kol.1:18-28). 

In ongeveer dezelfde tijd schreef de apostel Paulus de brief aan de Efeziërs, hij 
schreef ook een brief aan de heiligen te Kolosse waarin hij twee bijzondere 
vormen van valse leer over de Heer Jezus Christus beantwoordde. De eerste 
van deze valse leringen was Gnosticisme, dat de superioriteit en de godheid 
van Jezus Christus ontkent. Deze sinistere filosofie verwijst de Heer Jezus 
Christus naar een positie op hetzelfde niveau als engelachtige wezens. De 
tweede valse lering was Legalisme (wettischheid), die de toereikendheid van 
Jezus Christus als Verlosser en Hoofd van Zijn kerk ontkent en berust op een 
systeem van wettelijke verordeningen en goede werken voor de redding van de 
mens. 

Paulus antwoordde de Gnostici door de superieure Persoon en positie van de 
Heer Jezus Christus kenbaar te maken. 

“Kol.1:15-19: 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; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der 
Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in 
allen de Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in 
Hem al de volheid wonen zou; 

Jezus Christus is de “Eerstgeborene” van de hele schepping. Dat betekent niet 
dat Hij het eerste geschapen wezen was, maar dat hij een superieure of 
vooraanstaande positie heeft over de hele schepping. Jezus Christus werd niet 
geschapen. Hij bestond (was) in het begin met God (Johannes 1:1-2). Hij is de 
Schepper van alle dingen, zowel op aarde als in de hemel, inclusief alle 
geestelijke en engelachtige wezens in de hemel. Alle dingen zijn geschapen 
door Hem en voor Hem, en in Hem bestaan alle geschapen dingen (dwz blijven 
bestaan of bijeengehouden). 

Jezus Christus is ook de “Eerstgeborene” uit de doden (1 Kor. 15:20-23). Hij is 
opgewekt, opgevaren en gezeten aan de rechterhand van de Vader en werd 
Hoofd over alle dingen betreffende de kerk, die Zijn lichaam is (Ef. 1:19-23). 

De Gnostici leerden dat er een opeenvolging van engelachtige wezens bestaat, 
tussen God en de mens, die voorzagen in een middel voor toegang en 
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gemeenschap. Zij gebruikten het Griekse woord "pleroma", dat met "volheid" 
vertaald wordt in Colossians 1:19 en 2:9, om deze engelachtige hiërarchie te 
beschrijven. In hun ogen maakte Jezus Christus gewoon deel uit van deze 
engelachtige hiërarchie of “pleroma”, maar Paulus verklaarde dat er geen 
engelachtige hierarchie was, maar dat “all de volheid (pleroma)” in Jezus 
Christus woont (Kol 1:19) 

Paulus antwoordde de legalisten (wettischen) door de toereikendheid van 
Jezus Christus, voor elk gebied van ons leven, kenbaar te maken. 

“Kol.2:8-12: 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; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle 
overheid en macht; 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die 
zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des 
vleses, door de besnijdenis van Christus; 12 Zijnde met Hem begraven in den 
doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking 
Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 

De legalisten onderwezen dat de besnijdenis en het houden van de wet van 
Mozes nodig was om gered te worden (zie Handelingen 15:5). Paulus 
antwoordde door te zeggen dat wij: "volmaakt zijn in Hem, Die het Hoofd is van 
alle overheid en macht is”. In Hem zijn wij besneden met een besnijdenis die 
“zonder handen is geschied”. Daarom moet dit een geestelijke besnijdenis zijn. 
We werden begraven met Hem in de doop en opgewekt met Hem door het 
geloof  "der werking Gods", daarom is de doop, naast de besnijdenis, ook 
geestelijk. De schriftelijke verordeningen van de wet zijn weggenomen, ze zijn 
genageld aan het kruis van Christus. De eisen van de wet, die voedsel, dranken, 
feesten en Sabbatten omvatte, waren slechts een schaduw van de toekomstige 
dingen. De inhoud, of de geestelijke realiteit van deze dingen, is Jezus Christus. 

We moeten erkennen en vasthouden aan de glorieuze waarheid dat Jezus 
Christus ons Hoofd is. 

“Kol.2:18-19: 18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en 
dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs 
opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; 19 En het Hoofd niet 
behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en 
samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken 
wasdom. 
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Hoofdstuk 25: De twee hoofdafdelingen in de Schrift 

Zoals we eerder in het hoofdstuk over het Nieuwe Testament hebben gezegd, 
geloven de meeste mensen dat de twee belangrijkste afdelingen van de bijbel 
het Oude en Nieuwe Testament zijn. 

Eigenlijk zijn er twee hoofdafdelingen in de Bijbel: profetie en verborgenheid. 

 

                                                    Profetie 

“1Petrus 1:10-11: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben 
de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 
Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen 
was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en 
de heerlijkheid daarna volgende. 

De apostel Petrus verwijst hier naar de Schriften van de profeten van het Oude 
Testament. Het onderwerp van hun geschriften was de redding van God waarin 
Israël zijn Christus (Messias) zou voorzien.  

Het probleem waarmee ze geconfronteerd werden is dat de profetieën twee 
zeer verschillende opvattingen over de Christus gaven:  

(1) het lijden van de Christus en  

(2) de heerlijkheid die zou volgen. 

 

                                          Het lijden van Christus 

Het lijden van de Christus werd geprofeteerd in zulke passages als Jesaja 53 en 
Psalm 22, die beide levendige beelden geven van de kruisiging van Christus. Het 
lijden van Christus begon toen Hij mens werd en Hij de gestaltenis van een 
dienstknecht aannam (Fil.2: 5-8). 

Hij ervoer dezelfde beproevingen en verdrukkingen waarmee ieder mens in het 
leven mee te maken krijgt. 

“Hebr.4:15: 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. 

Het lijden van Christus kwam tot een hoogtepunt toen Hij een wrede dood aan 
het kruis van Golgotha stierf. Hij heeft niet alleen de fysieke pijn van zo'n dood 
ervaren, maar ook de grote vernedering die ermee gepaard ging. Toch kwam 
de grootste pijn, die Hij aan het kruis ondervond, vanwege ons, namelijk door 
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onze zonde. Terwijl Hij daar aan dat vloekhout hing (Gal 3:13), droeg Hij het 
gewicht van de zonden van de hele wereld in Zijn lichaam (1 Pet. 2:24). 

 “2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

Wat betekende dit voor Jezus? Het betekende dat Hij door de pijn, vanwege de 
scheiding van Zijn God Vader, moest gaan. Daarom riep Hij in Zijn benauwdheid 
en zei met een luide stem: "Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij 
verlaten!" (Mattheüs 27:46), woorden die reeds in Psalm 22:1 werden 
geprofeteerd. 

Nadat Jezus uit de dood was opgewekt, ontmoette Hij zijn discipelen en: "Toen 
opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden". En Hij zeide tot 
hen: 

“Lukas 24:46: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de 
doden opstaan ten derden dage”. 

Toen Petrus in Handelingen 3 tot Israël predikte, sprak hij tot hen over hun 
kruisigen van de Heer Jezus Christus en hij zei dat hetgeen ze  in onwetendheid 
gedaan hadden door God was gebruikt om te vervullen "…………..hetgeen Hij door 
den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden 
zou”(Handelingen 3:18). 

 

                                  De heerlijkheid daarna volgende 

De Oud Testamentische Schriften spreken ook over de heerlijkheid van de 
Christus. De Christus wordt gezien als komende in kracht en grote heerlijkheid 
om oordeel op de aarde uit te voeren en Israël van hun vijanden te verlossen 
(Jes.22, Zech. 14). 

De Christus wordt gezien als Koning over de hele aarde en Israël zal met Hem 
regeren en heerschappij voeren als een priesterlijk koninkrijk (Psalm 2, 24, Jes. 
9:6-7, Jer. 30:8-9, Eze.37:24-28). 

Deze twee verschillende standpunten van de Christus moeten verwarrend zijn 
geweest voor degenen die in Oud Testamentische tijden leefden. Toen Jezus 
kwam, was Hij niet wat ze van hun Messias verwacht hadden. Zij waren niet op 
zoek naar een nederige, lijdende Messias, maar naar een krachtige Messias die 
Israël zou kunnen verlossen. 

Hij werd “tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling”  (Jes. 
8:14, 1 Pet. 2:8), “De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden” (Psalm 
118:22, Handelingen 4:11, Pet. 2: 7), maar als gevolg daarvan werd Hij de " 

uitersten Hoeksteen" (Jes.28:16, I Pet. 2:6).  
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In Petrus zijn boodschap aan Israël, in Handelingen 3, maakte hij een verwijzing 
naar het feit dat de profetieën over het lijden van de Christus vervuld waren 
(1Petr.3:18). Op basis hiervan kon hij hen het volgende aanbieden: 

“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. (“van alle eeuw” betekent: sinds de wereld 
begon)  

Als Israël, als volk, zich zou bekeren van het kruisigen van de Christus en naar 
de Heer terug zou keren, dan zouden "de tijden der verkoeling" uit de 
tegenwoordigheid van de Heer komen en hij zou Jezus Christus terugzenden 
naar de aarde om te oordelen en het lang beloofde koninkrijk, voor Israël, op te 
richten. Petrus sprak over deze dingen als "de tijden der wederoprichting aller 
dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van 
alle eeuw". Deze gebeurtenissen vormen tesamen wat Petrus noemt in 1 
Petrus 1:11, "de heerlijkheid daarna volgende”. 

Op het moment dat Petrus dit aanbod deed, waren er geen andere 
vooruitzichten bekend. Er was niets bekend over de kerk, het lichaam van 
Christus. Op dat moment was de kerk een verborgenheid of een geheim, 
verborgen in God (Efeziërs 3:1-9). De dingen die in die tijd bekend waren, 
waren die waarover door de profeten was gesproken: “het lijden, dat op 
Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende“. Voor zover Petrus 
wist waren de volgende gebeurtenissen de “laatste dagen” die zouden 
resulteren in de terugkeer van Christus en het koninkrijk. In feite, toen Petrus 
de betekenis verklaarde van de gebeurtenissen die in Pinksteren plaatsvond, 
zei hij: "dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel" (Handelingen 2:16). 
Toen citeerde hij uit Joël 2:28-32, die “de laatste dagen” beschrijft. Het eerste 
gedeelte van het boek Handelingen was het begin van de laatste dagen. 

Toen Israël opnieuw hun Christus verwierp door de apostelen te vervolgen en 
te doden, werd de vervulling van de laatste dagen en de daaropvolgende 
heerlijkheid uitgesteld. 

 

                                        Verborgenheid (of: geheimenis) 

De verborgenheid is dat “het lichaam van waarheid”, dat geheim of verborgen  
werd gehouden totdat God ervoor heeft gekozen om het aan Zijn dienaar te 
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openbaren, de apostel Paulus,. We hebben in detail naar deze verborgenheid 
gekeken in het laatste hoofdstuk (24).   

Vandaag leven we in een niet geprofeteerde periode, door Paulus genoemd 
“de bedeling der genade Gods” (Ef.3:2), een periode waarin God zich met de 
kerk, het lichaam van Christus, bezig houdt. God heeft Zijn geprofeteerde 
programma voor Israël uitgesteld totdat Hij zijn kerk heeft voltooit. Wanneer 
de kerk is voltooid en in de heerlijkheid is opgenomen, zal God zijn 
betrekkingen met Israël hervatten. 

De laatste dagen, die in het boek Handelingen waren begonnen, zullen in de 
toekomst worden hervat. Israël zal een tijd van grote verdrukking ervaren die 
zal eindigen bij de terugkomst van Christus naar de aarde. Hij zal in kracht en 
grote heerlijkheid komen om te oordelen, oorlog te voeren en zijn koninkrijk op 
de aarde vestigen. Nogmaals, deze gebeurtenissen vormen wat Petrus noemt, 
"de heerlijkheid daarna volgende". 

Veel van de problemen die mensen vandaag hebben om de Bijbel te begrijpen 
worden veroorzaakt door deze twee afdelingen, profetie en verborgenheid, in 
de Schrift te verwarren. Velen nemen dingen, die deel uitmaken van het 
geprofeteerde programma van God en gericht waren aan Israël, en passen ze 
toe op het niet geprofeteerde programma van God, de verborgenheid die 
gericht is aan de kerk van deze tijd. Dit resulteert altijd in verwarring. Daarom 
benadrukte Paulus: 

“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. 

Opmerking van de vertaler: De King James Bible is duidelijker: 

“2Tim.2:15:  Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth 
not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. (einde citaat). 

Als we werkelijk wensen werkers te zijn  die door God beproefd zijn en die zich 
niet hoeven te schamen, moeten het Woord der waarheid recht snijden. 

We moeten dit belangrijke onderscheid maken tussen profetie en 
verborgenheid. We moeten zien en begrijpen dat we leven in een unieke 
bedeling, met unieke beloften en eisen. Alleen dan kunnen we een leven leiden 
dat in overeenstemming is met Gods doel vandaag voor ons als leden van zijn 
kerk. 

