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Openbaring 21:5 
“En Die op de troon zit, zei: 

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.

1 Korinthe 2:9 
“Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 

mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft 
voor hen die Hem liefhebben.”
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1. GOD IS DE SCHEPPER.
Wie is de God van de Bijbel?

De God van de Bijbel is de God Die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat er 

leeft en beweegt in de hemel en op de aarde. 

Hij is de Schepper. Voor ons mensen is het niet te begrijpen dat er een almachtig 

God bestaat Die, door alleen maar te spreken, iets uit niets kan scheppen. De he-

mel en de aarde en alles wat daarop is, is ontstaan door het werk van de Drie- enige 

God.

“Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.” Psalm 33:9.

“Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde 

gegrondvest, en Mijn Rechterhand (de Heere Jezus) heeft de hemel uitgespannen. Roep Ik 

ze , dan staan ze er tezamen.“ Jesaja 48: 12b en 13.

In Genesis 1: 26 spreekt de Drie-enige God: 

”En God zei: Laten Wij mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”.

In Johannes 1:1-3 lezen we: “In de beginne was het Woord en het Woord was bij God 

en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord 

gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is”. 

Dit levende Woord van God is de Heere Jezus.

Van de schepping heeft geen mens iets kunnen ervaren. Maar de Zoon van God, als 

Schepper, heeft daar heel veel van laten zien toen Hij op aarde was.
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Door te spreken stilde Hij een storm op zee. Hij schiep uit vijf broden en twee vis-

sen, manden vol broden en vissen. Daar kwam geen evolutie aan te pas. Hij sprak 

en het was er, Hij gebood en het stond er. Hij maakte doden levend en stond Zelf 

op uit de dood. Zien we ook nu niet op velerlei wijzen Gods scheppingsmacht b.v. 

in de natuur en in de geboorte van een baby? Wat een almachtig en heerlijk God 

hebben wij. God is eeuwig, zonder begin en zonder einde.

Lees ook Psalm 8 over de majesteit van de Heere in de schepping.

Psalm 90:2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortge-

bracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

God heeft Zich geopenbaard.

Wie is God?

God heeft Zich in de Bijbel geopenbaard. Dat heeft nooit één afgod gedaan. In 

de Bijbel kunnen wij lezen Wie God is. Hij heeft Zich geopenbaard aan mensen. 

Hij heeft Zich persoonlijk geopenbaard aan Adam en Eva, het eerste mensenpaar. 

Hij heeft Zich geopenbaard aan Henoch, Noach, Abraham en aan Mozes. Mozes 

moest de eerste vijf boeken van de Bijbel opschrijven om aan Israël en aan de we-

reld Gods plan te openbaren. God heeft Zich heel Persoonlijk geopenbaard in Zijn 

Zoon Yeshua, of Jezus in het Grieks.

God heeft met name ook door middel van de profeten van Israël in detail laten zien 

Wie Hij is en wat Zijn plan is met Israël en met de wereld. God laat niet alleen zien 

Wie Hij is, maar ook hoe Zijn wezen is. Dan hoeven we alleen maar naar de Heere 

Jezus te kijken.
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God openbaart Zich ook steeds weer opnieuw in de schepping.

Johannes 1: 18 “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 

schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” 

Kolossenzen 1:15 “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel 

de schepping.” 

16 “Want door Hem zijn alle dinge geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, 

die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle 

dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.”

Kolossenzen 2:9.  “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” 

In het NT heeft de Heere Jezus laten zien Wie God, de Vader is. 

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, zegt de Heere Jezus. 

Nadat de Heere Jezus naar Zijn Vader terug gegaan is, heeft Hij Zich ten laatste 

nog Persoonlijk geopenbaard aan Paulus, die daarna geroepen werd om apostel 

voor de volken te worden.

Wie God wil leren kennen, moet geloven dat Hij leeft, dat Hij bestaat en dat Hij 

altijd geweest is en er altijd zal zijn. Wie Hem van harte zoekt, zal Hem vinden. Hij 

is een Beloner van wie Hem ernstig zoeken. God is een betrouwbaar God. God doet 

niets geheimzinnigs, is transparant en deelt Zijn plannen aan de mens mee. God 

is de God Die leeft. Buiten Hem is er geen God. God spreekt. God ziet. God hoort. 