 

Hoofdstuk 26: De opname van de gemeente (kerk) 

De bedeling der genade Gods (Efeziërs 3:2), waar we momenteel in leven, zal 
ten einde komen met, wat in het algemeen wordt genoemd, de Opname van 
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de kerk. Hoewel de term "Opname" niet in de Schrift wordt gevonden, is het 
een passend woord om de komst van de Heer voor Zijn kerk te beschrijven. Het 
woord komt van het Latijnse woord "rapere", dat betekent "in bezit nemen" en 
kan dus gebruikt worden om te verwijzen naar de tijd waarop de Heer Zijn kerk 
in de hemel zal opnemen of in bezit nemen. Toen de apostel Paulus zijn eerste 
brief aan de gelovigen te Thessalonica schreef ondervonden zij veel 
verdrukking en vervolging van de ongelovige Joden van hun stad (Handelingen 
17:5,13, 1 Thess. 2:14-16). De apostel Paulus maakte de waarheid van de 
Opname bekend om hen te troosten en aan te moedigen en hen hoop te 
geven. 

“1Thess.4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van 
degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, 
die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en 
opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder 
brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat 
wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen 
voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een 
geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van 
den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna 
wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 
in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den 
Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

Wanneer we de uitdrukking “de komst van de Heer” gebruiken, moeten we 
ervoor zorgen dat we onderscheid maken tussen de twee gebeurtenissen 
waarop een uitdrukking betrekking heeft:  

1) de komst van de Heer voor zijn kerk, en  

2) de komst van de Heer terug naar de aarde om zijn koninkrijk te vestigen.  

Deze twee gebeurtenissen zijn verschillend en gebeuren op verschillende 
tijden. 

 

                               Een niet geprofeteerde gebeurtenis 

De komst van de Heer naar de aarde, toen hij uit de maagd Maria is geboren, 
werd geprofeteerd in de Oud Testamentische Schriften (Micha 5:2; Jesaja 7:14). 
De terugkomst van de Heer naar de aarde, voor de tweede keer, werd ook 
geprofeteerd in de Oud Testamentische Schriften (Zach. 14:4-7), en ook door 
de Heer Zelf terwijl Hij hier op aarde was (Mattheüs 24:27-31). De komst van 
de Heer voor Zijn kerk was niet het onderwerp van de Oud Testamentische 
profetie, noch werd het genoemd door de Heer terwijl Hij hier op aarde was. 
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Paulus introduceert het onderwerp in 1 Thessalonicenzen 4:13 met de 
woorden: “ik wil niet, dat gij onwetende zijt” wat aangeeft dat Paulus iets aan 
hen zou openbaren dat zij niet wisten. In zijn schrijven aan de Korinthische 
gelovigen, over dit zelfde onderwerp, verwijst Paulus er naar als “een 
verborgenheid” (1 Kor. 15:51), iets dat verborgen werd gehouden totdat God 
ervoor koos om het te openbaren.  Omdat Gods plan en doel met de kerk, het 
lichaam van Christus, een verborgenheid was dat "verborgen is geweest in 
God" (Efeziërs 3:1-9) totdat Hij het bekend gemaakt heeft aan en door de 
apostel Paulus, volgt dat de Opname, wat de “zalige hoop” van de kerk is (Titus 
2:13),  ook een geheim was  totdat God het door Paulus zijn leer en schrijven 
bekend maakte. De Opname is het niet geprofeteerde einde van een niet 
geprofeteerde periode. 

 

                                                 Onze zalige hoop 

De Opname is de gezegende hoop van de kerk, het lichaam van Christus. We 
hebben deze hoop door de dood en opstanding van onze Heer en Redder, Jezus 
Christus (1 Kor. 15:19-23). Net zoals God de Heer Jezus Christus opgewekt heeft 
uit het graf, zo zal God ook ons lichaam opwekken.  

In 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, schreef Paulus woorden van troost aan 
degenen wier geliefde familieleden en vrienden al waren gestorven. Wij 
hoeven niet bedroefd te zijn zoals degenen die geen hoop hebben, want wij 
hebben de zalige hoop dat op een dag de Heer Jezus Christus uit de hemel zal 
neerdalen met een bazuin, overwinning roepende – overwinning over de dood. 
Als Hij komt, zullen de doden in Christus eerst opstaan, dan zullen degenen die  
nog steeds in leven zijn en op de aarde achterblijven, samen met de doden in 
Christus worden opgenomen, en we zullen allen de Heer ontmoeten in de 
lucht. 

Als we opgenomen zijn zullen we de Heer "in de lucht" ontmoeten (1 Thess 
4:17). Wanneer Jezus voor zijn kerk komt zal Hij niet terugkomen naar de aarde 
maar zal komen (of verschijnen) in de lucht. Terwijl Israël's hoop is dat Hij naar 
de aarde komt om Zijn Koninkrijk op te richten, is de hoop van de kerk, Zijn 
lichaam, in de hemel. Kolossenzen 1:27 beschrijft het als “Christus onder u, de 
Hoop der heerlijkheid”. 

Opmerking van de vertaler: De King James Bible is duidelijker en zegt: “which is 
Christ in you, the hope of glory”. (Zie bijvoorbeeld Romeinen 8:10) (einde 
citaat). 

Kolossenzen 3:4 zegt: “Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven 
is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”. Christus zal 
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neerdalen in de lucht, ons opnemen om met Hem in de heerlijkheid te zijn en 
"alzo zullen wij altijd met den Heere wezen" (1 Thess 4:17). 

Wat geweldige woorden van troost! 

 

                                      Wij zullen veranderd worden 

Voordat we de heerlijke tegenwoordigheid van onze Heer kunnen binnengaan, 
moeten onze lichamen worden veranderd. De lichamen waar we momenteel in 
leven zijn lichamen van vlees en hebben nog steeds een zondige natuur (Rom. 
7:18), en als zodanig zijn deze lichamen niet geschikt voor de  eeuwigheid. 1 
Korinthiërs 15:51-54 beschrijft de transformatie (verandering) die moet 
gebeuren voordat we de heerlijkheid kunnen binnengaan. 

“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. 

Onze lichamen van vlees waren nooit bedoeld om voor altijd te bestaan. Paulus 
beschrijft onze lichamen als een tabernakel of een tijdelijke woonplaats (2 
Korintiërs 5:1). Zij zijn verderfelijk; dat wil zeggen, ze zijn onderworpen aan 
verderfelijkheid of verval. Zij zijn sterfelijk; dat wil zeggen, ze zijn onderworpen 
aan de dood. Als de Heer Jezus Christus komt voor ons zal Hij: 

“: …………….ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig 
worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen 
Zichzelven kan onderwerpen” (Fil.3:21). 

Wat hebben we een zalige hoop – om gemaakt te worden als onze verheerlijkte 
Heer en voor altijd bij Hem te wonen.  Dat een ieder van ons mag uitkijken naar 
die dag (Titus 2:13). 

 

Hoofdstuk 27:  De Rechterstoel van Christus 

Veel mensen hebben het verkeerde idee dat er een grote dag van oordeel zal 
komen waarin alle mensen voor God zullen staan om te worden beoordeeld op 
hun leven hier op aarde. De Schriften spreken over vele verschillende oordelen, 
op verschillende tijden, voor verschillende groepen mensen. 
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Het oordeel dat ons betreft, als leden van de kerk, het lichaam van Christus, is 
de rechterstoel van Christus. 

Alhoewel veel van Gods oordelen beschreven worden in het boek  Openbaring, 
wordt daar de rechterstoel van Christus niet genoemd. Het boek Openbaring 
heeft betrekking op de vervulling van Gods geprofeteerde plannen en 
doeleinden betreffende Zijn uitverkoren volk Israël. 

De rechterstoel van Christus wordt beschreven in de geschriften van de apostel 
Paulus aan wie de waarheid over de bedeling der genade Gods is bekend 
gemaakt, een lichaam van waarheid dat een verborgenheid (of geheim) was 
totdat God ervoor gekozen heeft om het te openbaren aan en door Paulus (Kol. 
1:24-27). 

In het boek Romeinen, hoofdstuk 14, behandelt Paulus het probleem van 
gelovigen die hun broeders in Christus beoordelen. 

“Rom.14:10-12: 10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat 
veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus 
gesteld worden. 11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal 
alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. 12 Zo dan een iegelijk van 
ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven. 

Alle gelovigen zullen op een dag voor de rechterstoel van Christus komen te 
staan. Wij zullen aan de Heer worden voorgesteld en Hem ter beschikking 
gesteld worden voor het oordeel. Niet alleen zullen wij Hem aanbidden en eren 
door onze knieën voor Hem te buigen en Hem met onze tong belijden, maar we 
zullen ook rekenschap moeten geven betreffende onze levens en onze dienst 
voor Hem. 

Wat is de aard van dit oordeel waarmee gelovigen zullen worden 
geconfronteerd? Eén van de sleutels om deze vraag te beantwoorden wordt 
gevonden in de term die wordt gebruikt voor "rechterstoel". 

Het typische woord voor “oordeel” in het Nieuwe Testament is het Griekse 
woord “krino”, dat vaak met “veroordeling” wordt vertaald en vaak wordt 
gebruikt om zonden te oordelen. Bijvoorbeeld: in het boek Openbaring, 20:11-
15, lezen we van het oordeel voor de grote witte troon, voor welke de 
ongelovige doden naar hun werken  worden beoordeeld (Grieks "Krino"). Het 
uiteindelijke resultaat van dit oordeel is een eeuwige veroordeling, want 
iedereen die voor de grote witte troon staat, zal in “de poel des vuurs” worden 
geworpen. 

De uitdrukking “rechterstoel”, die Paulus gebruikt om de plaats van oordeel 
voor de gelovige te beschrijven, komt van het Griekse woord “bema”. Dit 
woord heeft betrekking op een verhoogd platform of stoel, meestal in een 
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open rechtbank, waarop een rechter zit. Het woord wordt gebruikt in 
Handelingen 18:12 en 16, waar de apostel Paulus, te Korinthe, voor de 
rechterstoel van Gallio werd gebracht, de proconsul van Achaje. Het wordt ook 
gebruikt in Handelingen 25:6,10,17 waar Paulus, terwijl hij vast werd gehouden 
in Cesarea, voor de rechterstoel van gouverneur Festus werd gebracht. 
Ditzelfde woord, “bema”, wordt ook gebruikt om de rechterstoel in Jeruzalem 
te beschrijven, waar Jezus voor de Romeinse gouverneur Pilatus (Johannes 
19:13) werd gebracht. 

Het feit dat een ander woord gebruikt wordt, geeft aan dat het oordeel van 
Christus een ander type oordeel is. 

Als gelovigen in Christus zullen we niet worden beoordeeld of veroordeeld voor 
onze zonden voor de rechterstoel van Christus. We lezen in Johannes 3:16-18: 

“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. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, 
opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou 
behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet 
gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des 
eniggeboren Zoons van God.  

Gods doel om Jezus Christus naar de wereld te sturen was niet om de wereld te 
beoordelen of te veroordelen (“krino”), maar om de wereld te redden door Zijn 
plaatsvervangende dood op Golgotha. Wie niet in Hem gelooft, is alreeds 
beoordeerd of veroordeeld ("krino"), maar wie in Hem gelooft, wordt niet 
beoordeerd of veroordeeld ("krino"). Paulus zegt dat in Romeinen 8:1:  

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die 
niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 

Door Zijn eigen Zoon te verzenden in de gelijkenis van zondig vlees, heeft God 
de zonde in het vlees beoordeeld of veroordeeld. Romeinen 6:23 leert dat het 
loon van de zonde de dood is, maar Jezus heeft de straf voor onze zonden 
betaald toen Hij op Golgotha stierf (I Petr. 2:24). 

De apostel Paulus noemt opnieuw de rechterstoel van Christus in 2 Korinthiërs 
5:1-10. 

Hier beschrijft Paulus, die aan de gelovigen schrijft, de nieuwe lichamen die 
God voor ons heeft bereid: “Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes 
tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet 
met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen” (vers 1). Deze wonderbare 
belofte is gegarandeerd door de aanwezigheid van Zijn Heilige Geest in onze 
harten (vers 5, vergelijk Ef. 1:13-14). Hij benadrukt dat, zolang we in ons aardse 
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lichaam blijven we van de Heer afwezig zijn, maar zodra we sterven en dus van 
ons aardse lichaam afwezig zijn we bij den Heere inwonen. Gebaseerd op deze 
waarheden, concludeert Paulus: 

“2Kor.5:9-10: 9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij 
uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn. 10 Want wij allen moeten 
geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk 
wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 

We lezen in Efeziërs 1:6 dat God ons in Zijn geliefde Zoon begenadigd heeft op 
basis van Zijn genade. Het woord begenadigd wordt gebruikt in Lukas 1:28 
waar van Maria, die de moeder van de Heer Jezus zou worden, wordt gezegd 
dat zij de "begenadigd" is. Wij worden niet door God geaccepteerd  op grond 
van onze werken, maar op basis van Zijn genade en het geschenk van Zijn 
genade, de Heer Jezus Christus (Efeziërs 2:8-10).  

De rechterstoel van Christus bepaalt niet of we gered zijn of niet, maar beloont 
gelovigen op basis van hun dienst voor de Heer. Teruggaande naar 2 
Korinthiërs 5 zegt vers 10 dat we allemaal "geopenbaard" moeten worden voor 
de rechterstoel van Christus. Het woord “openbaren” betekent “openbaar 
maken wat verborgen of onbekend is, om openlijk zichtbaar te maken”. Dit is 
wat er gebeurt voor de rechterstoel van Christus. Elke gelovige zal, individueel, 
verslag doen van wat hij of zij heeft gedaan terwijl hij of zij hier op aarde was, 
en het zal duidelijk worden gemaakt of het goed of slecht was, dat wil zeggen 
of het behagelijk was of niet behagelijk was voor God. Paulus beschrijft deze 
dag van oordeel in 1 Korintiërs 3:13-15: 

“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. 

Als we op die dag voor de rechterstoel van Christus staan, zal het werk dat we 
hebben gedaan duidelijk worden (dwz bekend worden). God zal iedereen zijn 
werk testen en elk aspect van het werk openbaren om te bepalen wat voor 
soort werk het is. Elk werk dat blijft, wordt beloond. Elk werk dat verbrandt 
wordt niet beloond, en daarmee zal de persoon "schade lijden" betreffende de 
beloning. Deze teksten maken het heel duidelijk dat, zelfs als het werk van een 
persoon is verbrand, en hij schade  lijdt, maar toch: “ zelf zal hij behouden 
worden”. Die persoon zal zijn redding niet verliezen. 
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Er zijn in principe twee criteria die God zal gebruiken om de werken van de 
gelovige te beoordelen:  

(1) Wat u bouwt, en  

(2) Hoe u het bouwt. 

 

                                      Wat u bouwt - het juiste werk 

Wat u bouwt is gebaseerd op kennis. Het gaat om het weten en het doen van 
het juiste werk voor God. 1 Korinthiërs 3:10-11 beschrijft twee vereisten voor 
het bouwen van het juiste werk. 

“1Kor.3:10-11: 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs 
bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een 
iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander 
fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus”. 

Een eerste vereiste is dat we op het juiste fondament moeten bouwen - de 
Heer Jezus Christus. Dit fondament is alreeds gelegd. Paulus leert:  “niemand 
kan een ander fondament leggen". Het woord “ander" in deze uitdrukking 
betekent "een ander van hetzelfde soort". Veel mensen proberen andere, 
daarvan verschillende, fondamenten te leggen en vervolgens op hen te 
bouwen, maar God accepteert alleen wat gebaseerd is op het fondament van 
zijn Zoon, Jezus Christus. 

De apostel Petrus deed, tijdens zijn bediening in Jeruzalem, een soortgelijke 
uitspraak: 

“En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen 
andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig 
worden” (Hand.4:12). 

Een tweede vereiste is dat we moeten bouwen volgens de juiste plannen of 
blauwdrukken. De apostel Paulus beschrijft zichzelf in 1 Korinthiërs 3:10 als 
“een wijs bouwmeester”. Vandaag zouden we hem “een wijs architect” kunnen 
noemen. Hij is wijs omdat hij Gods plannen gevolgd heeft. Paulus was en is 
Gods architect voor deze huidige eeuw of bedeling van genade. De waarheid 
over de bedeling van genade en Gods plan en doel voor de kerk, het lichaam 
van Christus, werd aan Paulus door openbaring bekend gemaakt. Voorafgaand 
aan de bedeling van genade was het een verborgenheid of geheim. (Ef.3:1-5). 
Paulus is Gods dienaar voor deze bedeling (Kol. 1:25), dus zegt Paulus dat hij 
het fondament heeft gelegd (1 Kor. 3:10). 

Veel mensen bouwen vandaag de dag op het juiste fondament, Jezus Christus, 
maar bouwen volgens een verkeerde reeks blauwdrukken. Velen proberen het 
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aardse onderwijs van Jezus te volgen, zoals de Bergrede, die echter aan het 
volk Israël was gericht (Mattheüs 15:24, Rom.15:8). Zij kijken er naar uit, en 
sommigen proberen zelfs het koninkrijk van God op aarde te brengen (Matth. 
6:10), en realiseren zich niet dat onze hoop als gelovigen van vandaag de dag 
niet een koninkrijk hier op aarde is, maar een heerlijk tehuis met Christus “in de 
hemel"(Ef. 1:3; 2:6; Kol. 1:27). God zal zeker verantwoordelijk houden hen, voor  
de rechterstoel van Christus, die niet zien en begrijpen wat Gods plan en doel 
voor vandaag de dag is en die proberen te bouwen volgens de plannen voor 
een andere eeuw en een ander lichaam van gelovigen. Paulus vat beide eisen 
samen zoals we moeten bouwen in Romeinen 16:25:  

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der 
eeuwen verzwegen is geweest”. 

Het fondament is “de prediking van Jezus Christus”, maar vandaag moet het:  “ 

naar de openbaring der verborgenheid”  zijn. 

 

                                    Hoe u bouwt - de juiste houding 

De tweede maatstaf die God zal gebruiken om de kwaliteit van het werk van de  
gelovige te bepalen is: hoe u bouwt. Hoe u bouwt, is niet zozeer gebaseerd op 
kennis, maar hoe het hart en de houding is. Het gaat om het werken met het 
juiste motief. Dit is één van de belangrijkste dingen die zich manifesteren voor 
de rechterstoel van Christus. 

“Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke 
ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren 
de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God” 
(1Kor.4:5). 

Als we onze werken hier op aarde doen kunnen mensen zien wat we hebben 
gedaan, maar ze weten niet waarom we deze werken hebben gedaan. Ons 
hart, dat de bron is voor ons motief en houding, is verborgen voor hen. Voor de 
rechterstoel van Christus zullen de "raadslagen der harten" worden 
geopenbaard. Wat voor de mensen verborgen was, zal dan volledig gezien 
worden en bekend zijn. Het woord “raadslagen” verwijst naar ons “voornemen, 
wil of doel”. 

De instructies voor wat ons motief en doel zouden moeten zijn, worden 
gegeven in Kolossenzen 3:22-25. Hoewel deze instructies specifiek gericht zijn 
op diegenen die slaven of dienstknechten zijn op aarde, zijn ze zeker van 
toepassing op ons als dienaren van de Heer Jezus Christus.  
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“22 Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet 
met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, 
vrezende God. 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet 
den mensen; 24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding 
der erfenis; want gij dient den Heere Christus” (Kol.3:22-24). 

Hij geeft eerst de richtsnoeren vanuit een negatief standpunt: "niet met 
ogendiensten als mensenbehagers". Onze dienst moet niet gebaseerd zijn op 
wat andere mensen zien. Ons motief moet niet zijn om onszelf te verheerlijken 
of mensen te behagen, maar God te behagen, “Die onze harten beproeft”. (1 
Thess. 2:4-6). 

Aan de positieve kant, wat we ook doen, moeten we doen "met eenvoudigheid 
des harten, vrezende God"  (Kol.3:22). Het woord “eenvoudigheid” verwijst naar 
het feit dat hetgeen wordt gedaan zonder schijnreden en zonder 
schijnheiligheid is. Het spreekt van een echte en oprechte houding van het 
hart. Onze houding ten opzichte van God zou moeten zijn van “vrees”, niet met 
name bang zijn voor God, maar met eerbied en respect voor de geweldige God 
die wij dienen. Daarnaast moeten we onthouden dat we de beloning zullen 
ontvangen, niet van mensen, maar van de Heer “want gij dient den Heere 
Christus” (Kol.3:24).  

 

Hoofdstuk 28: De periode van Verdrukking 

Tegen het einde van het leven van Daniël ontving hij een visioen van de Heer 
dat er zeventig weken of “zevens” (490 jaar) waren bepaald of “uitgestippeld” 
voor het volk Israël en voor de heilige stad Jeruzalem. Deze zeventig weken 
bepalen hoe God Zijn toekomstige plannen en doeleinden met Zijn uitverkoren 
volk Israël zou vervullen. 

De zeventig weken werden verdeeld in drie perioden: zeven weken (49 jaar), 
vanaf het tijdstip van het gebod om Jeruzalem te herstellen en te bouwen (zie 
Neh. 2), tweeënzestig weken (434 jaar), die zouden duren totdat de Messias  
zou worden afgesneden (dat wil zeggen de dood van de Heer Jezus Christus), 
en één week (7 jaar), die wordt gekenmerkt door het sluiten van een verbond 
tussen de toekomstige Antichrist en het volk Israël.  

Het profetische programma dat God voor Israël en Jeruzalem heeft 
aangegeven, is momenteel onderbroken om God in staat te stellen zijn plan en 
doel te vervullen met de kerk, het lichaam van Christus. 

De eerste negenenzestig weken (483 jaar) van de profetie van Daniël zijn al 
vervuld, maar de overige week (7 jaar) zal niet eerder beginnen totdat God de 
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kerk van deze tijd, het lichaam van Christus, voltooid heeft en ons opneemt om 
voor altijd met Hem te zijn in de heerlijkheid. 

Na de Opname van de kerk zal God zijn betrekkingen met het volk Israël 
hervatten en worden de gebeurtenissen in gang gezet om alle profetieën, die in 
de  Schriften staan, te voltooien. 

 

                                                    De Antichrist 

Enige tijd nadat de eeuw van de kerk sluit lezen we (we weten niet hoe lang dit 
zal zijn),   "dat geopenbaard zij de mens der zonde" (2 Thessalonicenzen 2:3). 
Dit is de speciaal gekozen man van Satan, meestal genaamd de Antichrist. 

Zijn opkomst is gedetailleerd beschreven in Daniël 7-8, waar hij "een kleine 
hoorn" genoemd wordt, Daniël 11, waar hij wordt aangeduid als een "een 
verachte" en Openbaring 13 en 17, waar wordt omschreven als “het beest”. 

Terwijl hij in de macht toeneemt zal hij een verbond sluiten met de Israëlieten 
dat een week (7 jaar) zal duren, waardoor zij in hun tempel in Jeruzalem 
kunnen aanbidden (die herbouwd zal worden voordat deze gebeurtenissen 
plaatsvinden). 

 

                                        De gruwel der verwoesting  

In het midden van deze periode van zeven jaar, dat is na drie en een half jaar, 
zal de Antichrist zijn verbond met Israël verbreken. Hij zal een einde maken aan 
“het slachtoffer en het spijsoffer” (Dan 9:27) en hij zal iets in de heilige tempel 
te Jeruzalem plaatsen dat een gruwel zal zijn voor de Heer; iets dat ervoor zorgt 
dat de tempel verlaten of leeg wordt. Er is verschil van mening over wat deze 
gruwel is. Sommigen denken dat de Antichrist de tempel zal binnengaan en zich 
in het heilige der heiligen zetelen en verkondigen dat hij God is (2 Thess. 2:4). 
Anderen geloven dat het beeld van het beest, dat beschreven wordt in 
Openbaring 13:14-15, in het heilige der heiligen zal worden opgericht en de 
mensen zullen worden gedwongen om het te aanbidden of te worden gedood. 
In ieder geval zal met deze gebeurtenis de schrikbewind van de Antichrist 
beginnen aangezien hij door de draak (Satan) gemachtigd is en door het beest 
uit de aarde wordt ondersteund (valse profeet). 

 

Opmerking van de vertaler: Ter verduidelijking: 

De draak is Satan. Zie Openbaring 12:9: “En de grote draak is geworpen, 
namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele 
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wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met 
hem geworpen”. 

Het beest dat uit de zee opkomt wordt “het eerste beest” (Openbaring 13:12)  
genoemd en is de Antichrist. Zie Openbaring 13:1: “En ik stond op het zand der 
zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien 
hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden 
was een naam van gods lastering”.  

Het beest uit de aarde is de valde profeet. Zie openbaring 13:11: “En ik zag een 
ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams 
hoornen gelijk, en het sprak als de draak. 

De uitdrukkingen “draak”- “het eerste beest” en “een ander beest” kunt u 
gebruiken als u het boek Openbaring wilt bestuderen. (einde citaat). 

 

                                             De grote Verdrukking 

Toen Jezus tot Zijn discipelen sprak op de Olijfberg beschreef Hij voor hen wat 
de laatste dagen van Gods profetisch programma voor Israël zouden zijn en Hij 
waarschuwde hen voor deze verschrikkelijke gebeurtenis. 

“Matth.24:15-16 en 21: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der 
verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de 
heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, 
vlieden op de bergen;………………………………21 Want alsdan zal grote verdrukking 
wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook 
niet zijn zal. 