God zwijgt. God is verheugd. God is blij. God is boos. God toornt. God heeft zowel 

in het OT als in het NT gesproken tot mensen en door mensen. God heeft Zich 

in het OT letterlijk laten zien aan Mozes en aan enige Oudsten van Israël, althans 

gedeeltelijk, (Exodus 24:8-10). Want niemand kan God zien en blijven leven. 

God heeft Zich ook in het OT geopenbaard in Zijn Zoon, de Messias, als de Engel 

van de Heere. “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen”, zei de Heere Jezus. 
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Afgoden zijn dode voorwerpen van b.v. hout of steen. Zij kunnen niet spreken, niet 

horen noch zien, en openbaren zich soms als zijnde “levend”, wanneer ze gebruikt 

worden door demonen. 

Psalm 115: 4-7:  “Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: zij 

hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet ……” 

Het zijn door mensen bedachte goden. Arm en verloren is de mens die op zijn zelf 

gemaakte goden vertrouwt en deze aanbidt. Satan en zijn engelen zijn niet door 

mensen bedacht of gemaakt .Het zijn geschapen wezens. Mensen kunnen er toe 

komen zelfs satan te aanbidden en hem tot een afgod maken. (satanskerk) Satan 

wordt ook genoemd de god van deze eeuw, de overste van de machten in de lucht. 

Achter door mensen gemaakte afgoden kunnen zich soms demonen verschuilen. 

Maar de mens is geneigd om ook van allerlei materiele zaken een afgod te maken. 

Al wat voor de mens belangrijker is dan God, kan al snel tot een afgod worden.

Tot wie spreekt God en waarom doet Hij dat?

God spreekt tot alle mensen, groot en klein, armen en rijken, slechte en goede 

mensen. Allen mensen die Hij geschapen heeft. Geschapen heeft met de bedoeling 

dat ze Hem en de naaste zouden lief hebben.

God spreekt in de eerste plaats tot de mens door het geweten. God zegt dat de 

mens vanuit de schepping kan weten dat er een Schepper is.

Maar de mens heeft het schepsel vereerd boven de Schepper.

Vervolgens spreekt God tot de mens door Zijn Woord en door Zijn Geest. 
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Waarom doet God dat?

Omdat Hij niet wil dat mensen voor eeuwig verloren gaan, eeuwig in het verderf 

terecht komen, eeuwig wroeging zullen hebben.

Waarom komen ze daar dan terecht? Zij komen daar, omdat ze God niet wilden 

erkennen en gehoorzamen. Omdat ze God en de naaste niet willen liefhebben., 

maar zichzelf liefhebben boven alles. Het eigen Ik is de grootste afgod.

Om die straf te kunnen ontgaan, heeft Gods Zoon Zich vrijwillig gegeven als een 

volmaakt offer om de straf te dragen die wij verdiend hebben en om het loon dat 

de zonde geeft, de dood, te ondergaan. Dat is de enige Weg waardoor de mens met 

God verzoend kan worden. 

Dus niemand wordt meer gestraft? Jawel, want er is geen alverzoening. We moeten 

dit persoonlijk geloven, erkennen dat we gezondigd hebben en de Heere Jezus 

Christus aannemen als onze Verlosser. 

Het probleem is echter, dat hoewel die voorwaarden op zich niet moeilijk zijn, toch 

veel mensen die voorwaarden niet willen accepteren. Hoe komt dat? Dat komt om-

dat men volgens die voorwaarden moet sterven aan zijn of haar eigen zondige Ik, 

de eigen zondige natuur, karakter. Dat wil de mens van nature niet. Dat kunnen 

we zelf ook niet. Maar door de werking van Gods Woord in ons leven en door Gods 

Geest, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, kan de mens wederge-

boren worden en opstaan in een nieuw leven met Hem.

Vroeger waren we dood in onze zonden en overtredingen, maar nu heeft Hij ons 

levend gemaakt door de Heere Jezus Christus. 

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan. Zie het 
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nieuwe is gekomen.” 2 Korinthiërs 5:17.

Dit nieuwe leven ontvangen we na belijdenis van zonde en schuld. 

Lees hiervoor Lukas 15: Het getuigenis van de verloren zoon: ”Ik heb gezondigd 

tegen de Hemel en voor u.”

God wil Zich ook openbaren aan jonge 
mensen!

Want Hij zegt: “Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”.

Door de zonde zijn wij, mensen, God kwijt geraakt. In het paradijs leefden de eerste 

mensen, Adam en Eva, in volkomen harmonie met God. De liefde tussen God en 

de mens bepaalde de verhoudingen. Door de ongehoorzaamheid van de mens aan 

God, is deze relatie verbroken. De mens luisterde naar satan. Satan, die door zijn 

hoogmoed, hij wilde aan God gelijk zijn, uit de hemel was geworpen. Ze werden 

verleid door: 1. de begeerte van de ogen (een mooie vrucht), 2. de begeerte van het 

vlees (een smakelijke vrucht) en 3. ze wilden als God zijn. (hoogmoed)

Vergelijk 1 Johannes 2: 15,16,17: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. 

Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in Hem. Want al wat in de 

wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het le-

ven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeren; 

maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”. 

Door de verbroken relatie met God is er niemand meer die God liefheeft en ook 

geen enkel mens kan de verbroken relatie herstellen. Niemand? Ja, toch wel. God 

heeft Zijn eigen Zoon als mens geboren laten worden. God heeft Zich geopen-

baard in het vlees aan dat van de mensen gelijk. Daarom wordt de Heere Jezus ook 

Gods Zoon en Zoon der mensen genoemd. Deze Mens was zonder zonde en heeft 
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de verbroken relatie met God door Zijn volkomen offer aan het kruis weer hersteld. 

Door het geloof in deze Mens geworden Zoon van God en door het feit dat Zijn 

bloed ook jou kan reinigen van je zonden, kan de relatie van ieder mens met God 

weer hersteld worden. 

Hoe krijgt een mens, hoe krijgt een jongere dit geloof? God wijst Zelf de weg in 

Zijn Woord. Daarom ga (biddend) het Oude- en Nieuwe Testament lezen en God 

Zelf zal je onderwijzen door Zijn Heilige Geest.

God zegt in:

Spreuken 8:17  Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij 

vinden.

Prediker 12:1  Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade da-

gen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.

Psalm 119:9  Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart over-

eenkomstig Uw woord. 10 Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet 

afdwalen. 11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.

Jesaja 26:9  Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die 

in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, 

zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

God laat ons in Zijn Woord weten, dat Hij niet wil dat er één mens verloren gaat. 

Het is dus heel belangrijk om God, als we nog jong zijn, te gaan zoeken. Want 

mensen worden niet behouden door de besnijdenis van de voorhuid en ze worden 
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ook niet behouden door de doop als baby of als volwassene, maar door het geloof 

in de Messias Jezus.

Voorbeeld Jozef:

Jozef was de op één na jongste zoon van Jakob. Hij had elf broers en één zuster. 

Jozef kreeg regelmatig dromen en in één van die dromen zag hij dat de zon en de 

maan en elf sterren zich voor hem bogen. Het getal elf was een duidelijke verwij-

zing naar zijn elf broers. Toen hij die dromen vertelde, werden zijn broers jaloers 

op hem. Zijn vader bestrafte hem, maar hield die droom toch in zijn gedachten.

God ging daarna met Jozef een bijzondere weg. Ik ga dit nu niet allemaal vertellen. 

Je kunt zelf die geschiedenis in de Bijbel lezen. 

Jozef was een begenadigd kind van God. Hij vreesde God. En hoewel God de tien 

geboden nog niet had gepubliceerd, wist Jozef wel wat zonde was. Hij wist wat 

Gods maatstaf was. 

Hij had een persoonlijke relatie met God. Als hij ergens geen raad mee wist, ging 

hij naar God toe in het gebed en vroeg om wijsheid. 

Daarin is hij een voorbeeld voor ons allemaal. 