Deze verzen beschrijven een tijd van verdrukking en vervolging voor Israël zoals 
ze dat nog nooit hebben meegemaakt. Jeremia noemt het “een tijd van 
benauwdheid voor Jakob” (Jer. 30:7). De Antichrist zal oorlog maken met de 
heiligen en zal ze overwinnen. Mensen worden gevangen genomen. Velen 
zullen met het zwaard gedood worden (Openb. 13:7-10). Zij zullen gedwongen 
worden om de Antichrist en zijn beeld te aanbidden, of gedood worden. De 
mensen zullen gedwongen worden om het teken van het beest te nemen om te 
kunnen kopen of te verkopen. Ondanks dit alles “zal hij (Jakob) daaruit verlost 
worden” (Jer. 30:7, Rom.11:26-27).  

 

                                            Het nieuwe verbond 

“Jer.31:31-34: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis 
van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar 
het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
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aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd 
hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de Heere; 33 Maar dit is het 
verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de 
Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; 
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen 
niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: 
Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun 
grootste toe, spreekt de Heere; 

 

                                                Israël's Verlossing 

Terwijl het plan van de Satan wordt ontvouwd door het werk van de Antichrist 
en de valse profeet, heeft God de controle over alle gebeurtenissen die we zien 
gebeuren. Zij gebeuren alleen als God het toelaat, en als God stuurt. Dit wordt 
gezien als we het boek Openbaring, dat gegeven werd door de apostel 
Johannes, lezen. In hoofdstuk 1 lezen we dat God de openbaring van al deze 
gebeurtenissen aan Johannes geeft, opdat zij bekend kunnen worden aan Gods 
dienstknechten, Zijn volk Israël. In de hoofdstukken 2 en 3 zien we Gods 
ernstige waarschuwingen en instructies aan de mensen die deze 
gebeurtenissen zullen ervaren. In de hoofdstukken 4 en 5 zien we dat God op 
de troon zit en heerst. Wij zien de Heer Jezus Christus, het Lam van God, die 
voor de zonden van de wereld werd gedood, het met zeven zegelen verzegeld 
boek neemt dat deze eindtijd gebeurtenissen openbaart en de zegels opent. 
God initieert alle gebeurtenissen die zijn beschreven in het boek Openbaring, 
met inbegrip van de tijd dat de Antichrist zal opkomen.  

In de hoofdstukken 6-18 zien we dat God een reeks gebeurtenissen in gang zet 
die de verlossing van Zijn volk, Israël, tot stand brengt. Net zoals de Heer de 
Israëlieten van de Egyptische slavernij bevrijdde door een reeks plagen (Ex. 1-
15), zo zal de Heer hen ook in de toekomst redden. Terwijl Satan actief aan het 
vervolgen is en zelfs probeert om Israël te vernietigen (Openb. 12:13-17), zal 
God een reeks oordelen over de aarde brengen, die zullen leiden tot de 
verlossing van Israël uit de slavernij. Deze oordelen beginnen met de opening 
van de zeven zegelen (Openb. 6-7), die het blazen op zeven bazuinen zullen 
inleiden (Openb. 8-11), die eindigen bij het uitgieten van zeven schalen (fiolen) 
die vol zijn van de toorn van God (Openb. 15-16). 

 

                                   Voorbereiding voor Armageddon 

De zesde schaal van Gods toorn wordt uitgegoten in Openbaring 16:12-16. In 
tegenstelling tot de vorige vijf schalen (fiolen) die tot dood en vernietiging op 
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aarde hebben geleid, is het doel van deze schaal om een strijd, tussen de draak 
(Satan) en het Lam (de Heer Jezus Christus), voor te bereiden. De koningen van 
het oosten, samen met hun legers, zullen verzameld worden tot de “krijg van 
dien groten dag des almachtigen Gods” (Openb. 16:14). Zij zullen zich 
verzamelen op een plaats die in het Hebreeuws heet: "Armageddon" (Openb. 
16:16). Zij zullen zich verzamelen en: “zullen tegen het Lam krijgen” (Openb. 
17:14). Wat een nutteloos iets dat ze proberen te doen, net zoals de Psalmist 
schreef: 

“ 1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De 
koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen 
den Heere, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3 Laat ons hun banden 
verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal 
lachen; de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, 
en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. (Psalm 2:1-5). 

 

Hoofdstuk 29: De wederkomst van Christus 

De periode van de grote verdrukkings zal worden beëindigd bij de wederkomst 
van Christus. Terwijl hij op de Olijfberg zat, vertelde Jezus aan zijn discipelen: 

“ 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, 
alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 28 Want alwaar het 
dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. 29 En terstond 
na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal 
haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de 
krachten der hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel 
verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten 
der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken 
des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen 
uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen 
bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het 
andere uiterste derzelve” (Matth.24:27-31). 

De wederkomst van Christus, terug naar de aarde, moet niet verward worden 
met de Opname, wat de komst van de Heer "in de lucht" is voor zijn kerk, het 
lichaam van Christus (1 Thess. 4:13-18). Deze twee komsten zijn verschillend en 
zullen op verschillende tijden plaats vinden. De Opname is het niet 
geprofeteerde einde (1 Kor. 15:51-57) van de niet geprofeteerde bedeling der 
genade Gods (Efeziërs 3:1-9). De tweede komst werd geprofeteerd in zowel het 
Oude Testament alsook door de Heer Jezus tijdens Zijn aardse bediening. Het is 
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de “voleinding” van de gebeurtenissen in de eindtijd die in het boek Daniël zijn 
geprofeteerd (Dan 9:27). 

De wederkomst van Christus zal voorafgegaan worden door grote tekenen en 
wonderen in de hemel. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan 
in bloed. De sterren van de hemel zullen vallen en de krachten van de hemel 
zullen wankelen. “Dan” zal het teken van de Zoon des mensen in de hemel 
verschijnen. Deze tekens werden geprofeteerd in Joël 2:30-31. 

De wederkomst, of tweede komst, van Christus zal zichtbaar zijn en bekend zijn 
aan iedereen. Openbaring 1:7 zegt dat "alle oog zal Hem zien". Maar in het 
bijzonder zal Hij aan Zijn volk, Israël, geopenbaard worden. 

Toen Jezus voor de eerste keer op aarde kwam, werd Hij door Israël, Zijn eigen 
volk, verworpen (Johannes 1:11). 

Slechts een paar dagen voor zijn kruisiging overzag Jezus Jeruzalem en 
weeklaagde over Israëls ongeloof en de verwerping van Hem. 

“Lukas 13:34-35: 34  Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en 
stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen 
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen 
vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 35 ……………….. Ik zeg u, dat gij Mij niet 
zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die 
komt in den Naam des Heeren! 

Aangezien Israël Hem verwierp en Hem kruisigde op Golgota, zien we dat de 
verschijning van Jezus, voor de eerste keer, was:  "om de zonde te niet te doen, 
door Zijnszelfs offerande" (Heb 9:26). 

Ondanks hun verwerping en kruisiging van Jezus Christus, is Gods belofte dat 
op een dag "heel Israël zalig zal worden", want de dag komt voor Israël dat: 
“……………..de Verlosser uit Sion zal komen en zal de goddeloosheden afwenden 
van Jakob” (Rom. 11:26). 

Als Christus de tweede keer verschijnt, zal Hij: “zonder zonde gezien worden 
van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid” (Heb.9:28). De redding van het 
volk Israël. 

Mattheüs 24:30 zegt dat wanneer Christus verschijnt, "zullen al de geslachten 
der aarde wenen". 

Opmerking van de vertaler: De King James Bible zegt in 
Matth.24:30:……………and then shall all the tribes (stammen) of the earth 
mourn…….”. Het gaat dus over de stammen van Israël. (einde citaat). 

De stammen van de aarde verwijst naar de stammen van Israël. Zacharia 
profiteerde dat dit zou gebeuren. 
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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. 

Verder lezen we in het boek Zacharia: 

“Zach.13:8-9: 8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de 
twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het 
derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, 
en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk 
men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal 
zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De Heere is mijn God. 

Als Israël naar Hem kijkt, die zij doorboord hebben, zullen zij Hem kennen en 
rouwklagen over wat zij Hem hebben aangedaan. Wanneer dit gebeurt zal het 
nieuwe verbond, dat de Heer beloofde met Israël te maken, volledig worden 
gerealiseerd. 

“Jer.31:33-34: 33 ……………….Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in 
hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk 
zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn 
broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van 
hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere;………………..”. 

De tweede komst van Christus zal ook de tijd zijn van ... 

“ 7 …………………………de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de 
engelen Zijner kracht; 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” 
(2Thess.1:7-9). 

Als de Heer naar de aarde terugkeert, zal hij oordelen en krijg voeren. Daarom 
noemde Jezus in Mattheüs 24 het als: "de toekomst van de Zoon des mensen". 
De titel "Zoon des mensen" wordt gebruikt door de Heer Jezus om te verwijzen 
naar Zijn autoriteit om gericht te houden (Johannes 5:27). 

De apostel Johannes beschreef zijn komst op deze manier: 

“En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, 
was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in 
gerechtigheid” (Openbaring 19:11). 
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Als de Heer Jezus terugkomt, zal Hij gevolgd worden door een leger van 
engelen (zie 2 Thess. 1:7). Uit zijn mond zal een scherp zwaard uitgaan 
waarmee hij de Heidenen zal slaan. 

De Antichrist en zijn legers zullen bij Armageddon verzameld worden (Openb. 
16:16) om krijg tegen het Lam te voeren, maar het Lam "zal hen overwinnen 
(want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen)” (Openb. 
17:14). 

Opmerking van de vertaler: De King James Bible is duidelijker met betrekking 
tot hetgeen in de Statenvertaling tussen haakjes staat. “Op.17:14: 
…………………………..and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, 
and King of kings:…………..”.  

Vertaald geeft dat:  “want hij is de Heere der Heeren en Koning der Koningen”. 
............ .. ". (einde citaat). 

Het beest (de Antichrist) en de valse profeet: "Deze twee zijn (KJV: werden) 
levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt". (Openb. 19:20). 
De koningen en legers die met hen verbonden waren: "werden gedood met het 
zwaard Desgenen, Die op het paard zat”…………. en al de vogelen werden 
verzadigd van hun vlees”  (Openb. 19:21). 

 

De profetie van Psalm 2, versen 5-9 zal vervuld worden. 

“5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen 
verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner 
heiligheid.………………..………………….9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren 
scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. 

Bij de tweede komst van Christus zal er met de koninkrijken van deze wereld 
het volgende gebeuren:  "De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes 
Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid" 
(Openb. 11:15). 

Het koninkrijk van de Heer Jezus Christus is een eeuwig koninkrijk, zoals 
beloofd is aan David (2 Sam. 7:16), maar over het eerste gedeelte van Zijn 
heerschappij wordt gezegd dat het één millennium of duizend jaar is (Op. 20: 
4). 

Gedurende deze eerste duizendjarige periode zal de duivel, of Satan, gebonden 
zijn met een ketting en opgesloten en verzegeld worden in de bodemloze put 
zodat hij de volken gedurende deze periode niet kan misleiden. 
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Hoofdstuk 30: Het duizendjarig Koninkrijk   

Er zijn veel uiteenlopende standpunten over het koninkrijk. Sommigen geloven 
dat het een geestelijk koninkrijk is, niet een letterlijk, fysiek koninkrijk dat op 
aarde wordt gevestigd. Anderen geloven dat het koninkrijk opgericht zal 
worden als de kerk de wereld succesvol heeft bekeerd tot het Christendom. 
Maar wat leert de Schrift? Om dit onderwerp te begrijpen moeten we het 
dispensationeel beschouwen, en voorzichtig zijn om het woord der waarheid 
recht te snijden" (2 Tim. 2:15). 

 

                                     Dispensationeel beschouwd 

Opm.: “dispensationeel” betekent: “volgens de bedelingen”. (zie ook blz.1) 

Beloofd aan Israël 

De eerste beloftes van het koninkrijk werden gedaan aan Abraham, de vader 
van het volk Israël. Hem werd beloofd dat zijn zaad of afstammelingen ooit een 
groot volk zouden worden (Gen. 12:1-3; 17:15-19). Hem werd ook beloofd om 
een land te bezitten (Gen. 13:14-17). De grenzen van dat land worden 
beschreven in Genesis 15:18-21, maar noch Abraham noch het volk dat uit zijn 
lendenen voortkwam, Israël, heeft ooit dat land volledig in bezit genomen. De 
vervulling van deze belofte wacht op het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. 

Jaren later werden meer specifieke beloftes betreffende het koninkrijk aan 
Koning David gedaan. Hem werd een huis en een troon beloofd die voor altijd 
gevestigd zou worden (2 Sam. 7:13,16). Deze verzen spreken in zekere zin over 
de zoon van David, Salomo, onder wie het koninkrijk waarschijnlijk het 
voortreffelijkste was dat ooit op aarde werd gezien (1 Koningen 4:20-34), maar 
uiteindelijk zou het zaad van David, wiens troon voor altijd gevestigd zou 
worden, de Heer Jezus Christus zijn, "de zoon van David" (Mattheüs 1:1). 