Jozef werd uiteindelijk onderkoning in Egypte. Een machtig vorst. Hij kon daar-

door in een tijd van hongersnood ook zorgen voor het voortbestaan van zijn eigen 

familie. Voor zijn vader en voor zijn broers met hun families. Zijn broers, die hem 

destijds als slaaf naar Egypte hadden verkocht.

Jozef is in bepaalde opzichten een beeld, een type van de Heere Jezus. Maar dat 

is een ander verhaal. Een paar dingen wil ik hier noemen. 

 y Hun geboorte was een wonder. De moederschoot van Rachel werd door God 
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ontsloten,

 y Zij waren beiden de lieveling van hun vader.

 y Jozefs mantel en Jezus’ kleed waren met bloed besmeurd.

 y Jozef werd verkocht voor zilverlingen, Jezus eveneens (30).

 y Jozef werd verleid tot zonde. Jezus ook. Beiden hielden stand.

 y Jozef werd vals beschuldigd, Jezus ook.

 y Jozef zat drie dagen in de put, Jezus drie dagen in het graf.

 y Jozef kwam tussen twee misdadigers terecht, Jezus ook.

Zie hiervoor ook: Op de website http://www.wogim.org/joseph.htm staan maar 

liefst 99 parallellen vermeld. http://vrijspraak.wordpress.com/2009/06/04/opvallen-

de-parallellen-jozef-en-jezus/

Genesis 37:9  Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij 

zei: Zie, ik heb weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich 

voor mij neer. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader 

hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, name-

lijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te 

buigen? 11 Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.

Genesis 39:7  En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op 

Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij. 8 Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn 

heer: Zie, mijn heer neemt, met mij naast zich, geen kennis meer van wat er in dit huis 

gebeurt, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. 9 Niemand heeft meer aan-

zien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw 

bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?

Genesis 41:15  De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad, en er is niemand 
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die hem kan uitleggen, maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, 

hem kunt uitleggen. 16 Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij, maar God zal 

antwoorden wat het welzijn van de farao dient.

Voorbeeld Samuël:

Samuël was een door Hannah afgebeden kind van God. Zij had aan God beloofd 

dat kind weer aan Hem af te staan. Zij kwam haar belofte na en bracht Samuël op 

zeer jonge leeftijd naar de tempel. Daar was geloof en vertrouwen voor nodig, want 

de priesters in die tempel hadden geen beste reputatie. Daar gebeurden ongeoor-

loofde dingen. Het was dus eigenlijk heel gevaarlijk om een jongetje van twee of 

drie jaar daar aan bloot te stellen.

Maar Hannah vertrouwde op God. Samuël was Zijn kind en Hij zou voor hem voor 

zorgen. Deze vrouw had een groot geloof.

Samuël werd de eerste profeet in Israël. Lange tijd had Israël een wisselend leider-

schap na de dood van Jozua. In die tijd deed ieder wat goed was in zijn eigen oog. 

Na Samuël kreeg Israël een koning.

1 Samuël 2:18  Maar Samuel diende voor het aangezicht van de HEERE. Hij was een 

jongen, gekleed in een linnen priesterhemd.

1 Samuël 3:10  Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere 

keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert. 11 De HEERE 

zei tegen Samuel: “Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort, de beide 

oren zullen tuiten.”
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Voorbeeld Daniël:

Daniël was een gevangen genomen, jonge Joodse man, die in ballingschap werd 

weggevoerd naar Babel. Hij moest dienen aan het hof van Nebukadnezar. Hij was 

een Joodse prins.

Daniël was blijkbaar goed opgeleid en kende de Joodse wetten, de Thora, de 

Profeten en de Psalmen. Hij kende die niet alleen, hij wilde ook naar die Schriften 

leven en God gehoorzamen. 

Dat blijkt ook later uit zijn leven, gedurende de 70 jaar van zijn ballingschap. God 

was met Daniël, gaf hem genade en barmhartigheid, in de ogen van zijn vijan-

den. God redde hem, zelfs uit de leeuwenkuil waarin hij door zijn vijanden terecht 

kwam.

Daniel 1:8  Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de ge-

rechten van de koning of mee t de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van 

de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. 9 God gaf Daniël genade en 

barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.

Voorbeeld Jeremia:

Jeremia kreeg van de HEERE te horen dat Hij hem al kende, voordat Jeremia in de 

baarmoeder gevormd werd. Voordat hij uit de baarmoeder kwam, werd Jeremia al 

door de HEERE aangesteld tot profeet van God. Dit is wel heel uniek. Dat was ook 

zo bij Johannes de Doper.

 

De HEERE zegt dus over Jeremia dat Hij hem al kende, voordat Jeremia in de baar-

moeder gevormd werd. Dat geldt echter voor ieder mens. 

Zie Psalm 139: “Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven.” Vers 13b. 
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God is alwetend. Hij weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij weet bijvoor-

beeld ook al of de persoon, die nog niet gevormd is in de baarmoeder, na zijn 

geboorte als volwassen persoon, de HEERE wil gaan dienen en liefhebben of niet. 

Dat is geen predestinatieleer (uitverkiezing) vooraf, dat is Gods alwetendheid. Of 

iemand behouden wordt of verloren gaat, wordt bepaald door de wil van de mens 

zelf. De mens bepaalt zijn eigen lot. Hij kiest vóór God of tegen God. Wie niet vóór 

Mij is, zegt de Heere Jezus, is tegen Mij. Als een mens verloren gaat, kan Hij dit 

God nooit verwijten. Het is altijd zijn of haar eigen keuze. Het is Gods verlangen 

dat alle mensen zalig worden. Tot bijna aan het laatste vers van de Bijbel, roept God 

de mens die dorst heeft toe, om te komen en als hij wil, het water des levens te 

nemen om niet. Openbaring 22:17.

Jeremia 1: 4  Het woord van de HEERE kwam tot mij: 5 Voordat Ik u in de moederschoot 

vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u gehei-

ligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. 6 Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, 

ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. 7 Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg 

niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en 

alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. 8 Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met 

u om u te redden, spreekt de HEERE. 9 Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn 

mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.

Voorbeeld Timotheüs:

Uit dit voorbeeld van Timotheüs zien wij ook wat een grote zegen het is om een 

gelovige moeder, en zelfs grootmoeder, te hebben. Niet, dat dezen je zalig kunnen 

maken. Dat kan alleen God. Maar je moeder kan je wel onderwijzen, bij de Heere 

Jezus brengen en een voorbeeld zijn van een wedergeboren christen. Die zegen heb 

ik zelf ook mogen ervaren. 
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2 Timotheüs 1: 5  Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst 

gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan over-

tuigd dat het ook in u woont.
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2. DE EERSTE SCHEPPING.
God en de schepping.

Schepping of evolutie?

Persoonlijk sta ik op het standpunt dat de hemel en de aarde in zes dagen geschapen 

zijn. God zegt ons dat niet alleen in Genesis 1 en 2, de eerste hoofdstukken van de 

Bijbel, maar ook op vele andere plaatsen in de Bijbel wordt dit door Bijbelschrijvers 

en dus door God Zelf bevestigd. Hoewel ik weet dat veel mensen daar anders over 

denken, ook christenen, houd ik mij letterlijk aan Gods eigen Woord.

Psalm 33:9  Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. 

Hebreeën 11:3  Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door 

het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn door wat 

zichtbaar is.

In het verleden is al vaak gebleken dat, als men aan één onderdeel van Gods Woord 

gaat twijfelen of deze verkeerd gaat uitleggen, de deur open staat voor andere 

dwalingen.

Genesis 1:1  In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en 

leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

 

Genesis 1:26  En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijke-

nis.

Genesis 1:31  En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was 
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het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 2:1  Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 2 Toen God 

op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende 

dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde 

die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. 

Dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, wordt op veel plaatsen in de 

Schrift bevestigd.

Job 26:13  Door Zijn Geest kreeg de hemel schoonheid; Zijn hand heeft de snelle slang 

doorboord.

Job 33:4  De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij 

levend gemaakt.

Psalm 8:4  Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U 

hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensen-

zoon, dat U naar hem omziet?

Psalm 33:6  Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt door de Geest 

van Zijn mond heel hun legermacht 7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam Hij 

sluit de diepe wateren op in schatkamers 8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen laat 

alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem 9 Want Híj spreekt en het is er Híj 

gebiedt en het staat er.