                                Geprofeteerd in het Oude Testament 

Er zijn talrijke profetieën in de Oud Testamentische Schriften die de komende 
Koning en het Koninkrijk, welke Israël beloofd is, bevestigen. 

Er zijn profetische Psalmen die van het koninkrijk spreken (Psalm 2, 24, 72) en 
door de profetische boeken wordt het koninkrijk in detail beschreven (zie Jes. 
11, 35, 65; Jer. 23, 30, 33; Ezek. 37; Dan. 2 en 7; Amos 9; Micha 4; Zech. 14; en 
vele anderen). Denk bijvoorbeeld aan Jeremia 23:5-6: 

“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;…………………….”.. 
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                                            Verkondigd als “nabij” 

De uitspraak van de engel Gabriël aan de maagd Maria over de geboorte van de 
Heer Jezus was een reden om zich te verheugen (Lukas 1:28), zoals zij werd 
verteld over Hem... 

“Lukas 1:32-33: 32 ………………………..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“. 

Toen Jezus zijn publieke dienst begon, begon hij te verkondigen: “Bekeert u; 
want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth.4:17). De Koning 
was in hun midden. De vraag was hoe ze zouden reageren? 

Toen Jezus leerde was Zijn boodschap gericht aan Israël en had specifiek 
betrekking op hun komende koninkrijk. 

Hij leerde hen: “Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der 
hemelen” (Matth.5:3) en “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het 
aardrijk beërven” (Matth.5:5). Hij leerde Zijn discipelen om te bidden: “Uw 
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde” 
(Matth.6:10). Houd er rekening mee dat deze leerstellingen niet gericht waren 
aan de kerk van vandaag de dag, maar aan het volk Israël. 

Later begon Jezus in gelijkenissen te leren en zei dat Israël het koninkrijk zou 
verwerpen door hun Koning te kruisen, en het koninkrijk zou uitgesteld worden 
(Mattheüs 13:18-23; Matth. 20:18-19; 21:33-46) 

 

                                           Aangeboden aan Israël 

Het boek Handelingen geeft Gods aanbod van het koninkrijk, aan Israël,  door 
de bediening van de twaalf apostelen. De belangrijkste woordvoerder was 
Petrus, aan wie Christus de "de sleutelen van het Koninkrijk" gaf (Matth. 16:19). 

Petrus vertelde de Israëlieten dat, als zij zich zouden bekeren van de zonde van 
het kruisigen van de Heer Jezus Christus, God de woorden van Zijn profeten zou 
vervullen en “Jezus Christus” zou terugzenden naar de aarde om Zijn Koninkrijk 
te vestigen (Handelingen 3:12-21) 

Israël, geleid door hun religieuze leiders, toonden hun afwijzing van dit aanbod 
van het koninkrijk door Stefanus te stenigen (Handelingen 7:51-60). 

De apostel Paulus preekte, in de rest van het boek Handelingen, altijd eerst tot 
de Joden (in de synagogen) in de verstrooiing, door ze vanuit de Oud 
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Testamentische Schriften te bewijzen dat Jezus hun Messias en Heer was, maar 
ze verwierpen Hem (Handelingen 13:46; 28:23-24). 

Opmerking van de vertaler: Als de Joden Jezus Christus niet aannamen als hun 
Messias en Heer dan kon Paulus hen ook niet het Evangelie der genade Gods 
(Hand.20:24) verkondigen omdat Jezus Christus daarvan het fondament is, zie 
1Kor.3:10. (einde citaat). 

 

                                               Vandaag uitgesteld  

Door Israël's afwijzing van Christus heeft God zijn profetisch 
koninkrijksprogramma, voor hen, uitgesteld en heeft zijn niet geprofeteerde 
programma voor de kerk, het lichaam van Christus, geopenbaard. Vandaag 
bouwt God zijn Koninkrijk niet op, maar Hij bouwt Zijn lichaam op (Ef.4:11-16). 
Het koninkrijksprogramma blijft uitgesteld totdat de kerk compleet is en in de 
heerlijkheid is opgenomen (1 Thess. 4:13-18; Kol. 3:4). 

 

                                  Voorspel betreffende het Koninkrijk 

Na de Opname van de kerk zal God de gebeurtenissen in gang zetten die als 
een voorspel moeten gebeuren  voor het komende koninkrijk. 

Deze gebeurtenissen omvatten de openbaring van de “de mens der zonde” 
(2Thess.2:3) de Antichrist, het maken van het verbond waarmee de zeventigste 
week van de profetie van Daniël begint (Dan 9:27), de grote 
verdrukkingsperiode (Matth. 24:15-22) , het uitgieten van Gods toorn op de 
aarde, en de wederkomst van Christus naar de aarde. Dit zullen vreselijke tijden 
van beproeving en lijden zijn, vooral voor het volk  Israël. De Hebreeuwse 
brieven van het Nieuwe Testament (dat wil zeggen Hebreeën tot en met 
Openbaring) zullen bijzondere betekenis hebben voor het Joodse volk die deze 
gebeurtenissen zullen ervaren. 

 

                                        Voorzieningen op de Aarde 

Wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt op aarde, zal hij oordelen en krijg 
voeren. Hij zal de Antichrist en de valse profeet oordelen. Hij zal Satan binden. 
Dan zal Hij duizend jaar op aarde heersen en zal Israël met Hem heersen 
(Openb. 20:1-6). De Heer zal heersen in gerechtigheid, en Israël zal de vrede, 
veiligheid en rust ervaren die hen in de Schrift is beloofd. 
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                                    Omschrijving van de kenmerken 

                                        De duur van het Koningkrijk 

Het koninkrijk, in zijn eerste fase, duurt duizend jaar, dat is waar we de term 
"duizendjarig Koninkrijk” vandaan komt. Dit feit, hoewel niet elders in de 
Schrift genoemd, wordt zesmaal genoemd in Openbaring 20:1-7. 

“Op.20:4: …………………………………..en zij leefden en heersten als koningen met 
Christus, de duizend jaren. 

Toen God het koninkrijk aan David beloofde door Nathan, de profeet, beloofde 
Hij  dat het eeuwig zou duren. 

“2Sam.7:16: Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, 
voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 

 

                                         De Vorst van het Koninkrijk 

Hoewel het werd beschreven als het huis, de troon en het koninkrijk van David, 
zal de Ene de Vorst en Heerser van dit koninkrijk niemand anders zijn dan 
David's grootste Zoon, de Heer Jezus Christus. Het evangelie van Mattheüs, die 
Jezus als de Koning voorstelt, begint op deze manier:  

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

Toen de engel Gabriël de geboorte van de Heer Jezus aan Maria aankondigde, 
zei hij: 

“Lukas 1:32-33: 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 Heer Jezus Christus is de toekomstige Koning die door de Oud 
Testamentische Schriften werd geprofeteerd. Hij wordt  “Messias, den Vorst” 
genoemd in Daniël 9:25. Hij is de “Vredevorst”, geprofeteerd in Jesaja 9:6. Hij is 
"de Zoon" die werd "gegenereerd" door God en als Gods Koning wordt gezet op 
"Sion, den berg Mijner heiligheid" zoals beschreven in Psalm 2:6-8. 

Jezus van Nazareth, die de Joden namen en "door de handen der 
onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood" hebben (Handelingen 
2:23), is opgewekt uit de dood door God om op een dag op de troon van David 
te zitten (Handelingen 2:30). Hij is zowel “Heere en Christus" (Handelingen 
2:36). 
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                                           Zetel van het Koninkrijk 

Het duizendjarig koninkrijk, dat wel “het koninkrijk der hemelen” wordt 
genoemd, wordt op de aarde gevestigd. De uitdrukking "het koninkrijk der 
hemelen" is letterlijk "het koninkrijk der (of van) de hemelen". Het is de tijd 
waarin “Uw (Gods) wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde” 
(Matth. 6:10). Dit Koninkrijk, waarover de Heer Jezus Christus zal heersen, zal 
wereldwijd zijn. Het wordt in Daniël 2:35 afgebeeld als “een grote berg” die de 
hele aarde zal “vervullen”. In Daniël 7:27 wordt het beschreven als "de 
grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel". Zacharia zegt: 
“……………….. en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier 
tot aan de einden der aarde” (Zach.9:9-10). Het centrum van het koninkrijk van 
Christus zal niet in Washington DC zijn, en het zal ook niet in Londen of Moskou 
zijn, maar het zal in Jeruzalem zijn (Jes.24:23), de ene stad die de Heer heeft 
gekozen om Zijn naam daar te vestigen (1 Kon. 11:36). 

 

                                          Mensen in het Koninkrijk 

Het duizendjarig koninkrijk is de hoop van Gods uitverkoren volk, het volk  
Israël. De profeet Ezechiël werd deze boodschap, voor Israël met betrekking tot 
hun koninkrijk, gegeven. 

“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………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…….24 En Mijn Knecht 
David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen één Herder 
hebben……..” (Ez.37:21-24). 

Precies zoals God hen had beloofd, toen Hij hen uit Egypteland bracht, zal Israël 
"een priesterlijk koninkrijk" zijn (Ex. 19:6). Zij zullen opgewekt worden en 
hersteld worden als één volk (Ezechiël 37:1-14), en zij zullen duizend jaren met 
Christus heersen (Op. 5:10; 20:4-6). De Heidenen (volken) zullen, met Israël, 
ook deelnemen aan dit koninkrijk. Dit feit werd geprofeteerd in Amos 9:11-12 
en er werd door Jakobus, in de Raad te Jeruzalem, naar verwezen in 
Handelingen 15:13-17. 

We moeten voorzichtig zijn om deze geprofeteerde aardse hoop van Israël en 
de volken te onderscheiden van Gods hemelse doel voor Zijn kerk, het lichaam 
van Christus (Kol. 3:1-4; Ef. 1:3). Dit zijn twee aparte programma's. Om ze bij 
elkaar te voegen  resulteert slechts in verwarring. 
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                                        De kracht van het Koninkrijk 

Het duizendjarig koninkrijk zal in grote kracht worden opgericht. Het Lam dat 
was gedood, en momenteel aan de rechterhand van God zit, zal op een dag de 
macht nemen (Openb. 5:5-7,12; 11:17) en zal Zijn heerschappij op aarde 
vestigen. 

Het is het Lam die de oordelen, die in het boek Openbaring worden beschreven 
(Openb. 6:1), in gang zal zetten. Deze oordelen zullen uitlopen op de tweede 
komst van Christus naar de aarde. 

“……………………..en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des 
hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Matth.24:30). 

Als hij terugkomt, zal de strijd van Armageddon worden gestreden en zullen de 
legers van Satan worden verslagen (Openb. 19:17-21). 

Het beest en de valse profeet zullen worden geoordeeld (Openb. 19:20) en 
Satan zal duizend jaar in de afgrond verzegeld zijn (Openb. 20:1-3). 

Zelfs nadat het koninkrijk is opgericht, zal Jezus Christus in kracht heersen en 
Hij zal heersen “met een ijzeren roede” (Psalm 2:9; Openb. 19:15). De reden 
hiervoor is dat in die duizend jaren niet iedereen de Heer bereidwillig zal 
aanbidden (Zach 14:16-19). Verder bewijs hiervan wordt gezien in het feit dat 
Satan aan het einde van de duizend jaren uit zijn gevangenis zal worden vrij 
gelaten en hij een leger uit de volken zal verzamelen om opnieuw tegen God en 
Zijn volk te strijden (Openb. 20:7-9). Hoewel Satan gebonden is in deze duizend 
jaren, is de zondige natuur van de mens nog steeds duidelijk aanwezig. 

 

                                       De vrede van het Koninkrijk 

“Jesaja 9:6-7: 6 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; 7 Der grootheid dezer 
heerschappij en des vredes zal geen einde zijn………………..”. 

Hoewel Christus met een ijzeren roede tijdens het koninkrijk moet heersen, zal 
het een tijd van vrede zijn. Hij Zelf wordt de Vredevort genoemd en er wordt 
gezegd dat aan: “Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde 
zijn”. De Heer zal een verbond van vrede maken met Zijn volk Israël (Ez. 37:26) 
en het zal niet wankelen (Jes 54:10). 

De profeet Micha zag een visioen van dit toekomstige koninkrijk van vrede. 

“Micha 4:1-3: ……………………………3 En Hij zal onder grote volken richten, en 
machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot 
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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. 

De profeet Jeremia spreekt ook over de vrede en rust van Israël, waarin zich 
ook de gehele aarde zal verheugen. 

“Jer.30:10: …………………………..Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal 
niemand zijn, die hem verschrikke. 

 

                                      Voorwaarden in het Koninkrijk 

Tijdens het duizendjarig koninkrijk zal de aarde een volmaakte regering 
ervaren. De Rechtvaardige Rechter, beschreven in Jesaja 11, zal heersen met 
absolute autoriteit. 

“Jes.11:4-5: 4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de 
zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen,………………..”. 

De aarde zelf zal in deze tijd veranderd worden. De natuur van de dieren zal 
veranderen.  

“Jes.11:6-9: 6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den 
geitenbok nederliggen;……………..en een klein jongske zal ze drijven…………….en 
de leeuw zal stro eten, gelijk de os………...Men zal nergens leed doen noch 
verderven op den gansen berg Mijner heiligheid;………………”.  

 

                                Zelfs fysieke natuur zal veranderen 

“Jes.35:1 en 6-7: 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, 
en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos……6 want in de 
woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 7 En het dorre land 
zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der 
wateren;…………..”.  

Het koninkrijk zal een tijd van geestelijke genezing zijn voor Israël (Zech. 13:1, 
Jesaja 12:1-3), maar het zal ook een tijd van lichamelijke genezing voor hen zijn. 

“Jes.35:5-6: 5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven 
oren zullen geopend worden. 6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en 
de tong des stommen zal juichen;…………..”. 

  

                                        Het doel van het Koninkrijk 

Uiteindelijk gaat het doel van het koninkrijk verder dan alleen de vervulling van 
beloftes die aan Israël zijn gedaan. Het doel van het koninkrijk is om de Heer 
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Jezus Christus te verheffen en de aarde te vullen met de kennis van Zijn 
heerlijkheid. 

“Jes.2:11: De hoge ogen de mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid 
der mannen zal nedergebogen worden; en de Heere alleen zal in dien dag 
verheven zijn”. 

“Hab.2:14: Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren 
bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken”. 

 

Hoofdstuk 31: De laatste opstand van Satan 

De Schriften maken duidelijk dat op een dag de Heer Jezus Christus naar deze 
aarde zal terugkeren om te oordelen en krijg te voeren (Openb. 19:11-21). Hij 
zal de krachten van het Beest en de Valse Profeet verslaan en zal Zijn koninkrijk 
op deze aarde vestigen gedurende duizend jaren. Gedurende deze tijd zal de 
Duivel, die ook Satan genoemd wordt, in de bodemloze put worden gebonden 
en verzegeld, "opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend 
jaren zouden geeindigd zijn" (Openb. 20:1-3). 

 Als de duizend geëindigd zijn, dan zegt Openbaring 20:3 dat: “En daarna moet 
hij een kleinen tijd ontbonden worden”. Het woord “moet” draagt het idee van 
wat “noodzakelijk, nodig, juist of betamelijk” is, met name om een doel te 
vervullen of te voltooien of een passend einde te bereiken. Zo wordt het 
bijvoorbeeld gebruikt in Mattheüs 16:21: “Van toen aan begon Jezus Zijn 
discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden 
van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, 
en ten derden dage opgewekt worden”. (Zie ook Matth.26:54 en Lukas 24:46). 
Het was Gods “vastberaden doel” dat Christus aan het kruis zou sterven voor 
de zonden van de wereld en op de derde dag weer zou worden opgewekt  
(Handelingen 2:23). Op dezelfde manier moet de Satan voor een klein tijdje 
worden vrijgelaten, om het doel van God te vervullen. De vraag is waarom? 
Wat was Gods reden om, na het glorieuze bewind van Christus op aarde, hem 
los te laten? Terwijl wij niet beweren de gedachten en het hart van God te 
kennen, zullen we naar drie mogelijke verklaringen kijken. 

 

                                  De zondige natuur onveranderd 

Eén mogelijke reden voor de vrijlating van Satan zou kunnen zijn om te 
bewijzen dat de zondige natuur van zowel Satan als de mens onveranderd 
blijft. 

De volgende passage beschrijft wat er gebeurt na de vrijlating van Satan. 
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“Openbaring 20:7-9: 7 En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de 
satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. 8 En hij zal uitgaan om de 
volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, 
om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. 9 En 
zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der 
heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en 
heeft hen verslonden. 

Alhoewel Satan gebonden is geweest gedurende duizend jaar, gaat hij, 
wanneer hij vrijkomt, direct terug naar hetgeen hij sinds de hof  van Eden 
gedaan heeft: de mensen verleiden en God en Zijn heiligen tegenstaan. Satan's 
zondige natuur zal helemaal niet veranderen. Terwijl we hierover niet verbaasd 
zijn, moeten we ook niet verrast zijn over het antwoord van de mens op de 
misleiding van Satan. 

Gedurende duizend jaar zullen de inwoners van de aarde ervaren wat nooit 
eerder is gezien: een volmaakte overheid; een tijd waarin Gods wil gedaan 
wordt: "gelijk in den hemel alzo ook op de aarde" (Matth. 6:10); een tijd van 
vrede, rust en goedheid voor de hele aarde. Toch zal Satan tegen het einde van 
deze periode de volken kunnen misleiden en een ontelbaar leger verzamelen 
om Gods volk en Gods stad te omringen en aan te vallen. Hoe? Hoe kan hij zo 
gemakkelijk de harten en gedachten van de mensen beïnvloeden? Het 
antwoord ligt in de aard van het hart van de mens. Zoals Jeremia het heeft 
beschreven:  

“Jer.17:9: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het 
kennen? 

Vanaf de tijd dat de zonde de wereld binnengekomen is in de hof van Eden 
(Rom 5:12), tot de huidige dag en tot aan het einde van de periode van het 
Duizendjarig Koninkrijk, blijft de zondige natuur van de mens onveranderd. 
Hierdoor kan Satan nog steeds mensen misleiden en beïnvloeden om hem te 
volgen, zelfs nadat ze de volmaakte gerechtigheid en heerschappij van de 
Koning der koningen en Heer of heren hebben ervaren. 

Eerder in het boek Openbaring zien we dat de uitstorting van Gods krachtige, 
rechtvaardige oordelen geen invloed hebben op het zondige hart van de mens. 
We lezen in Openbaring 9 over de oordelen van de vijfde en zesde bazuin. Als 
de vijfde bazuin klinkt, zal er vijf maanden lang een vreselijke kwelling over de 
mensen komen. 

Wanneer de zesde bazuin klinkt, wordt een derde van de mensheid gedood. 
Toch lezen we: 
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“Openbaring 9:20-21: 20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze 
plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet 
zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en 
stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen; 
21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun 
venijngevingen (drugs), noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 

Volgende op de bazuin oordelen zullen de zeven schalen van de toorn van God 
op de aarde worden uitgegoten, die veel erger zijn dan de bazuin oordelen. 
Maar degenen die deze oordelen overleven: “……..lasterden den God des 
hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich 
niet van hun werken” (Op.16:11). 

Omdat Gods oordelen geen invloed hebben op het zondige hart van de mens, 
zal ook Gods rechtvaardige heerschappij, tijdens het Duizendjarig Koninkrijk, 
dat niet hebben. Er is maar één ding dat het hart van een zondaar kan 
veranderen: geloof in Jezus Christus als Verlosser en Heer. Wij zijn van nature 
zondaars (Efeziërs 2:1-3), en dus derven we de heerlijkheid Gods (Rom. 3:23). 
We kunnen niet aan de door God vereiste standaard van volmaakte 
gerechtigheid voldoen, daarom kan God ons niet aannemen. “De bezoldiging 
der zonde is de dood” (Rom 6:23), maar God, die rijk is aan genade (Efeziërs 
2:4), "bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij 
nog zondaars waren" (Rom.5: 8). Door Zijn glorieuze genade heeft God ons de 
genadegift gegeven van het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer (Rom 
6:23). Allen die het Woord van God horen en in Jezus Christus als Verlosser 
geloven, worden door het geloof gered (Efeziërs 2:8-9); Zij worden "kinderen 
Gods door het geloof in Christus Jezus" (Gal. 3:26) en worden door de Heilige 
Geest gedoopt in Christus"(Gal. 3:27). Wij zijn gemaakt: “rechtvaardigheid Gods 
in Hem” (2 Kor. 5:21). Wat een enorme verandering die in onze harten komt 
door Christus. 

“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. 

 

                            De Ijdelheid van het zich verzetten tegen God 

Als we terugdenken aan Gods redenen om Satan los te laten, zien we een 
ander doel; een doel dat werd geprofeteerd in de 2de Psalm, vers 1-2: 

“1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De 
koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen 
den Heere, en tegen Zijn Gezalfde,…………..”. 
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Deze profetie werd gedeeltelijk vervuld toen Satan de heersers van Israël en de 
Romeinse leiders misleidde om de Heer Jezus Christus te kruisigen 
(Handelingen 4:25-28). Hun plan om Hem te vernietigen was tevergeefs, omdat 
ze eigenlijk door God waren gebruikt om Zijn doel te bereiken. 

Deze profetie zal ook gezien worden wanneer de tien koningen van de aarde 
om, samen met het Beest, aan het einde van de verdrukkingstijd krijg te voeren 
tegen het Lam. Het zal allemaal tevergeefs zijn, want het Lam zal ze 
overwinnen (Openb. 17:12-14). 

Deze profetie zal voor de laatste keer gezien worden wanneer Satan voor een 
kleine tijd wordt losgelaten. Tevergeefs zullen zij de stad van God en de 
heiligen van God omsingelen, want vuur komt van God uit de hemel naar 
beneden en verteert hen.  

 

                              De rechtvaardigheid van Gods Oordeel 

Ten slotte, om te laten zien dat zowel de zonde van Satan als de mens 
onveranderd blijft, toont God ook het volmaakte recht en gerechtigheid aan 
van Zijn uiteindelijk oordeel over hen beide. Deze oordelen worden beschreven 
in Openbaring, hoofdstuk 20. 

 

Hoofdstuk 32: Gods definitieve oordelen 

Na het duizendjarige koninkrijk zal Satan, die gebonden zal zijn tijdens de 
duizendjarige heerschappij van Christus, losgelaten worden en zal een laatste 
opstand tegen God en zijn volk leiden. Zodra het leger van Satan Jeruzalem 
omsingelt, zal God vuur uit de hemel neer laten dalen en hen verteren (Openb. 
20:7-9). 

 

                                      Het eindoordeel over Satan 

Satan zal dan het laatste oordeel ervaren dat God voor hem heeft voorbereid. 

“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”. 

De poel des vuurs veroorzaakt geen vernietiging. Het beest en de valse profeet, 
die duizend jaar eerder in dit vuur geworpen werden, zijn er nog steeds (Op. 
19:20). De poel van vuur is een plaats van pijniging; een pijn die ervaren wordt 
“ dag en nacht in alle eeuwigheid”. 
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Jezus leerde dat “het eeuwige vuur” (dat wil zeggen de poel van vuur) specifiek 
was bereid voor “de duivel en zijn engelen” (Matth. 25:41), maar door hun 
afwijzing van God zullen de ongelovigen, uit iedere bedeling, ook worden 
geworpen in de poel des vuurs. 

 

                               Het oordeel voor de grote witte troon 

“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;……..(Op.20:11-12).  

Degenen die verschijnen voor deze "grote witte troon" zullen opgewekt 
worden om daar te staan. Merk op dat Johannes zag  “de doden……. staande 
voor God".  

Vers 13 zegt verder: "En de zee gaf de doden, die in haar waren" en "dood en 
de hel gaven de doden, die in hen waren". 

Hoewel velen leren dat er op de laatste dag een grote “algemene opstanding” 
zal zijn, leren de Schriften dat er twee verschillende soorten opstanding zijn. 
Jezus sprak over deze twee opstandingen. 

“Joh.5:28-29: 28 ……………………..want de ure komt, in dewelke allen, die in de 
graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan 
hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de 
opstanding der verdoemenis. 

De “opstanding des levens” wordt beschreven in Openbaring 20:4-6. De 
gelovige doden, van Israël en de volken, wiens hoop is op het aardse koninkrijk 
van Christus, zullen opgewekt worden om duizend jaar met Hem te heersen. 
Dit is de "eerste" (voorafgaande) opstanding. 

De “opstanding der verdoemenis” wordt hier in Openbaring 20:11 beschreven. 
Het wordt in Openbaring 20:5 genoemd als "de overigen der doden" die zullen 
niet eerder worden opgewekt totdat de duizend jaren zijn geëindigd. 

Er is nog een andere opstanding die niet het onderwerp van de profetie was, 
maar onderdeel was van de verborgenheid dat aan de apostel Paulus was 
geopenbaard. Deze opstanding, die algemeen de Opname genoemd wordt, is 
de "zalige hoop" (Titus 2:13) van de kerk, het lichaam van Christus. 

Aan het einde van deze huidige eeuw van genade, vóór het begin van de 
verdrukkingsperiode, zal de Heer Jezus in de lucht komen om zijn kerk op te 
nemen in heerlijkheid (zie I Thess 4:13-18; 1 Kor. 15:51-57; Titus 2:13; Fil. 3:20-
21; Kol. 3:4). 
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Degenen die voor de voor grote witte troon staan, zijn de ongelovige doden 
van alle tijden (eeuwen). 