Psalm 89:12  De hemel is van U, ja, de aarde is van U; de wereld en al wat ze bevat, die 

hebt Ú gegrondvest.
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Psalm 95:3  Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. 

4 In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van 

Hem. 5 Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het 

droge gevormd. 6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de 

HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Psalm 96:4  Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven 

alle goden. 5 Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de 

hemel gemaakt. 6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn 

heiligdom.

Psalm 97:5  De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het 

aangezicht van de Heere van heel de aarde.

Psalm 100:3  Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk 

en de schapen van Zijn weide.

Psalm 121:2  Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 139:13  Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder 

geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn 

Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, 

toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de 

aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek 

beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

Psalm 147:4  Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 5 Onze Heere is 
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groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk. ………8 Die de hemel met wolken 

bedekt, Die de aarde van regen voorziet, Die het gras op de bergen doet groeien; 9 Die 

aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen. 

Psalm 147:16  Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as. 17 Hij werpt Zijn ijs 

als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude? 18 Hij zendt Zijn woord en doet dat alles 

smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

Loflied op Gods schepping.

Psalm 148:1  Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. 2 Loof 

Hem, al Zijn engelen,, loof Hem, al Zijn legermachten. 3 Loof Hem, zon en maan, loof 

Hem, alle lichtende sterren. 4 Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel 

is. 5 Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij ge-

schapen. 6 Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven, die 

geen van hen zal overtreden. 7 Loof de HEERE vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe 

wateren, 8 vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord doet, 9 bergen en 

alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders, 10 wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en 

gevleugelde vogels, 11 koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op 

aarde, 

Zie ook Psalm 8 en 104.

Spreuken 30:4  Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie 

heeft de wind in Zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? 

Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van 

Zijn Zoon, u weet het immers? 5 Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor 

hen die tot Hem de toevlucht nemen.
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Jesaja 40:12  Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de 

hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, 

of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? 13 Wie heeft de 

Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? 14 Met 

wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou 

leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen?15 

Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de 

weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof. 16 De Libanon is niet genoeg om te 

branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. 17 Alle volken zijn als niets voor 

Hem, zij worden door Hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. 18 Met wie 

zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? 21 

Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u 

niet gelet op de fundamenten van de aarde? 22 Hij is het Die zetelt boven de omtrek van 

de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant 

als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. 23 Hij is het Die vorsten 

maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. 24 Ja, zij zijn niet geplant, ja, 

zij zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als Hij op 

hen zal blazen, zullen zij verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. 25 Met wie 

zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 26 Heft uw ogen 

op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; 

Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van 

vermogen is; er wordt er niet een gemist.

Jesaja 45:7  Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het 

onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Jesaja 51:14  De geknevelde zal snel worden losgelaten, hij zal niet sterven in de put van 

ellende, zijn brood zal hem niet ontbreken. 15 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee 
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opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 16 Ik leg 

Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel te 

planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk. 17 Ont-

waak, ontwaak, sta op, Jeruzalem! U die uit de hand van de HEERE gedronken hebt de 

beker van Zijn grimmigheid; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, 

opgedronken.

Jesaja 66:22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor 

Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en 

uw naam blijven staan.

Jeremia 10:12  Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn 

wijsheid, Hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen. 13 Als Hij Zijn stem laat 

klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel. Hij doet dampen opstijgen van het 

einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt Hij uit 

Zijn schatkamers tevoorschijn.

Jeremia 51:17  Ieder mens is dom geworden, en heeft geen kennis van God.

Amos 4:13  Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die aan de mens 

bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis maakt, en Die op de 

hoogten van de aarde treedt; HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam.

Amos 5:8  Die het Zevengesternte en den Orion maakt, en de doodsschaduw in den 

morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de wateren der zee 

roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam. 
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God schiep in één nacht een wonderboom en liet hem in één nacht verdorren.

Jona 4:6  En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona 

opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn 

kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. 7 De volgende dag beschikte God bij het 

aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. 8 En 

het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de 

zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te 

sterven en zei toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven. 9 Maar God zei tegen 

Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in 

woede ontstoken, tot de dood toe. 10 Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, 

waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond 

en in één nacht verging. 11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer 

dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun lin-

kerhand niet weten, en daarbij veel vee?