Zoals de apostel Petrus het omschrijft, in 2 Petrus hoofdstuk 2, is dit: “den dag 
des oordeels” die God heeft gereserveerd om de “onrechtvaardigen” te 
bestraffen (vers 9). Zij zullen: "het loon der ongerechtigheid" ontvangen (vers 
13), want God heeft voor hen: “de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid 
bewaard” (vs. 17). 

De Rechter die op deze grote witte troon zal zitten is de Heer Jezus Christus, 
want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven ... en heeft hem gezag 
gegeven om het oordeel ook uit te voeren (Johannes 5:22,27; Handelingen 17 : 
31). 

Als we teruggaan naar Openbaring 20, dan zien we in vers 12-15 dat de basis 
voor dit oordeel tweeledig is:  

(1) "boeken" (meervoud) werden geopend en  

(2) "en een ander boek (enkelvoud) werd geopend, dat des levens is”.  

Het eerste dat onderzocht wordt, zijn "de boeken". 

Deze ongelovigen zullen worden “geoordeeld uit hetgeen in de boeken 
geschreven was, naar hun werken”. Deze boeken bevatten blijkbaar een 
overzicht van de werken, van ieder persoon, die hier op aarde zijn gedaan. 

Als we bij dit vers stopten, zouden we kunnen geloven dat mensen door hun 
werken kunnen worden gered. Dit is het verkeerde idee dat veel mensen 
vandaag de dag hebben, dat, indien ze genoeg “goede werken” hebben gedaan 
of als hun goede werken meerder zijn dan hun "slechte werken", ze in de 
hemel zullen worden toegelaten. Er zullen veel zijn in die oordeelsdag, die 
zullen beweren dat ze goede werken hebben verricht, sommigen zelfs in de 
naam van de Heer, en beweren dat ze de hemel waard zijn, maar de Heer zal 
antwoorden: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de 
ongerechtigheid werkt!"(Mattheüs 7: 21-23). 

Het oordeel voor de grote witte troon zal aantonen dat niemand voor God 
waardig is op basis van zijn eigen werken.  

Want Gods standaard is volmaakte gerechtigheid, en "Er is niemand 
rechtvaardig, ook niet één" (Rom. 3:10), "Want zij hebben allen gezondigd, en 
derven de heerlijkheid Gods" (Rom. 3:23). 

God gaf de wet, Zijn maatstaf van gerechtigheid, niet opdat de mensen gered 
zouden worden door de "daden" van de wet te doen, maar: “19……………opdat 
alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20 
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Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor 
Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 

Alleen degenen die “in Christus” zijn, kunnen rechtvaardig worden gerekend in 
Gods ogen. God heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard in de persoon van Zijn 
Zoon, Jezus Christus. Deze gerechtigheid wordt beschikbaar gesteld voor 
iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft als zijn Verlosser. 

Het is niet door werken dat een mens gerechtvaardigd is of gerechtvaardigd 
wordt, want we "worden om niet (letterlijk “zonder oorzaak” zie Joh.15:25) 
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is" 
(Rom.3:21-24). Jezus Christus, “Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde 
voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” (2 
Kor. 5:21). Er is geen andere weg (Johannes 14:6). 

Het einde, voor iedereen die voor de Grote Witte Troon komt te staan, zal 
hetzelfde zijn; ze zullen allemaal in het poel van vuur geworpen worden. “En zo 
iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd 
geworpen in den poel des vuurs” (Op.20:15). In Openbaring 13:8 wordt het 
Boek des Levens genoemd: “het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van 
de grondlegging der wereld. “  Degenen die in het Boek des Levens geschreven 
zijn, zijn degenen die in  geloof naar het Lam van God hebben opgezien, het 
Lam is de enige die hen kan redden. 

Geworpen te worden in de poel des vuurs wort genoemd “de tweede dood" 
(Openb. 20:14), of het tweede type dood. De eerste type dood is de 
lichamelijke dood, die scheiding is van het lichaam. Deze tweede type dood is 
de geestelijke dood, die scheiding is van God - een scheiding die voor alle 
eeuwigheid zal duren. 

Het twintigste hoofdstuk van het boek Openbaring bevat enkele van de meest 
ontnuchterende passages van de Schrift, want ze herinneren ons aan het 
belang van onze eigen relatie met de Heer. Heeft u uw vertrouwen gesteld in 
de Heer Jezus Christus als uw Verlosser, of vertrouwt u op uw eigen werken? 
Het is nog niet te laat om in geloof tot God te komen en gered te worden 
(Efeziërs 2:8-9). God verlangt niet “dat enigen verloren gaan………..”. (2 Petrus 
3:9). God “wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid 
komen” (1Tim.2:4). Voor degenen die Jezus Christus als Verlosser kennen moet 
deze passage ons aanmoedigen om onze roeping serieus te nemen, om het 
evangelie van Jezus Christus met anderen te delen. 

“2Kor.5:20: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons 
bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen”. 
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Hoofdstuk 33: De eeuwige toestand 

Nieuwe Hemelen en een Nieuwe Aarde 

In Genesis 6 lezen we hoe God “de wereld, die toen was” (2Petrus 3:6) 
verdelgde met een wereldwijde vloed. De reden voor dit catastrofaal oordeel 
was omdat “de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de 
aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk 
boos was” (Gen.6:5). Maar God, in zijn genade, koos ervoor om Noach en zijn 
familie te redden, zodat Hij kon blijven werken aan Zijn plan voor de verlossing 
van de mens.  

Na de vloed in de dagen van Noach beloofde God dat Hij de aarde nooit meer 
zou verdelgen door de “wateren des vloeds” (Gen. 9:11). Echter, de hemel en 
aarde die na de overstroming bestonden, die dezelfde hemel en aarde zijn die 
vandaag bestaan ”worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der 
verderving der goddeloze mensen” (2Petrus 3:7). De boosheid van de mens ging 
door na de vloed en wordt van dag tot dag steeds erger (2 Tim. 3). Er zal een 
tijd komen, in de toekomst, dat de huidige hemel en aarde zullen worden 
geoordeeld en door vuur worden verdelgd.  

“2Petrus 3:10: Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in 
welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen 
branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen 
verbranden”. 

We moeten onderscheiden wat hier wordt bedoeld met de uitdrukking “de 
hemelen”. De Schrift spreekt van ten minste drie verschillende hemelen:  

(1) de atmosferische hemel die de aarde omringt en de lucht bevat die we 
inademen  

(2) de sterrenhemel die de zon, maan, sterren en planeten bevat en  

(3) de hemel die de woonplaats is van God. De “hemelen” die zullen overgaan, 
verwijst naar de atmosferische en de sterrenhemel die met de aarde 
verbonden zijn. 

De hemelen en de aarde zullen voorbijgaan vanwege hun verontreiniging door 
de zonde. De hemel die de woonplaats van God is, behoeft geen zuivering of 
reiniging van de zonde. 

Volgende op dit vurig oordeel over de bestaande hemelen en aarde zal God 
scheppen “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid 
woont” (2Petrus 3:13). Deze nieuwe hemelen en nieuwe aarde worden 
beschreven in Openbaring 21. 
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“Op. 21:1: En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste 
hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer”. 

Johannes zijn visie op deze nieuwe hemel en aarde is een wonderbaarlijke 
nieuwe wereld. Een wereld die niet alleen "nieuw" voor zijn tijd is, maar 
"nieuw" in soort en kwaliteit. Het zal om twee redenen een betere wereld zijn:  

(1) de aanwezigheid van God en  

(2) de afwezigheid van zonde.  

God Zelf zal bij Zijn mensen wonen in deze nieuwe wereld (Openb. 21:3). Er 
zullen geen tranen, dood, verdriet, geween of pijn meer zijn, “want de  dingen 
zijn weggegaan” (Openb. 21:4). God zegt: "Ziet, Ik maak alle dingen nieuw" 
(Openb. 21:5). Er zullen geen lafaards, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 
seksueel immorelen, tovenaars, afgodendienaars of leugenaars zijn, want al 
deze zullen hun deel hebben ontvangen in de poel van vuur, dat is de tweede 
dood (Openb. 21:8) . 

Jesaja 65:17 zegt: de eerdere hemelen en aarde “zullen niet meer gedacht 
worden, en zullen in het hart niet opkomen”. Jesaja 66:22 verzekert ons dat de 
nieuwe hemelen en aarde "voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de 
Heere". De nieuwe hemelen en de aarde zullen de eeuwige toestand zijn voor 
Gods volk. 

Op dit punt moeten we de vraag stellen, 'Wie zullen in deze nieuwe hemelen 
en op de nieuwe aarde leven'? Vaak probeert men aan de kerk van deze tijd 
deze nieuwe hemelen en nieuwe aarde toe te wijzen, maar onthoud dat deze 
nieuwe hemelen niet naar de woonplaats van God verwijzen, maar naar de 
atmosferische en sterrenhemel die verbonden zijn met de aarde. 

De kerk, het lichaam van Christus, die bestaat uit alle mensen die gered worden 
tijdens deze huidige bedeling van genade, vindt zijn positie en sfeer van zegen 
in “de hemelse gewesten” of meer letterlijk “het hemelse”. De Heer Jezus 
Christus is momenteel gezeten in het hemelse en is de Gemeente gegeven als 
Hoofd boven alle dingen (Efeziërs 1:20-23). Onze positie als gelovigen is “in 
Christus”; Paulus geeft aan dat we samen met Hem zijn gezeten in de hemel “in 
Christus Jezus” (Efeziërs 2:6). Verder wordt ons verteld dat onze zegeningen, 
die geestelijk zijn, ook in de sfeer zijn van “in den hemel in Christus” zijn (Ef. 
1:3). 

Als we kijken naar de context van het boek Openbaring dan beschrijft dit boek 
de vervulling van Gods beloftes en profetieën over Zijn aardse volk, Israël (Op. 
1:1,6 met Ex. 19:6). Gods plannen en doelen met Israël zijn altijd verbonden 
met deze aarde. Abraham, de vader van dit volk, werd een bepaald land 
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beloofd voor een eeuwige bezitting. De patriarch David werd een huis beloofd, 
een troon en een koninkrijk dat voor altijd op de aarde gevestigd zou worden. 

Wanneer we naar de beschrijving van de nieuwe hemelen en aarde gaan, lijkt 
de nadruk nog steeds te liggen op Gods relatie met zijn aardse volk, Israël. Let 
op de woorden in Openbaring 21 die gebruikt worden om deze nieuwe wereld 
te beschrijven. Vers 3 zegt dat “de tabernakel Gods” bij de mensen zal zijn en 
dat  God bij Zijn volk zal wonen. Heel vaak in dit boek, evenals in het Oude 
Testament, verwijst God naar Israël als “Zijn volk”. Hij vervolgt in dit vers door 
te zeggen: "zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn". 
Vergelijk deze uitdrukking met de beloftes, van het Nieuwe Verbond, met Israël 
in Jeremia 31:33 en u zult vinden dat ze zeer vergelijkbaar zijn. 

We zien ook dat deze nieuwe hemelen en aarde het onderwerp waren van de 
Oud Testamentische profetie (Jesaja 65:17 en 66:22), terwijl Gods plan en doel 
voor de kerk, het lichaam van Christus,  een verborgenheid was: “………….die 
verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten”  ( Kol. 1:24-26). 

 

                                          Het Nieuwe Jeruzalem 

Een ander interessant iets over deze nieuwe hemelen en nieuwe aarde is dat er 
een stad mee in verband staat:  

“Op.21:2: En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar 
man versierd is”. 

Een gedetailleerde beschrijving van deze stad is te vinden in Openbaring 21:9 
tot en met Op. 22:5. 

 

                                   Niet het Duizendjarig Koninkrijk 

Sommigen geloven dat het Nieuwe Jeruzalem een beeld is van het duizendjarig 
koninkrijk, maar er zijn tal van problemen met dit standpunt. Om te beginnen 
zegt Openbaring 21:2 en 10 dat het Nieuwe Jeruzalem een stad is, niet een 
koninkrijk. 

Het is een echte stad die van God uit de hemel neerdaalt. Het heeft poorten, 
muren en fundamenten die specifiek worden beschreven aangaande 
afmetingen en  aantal. Er is geen aanwijzing dat deze dingen slechts symbolisch 
zijn aangaande de dingen in het koninkrijk. De taal is letterlijk. 

De gebeurtenissen van Openbaring 19-22 worden in chronologische volgorde 
gegeven. De Heer Jezus Christus zal terugkomen en zijn voeten op de Olijfberg 
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zetten (Zach. 14:4). Is dit een berg op de nieuwe aarde of de bestaande aarde? 
Het is zeker dezelfde Olijfberg die vandaag de dag bestaat. 

Toen Jezus opvoer naar de hemel spraken de engelen, die daar waren, tegen de 
apostelen en zeiden: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo 
komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren” (Hand.1:11). 
Hij zal terugkeren naar dezelfde Olijfberg. Hij zal oordelen en strijd voeren en 
Zijn koninkrijk vestigen op dezelfde aarde die vandaag bestaat. Er is geen 
enkele aanwijzing dat de eerste aarde zal voorbij gegaan zijn voordat het 
koninkrijk wordt gevestigd. Dit oordeel over de bestaande hemelen en aarde 
zal pas plaatsvinden nadat het duizendjarig koninkrijk is voltooid en de laatste 
opstand van Satan heeft plaats gevonden en neergeslagen is (Openb. 20:7-9).  

Als we naar de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem kijken, zijn er vele 
belangrijke verschillen tussen het Nieuwe Jeruzalem en het duizendjarig 
koninkrijk. Bijvoorbeeld: in Openbaring 21:22 staat dat er geen tempel in het 
Nieuwe Jeruzalem zal zijn want de Heere God Almachtig en het Lam zal zijn 
tempel zijn. Maar als we kijken naar de profetieën van Zacharia 14 en Ezechiël 
37-40, dan zal er een tempel zijn in het duizendjarig koninkrijk. De Joden zullen 
naar Jeruzalem komen, net als in het verleden, om de feesten te houden en de 
Heer te aanbidden. 

Daarnaast vermeldt Openbaring 21:23-25 dat er geen zon of maan in het 
Nieuwe Jeruzalem zal zijn en dat er geen nacht zal zijn, want het Lam zal zijn 
licht zijn. Maar als we kijken naar de beschrijvingen van het duizendjarig 
koninkrijk in de  Schrift, zien we dat dagen en nachten doorgaan zoals ze in al 
de afgelopen duizenden jaren gedaan hebben. Tenslotte geeft  Openbaring 
21:27 aan dat niets dat ontheiligt of een gruwel doet of een leugen het nieuwe 
Jeruzalem binnengaat, want alleen diegenen waarvan de namen zijn 
geschreven in het het boek van het Lam des levens zullen daar zijn. 

In Psalm 2:6-12 lezen we echter dat de Heer Jezus tijdens het koninkrijk zal 
heersen met een ijzeren staf (Openb. 19:15). Waarom, als er niets is dat 
ontheiligt, gruwelen of leugens veroorzaakt? Tegen de tijd dat het Nieuwe 
Jeruzalem wordt bewoond, zal er geen zonde meer zijn (Openb. 21:8), want 
Satan, zijn engelen en alle ongelovigen uit alle eeuwen zullen al in de poel van 
vuur geworpen zijn (Op. 20:10-15). 

 

                              Niet de kerk, het lichaam van Christus 

Anderen geloven dat het Nieuwe Jeruzalem de kerk is, het lichaam van 
Christus. De voornaamste reden hiervoor is omdat het genoemd wordt "de 
Bruid, de Vrouw des Lams" (Openb. 21:9). Gebaseerd op passages zoals Efeziërs 
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5:22-33, geloven velen dat de kerk de bruid van Christus is. Als deze passage 
zorgvuldig wordt onderzocht, wordt de kerk beschreven als het lichaam van 
Christus, niet als de bruid. 

De liefde van Christus voor de kerk, Zijn lichaam, is het voorbeeld van de liefde 
van een man voor zijn vrouw, niet omdat de kerk de bruid is, maar in 
overeenstemming met de uitspraak in vers 28: “Alzo zijn de mannen schuldig 
hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen 
vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief"  

Houd er rekening mee dat in Openbaring 21 niet “de bruid van Christus” wordt 
genoemd, maar naar: "de Bruid, de Vrouw des Lams". In feite wordt de 
uitdrukking, "bruid van Christus", helemaal niet in de Schrift gevonden. Als we 
naar het woord “bruid” kijken in het Nieuwe Testament, dan is de eerste keer 
dat het gevonden wordt in Johannes 3:29, waar Johannes de Doper het noemt 
met verwijzing naar de bruidegom, dat het Lam van God is. Het is interessant 
dat de volgende vermelding van het woord "bruid" in het Nieuwe Testament 
gevonden wordt in het boek Openbaring (18:23). De apostel Paulus gebruikt 
het woord helemaal niet, ook gebruikt hij het woord “Lam” niet. 

De vrouw van de Heer is het onderwerp van  Oud Testamentische profetie (zie 
Jesaja 54:1-5, Hosea 2:14-23) en verwijst naar het volk Israël. Daarentegen was 
de kerk, het lichaam van Christus, geen onderwerp van profetie, maar was een 
verborgenheid die in God verborgen was totdat het aan de apostel Paulus werd 
geopenbaard (Efeziërs 3:1-5). 

Als u kijkt naar de taal die deze stad beschrijft, wordt het niet verbonden met 
de kerk, maar met het volk Israël. Het heet Nieuw Jeruzalem, de naam van de 
hoofdstad van de Joden. Het is in al zijn delen met het nummer twaalf 
verbonden, dat is het nummer dat opnieuw is verbonden met Israël. Het heeft 
twaalf poorten, waarop de namen van de twaalf stammen van de kinderen 
Israëls zijn geschreven (Openb. 21:12). Het heeft twaalf fondamenten, waarop 
de namen zijn van de twaalf apostelen van het Lam (Openb. 21:14). Wanneer 
dit alles in aanmerking wordt genomen, waar komt de kerk, het lichaam van 
Christus dan in beeld? Waar is de naam van de apostel Paulus? Zijn naam staat 
daar zeker niet geschreven of is verbonden met deze stad. 

 

                                                 Niet de hemel 

Als je het woord “hemel” noemt, denken veel mensen aan een prachtige stad 
met straten en huizen van goud. Waar halen ze dat idee vandaan? Eigenlijk is 
dit een beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem, niet van de hemel. Hoe zou het 
Nieuwe Jeruzalem de hemel kunnen zijn? Let op de beschrijving in Openbaring 
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21:10, "... de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van 
God". Ten eerste wordt het een “stad” genoemd. Ten tweede kan het niet de 
hemel zijn, want het wordt gezien als "nederdalende uit den hemel". Hoe zou 
de hemel uit de hemel kunnen nederdalen? 

Waar komt de stad naar beneden? De Schriften zeggen het eigenlijk niet, maar 
het komt waarschijnlijk neer op de aarde. Sommigen hebben hier een 
probleem mee vanwege de enorme omvang van deze stad, ongeveer 1500 mijl 
in lengte, breedte en hoogte (sommigen geloven dat het als een kubus zal zijn, 
anderen denken dat het een piramide is). De vraag of een stad van deze 
grootte logisch past op een aarde die slechts 8000 mijl in diameter is. Maar 
houd in gedachten dat de aarde waarop die stad zal neerdalen niet de 
bestaande aarde is, maar de nieuwe aarde. Wie zegt dat de nieuwe aarde 
dezelfde afmetingen zal hebben als de oude aarde? 

 

                                          Abraham's beloofde stad 

We hebben gekeken naar wat het Nieuwe Jeruzalem niet is, maar wat is het 
dan wel? Het antwoord op deze vraag is te vinden in Hebreeën, hoofdstuk 11, 
waar we lezen dat Abraham:  

“Hebr.11:10:………..hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker 
Kunstenaar en Bouwmeester God is. 

We lezen verder in vers 13-16 dat Abraham, Izak en Jakob die stad nooit 
daadwerkelijk bezaten, maar ze waren ervan overtuigd door de belofte er van. 
Welk type stad was het? Vers 16 zegt: 

“Hebr.11:16: Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. 
Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want 
Hij had hun een stad bereid. 

Wanneer we deze passages vergelijken met de in Openbaring 21 beschreven 
stad, lijkt het er op dat het Nieuwe Jeruzalem de stad is waar Abraham naar op 
zoek was; een stad met fondamenten; een stad (en een land of een thuisland) 
dat van "hemelse" oorsprong was. 

 

                                                 Geen vloek meer  

Toen God de hemelen en de aarde schiep, zoals in Genesis 1-2 staat 
geschreven, waren ze volmaakt. Er was geen zonde, en er lag  geen vloek op de 
aarde. Toen de zonde de wereld binnengekomen was, in de hof van Eden, werd 
de aarde vervloekt en God blokkeerde de toegang van de mens tot de boom 
des levens. In de nieuwe hemelen, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem 
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worden de schoonheid en de volmaaktheid van Gods oorspronkelijke 
schepping opnieuw gezien (Openb. 22:1-5). Het water des levens zal 
voortkomen uit Gods troon (vers 1). De boom des levens zal er zijn voor de 
genezing van de volken (vers 2). Er zal geen vloek meer zijn want de troon van 
God en van het Lam zal in zijn midden zijn (vs. 3). Zijn dienaren zullen Hem 
dienen en zij zullen Zijn aangezicht zien (vers 4). Wat een prachtige plaats zal 
dat zijn, een plaats waar Gods volk, zowel Israël als de volken, voor eeuwig en 
altijd met Hem zullen wonen en heersen (vers 5). 

“Op.22:6: …………Deze woorden zijn getrouw en waarachtig………..”. 

 

                                                       Conclusie 

We zijn aan het einde van onze studies gekomen, maar niet tot het einde van 
onze studie van Gods Woord. 

We hebben gezien dat de veelvoudige wijsheid van God door de bladzijden van 
de Schrift ontvouwd is namelijk Zijn eeuwig doel die Hij vervulde in Christus 
Jezus, onze Heer (Efeziërs 3:10-11). In deze korte studies hebben we het 
oppervlak alleen aangeraakt. Dee apostel Paulus werd bewogen om uit te 
roepen:  

“Rom.11:33: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe 
ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 

Het is ons gebed dat u door deze studies geholpen bent om het Woord van God 
beter te begrijpen en dat u aangemoedigd bent om het Woord zelf te 
bestuderen. Wees altijd zeer zorgvuldig om het Woord der waarheid recht te 
snijden (2 Tim. 2:15). 

Terwijl u studeert, houd er dan rekening mee dat bijbelstudie op zichzelf geen 
doel is. Het is zeker belangrijk om te weten wat de bijbel zegt en te begrijpen 
wat het betekent, maar dit is niet genoeg. We moeten een verdere stap 
nemen. 2 Timotheüs 3:16-17 vertelt ons dat: 

“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”. 

Gods Woord is voor ons als gelovigen nuttig, maar niet alleen voor de leer of 
het onderwijs. Er zijn drie andere gebieden die nuttig voor ons zijn: 
wederlegging, verbetering en onderwijzing in de rechtvaardigheid (of een 
rechtvaardig leven).  

Want deze laatste drie zijn ons tot hulp, we moeten in geloof en 
gehoorzaamheid op het Woord reageren. Wanneer God ons beproeft en 
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dingen toont die we niet zouden moeten doen, moeten wij de terechtwijzing 
(verbetering) gehoorzamen en stoppen met het te doen. Wanneer God ons 
corrigeert en ons dingen toont die we in ons leven moeten veranderen, 
moeten we de correcties gehoorzamen en de nodige wijzigingen doorvoeren. 

Als God ons leert hoe wij rechtvaardig moeten leven, moeten wij de instructie 
gehoorzamen en doen wat God ons zegt te doen. Jakobus voegt het allemaal 
samen door te zeggen: 

“Jak.1:22: En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse 
overlegging bedriegende. 

Wij misleiden onszelf als we geloven dat gewoon het horen en begrijpen van 
het Woord van God voldoende is om Hem te behagen. 

De apostel Paulus heeft deze noodzaak om “daders des Woords” te zijn 
uitgedrukt  in zijn gebed voor de gelovigen te Kolosse: 

“Kol.1:9-10:  9 …………………………….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 

Het doel van het vervullen met de kennis van Gods Woord is dat we Zijn wil 
kunnen weten. Zodra we Zijn wil kennen, kunnen we de Heer waardig 
wandelen, en Hem volledig behagen. Als we in Zijn wil wandelen, worden we 
vruchtbaar in elk goed werk waarvoor Hij ons geroepen heeft om die  te doen 
(Efeziërs 2:10). Let op hetgeen wordt gezegd in Kolossenzen 1:10 dat we, als we 
voor de Heer wandelen en werken, we voortgaan met de toename in de kennis 
van God. 

Uiteindelijk bestuderen wij de Bijbel zodat we de Ene kunnen leren kennen die 
het schreef - de Heer. De profeet Jeremia werd geleid door de Heer om deze 
woorden te schrijven: 

“Jer.9:23-24: 23 Zo zegt de Heere: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, 
en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in 
zijn rijkdom; 24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en 
Mij kent, dat Ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op 
de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de Heere. 

Wat een geweldig voorrecht hebben we om de Heer te kennen en te begrijpen. 
Niet alleen over Hem weten, maar Hemzelf te kennen; en een vertrouwelijke, 
persoonlijke, liefdevolle relatie met de God der heerlijkheid te hebben. 

Het is ons gebed dat u Hem op deze manier leert kennen: 

“Ef.1:17: Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der 
heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
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