Nahum 1:3  De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof 

van Zijn voeten. 4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de rivieren laat Hij verdro-

gen. Basan en Karmel zijn verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt. 5 De bergen 

beven voor Hem de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de wereld 

met al zijn bewoners.

De Heere Jezus is God.

Door de Heere Jezus zijn alle dingen geschapen. 

In de hemel en op de aarde.

De Heere Jezus is God. De Heere Jezus is de Schepper. De Heere Jezus is mens 
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geworden. De Heere Jezus is het mens geworden Woord van God.

De Heere Jezus is één met God, Zijn Vader. De apostel Johannes zegt hierover:

Johannes 1:1  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 

God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder 

dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het leven en het leven 

was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft 

het niet begrepen.

Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij heel duidelijk laten zien dat Hij ook 

God was, dat Hij Schepper was en macht had over leven en dood, macht over Zijn 

schepping. Hij bracht doden weer tot leven, zelfs als ze al vier dagen in het graf 

gelegen hadden. Hij had macht over de winden en de zee. Hij had macht over de 

demonen. Desondanks heeft de duisternis, waarin de Joodse leiders leefden, Hem 

niet begrepen. Wilden Hem niet begrijpen.

De apostel Paulus zegt hierover:

Kolossenzen 1:15  Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel 

de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op 

de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden 

of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle 

dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 19 Want het heeft de Vader behaagd 

dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf 

verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de 

dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Hebreeën 1:1  Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gespro-
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ken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 

2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

De apostel Johannes zegt dat de Heilige Geest ook Schepper is. Dat zegt God Zelf 

ook in Genesis. God zegt “Laat Ons mensen maken”. Dat Ons duidt op Vader, Zoon 

en Heilige Geest. 

Openbaring 14:6  En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en 

hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen degenen, die op de aarde wonen, en aan 

alle natie, en geslacht, en taal, en volk; 7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en 

geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den 

hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. 

God, de Heilige Geest, is ook Schepper.

God, de Heilige Geest vernieuwt de natuur. 

Elk jaar weer opnieuw.

In de lente brengt God, de Heilige Geest, de natuur weer helemaal tot leven.

Hoe komt het dat na de winter, in de lente, de hele natuur weer vernieuwd wordt? 

Gods Woord zegt dat dit komt door de Geest van God. Daarin zien wij de heerlijkheid 

van God. Zelfs het kleinste bloemetje laat de macht en de heerlijkheid van God zien. 

Geen mens, geen evolutionist, kan dit maken en ook niet begrijpen en verklaren.

Psalm 104:30  Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het ge-

laat van de aardbodem. 31 De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE 

Zich verblijden in Zijn werken. 32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de 

bergen aan, dan roken zij.
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God zei: “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en als Onze gelijkenis.” 

Uit deze tekst blijkt dat bij de Schepping een Drie-Enig God betrokken was. 

God, de Vader, is de Ontwerper.

God, de Zoon, is de Uitvoerder.

God, de Heilige Geest, maakt alles levend.

Genesis 1:26  En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, 

opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het 

vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw 

schiep Hij hen.

God schiep ook de wateren. 
Theo Niemeijer -Zoeklicht.

“We geloven dat de Here God alles, zowel de zee als het droge gemaakt heeft. In 

Jona 1:9 lezen we dat de profeet zegt: “Ik ben een Hebreeër en ik vrees de Here, de 

God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft”. We lezen echter al over de 

aarde die woest was, de vloed, gehuld in de duisternis en de Geest, zwevend over 

de wateren, eer Hij met deze schepping begon (Genesis 1:1). Deze drie elementen: 

aarde, zee en lucht vormen de basiselementen van de huidige schepping van de 

hemel en de aarde, zoals we deze in Genesis 1 kunnen lezen.

In Genesis 1 lezen we, hoe Hij de reeds bestaande wateren van elkaar scheidde 

in de wateren boven het uitspansel en de wateren onder het uitspansel. We lezen 

ook, hoe Hij de wateren deed samenvloeien, waardoor de aarde zichtbaar werd en 
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de zeeën ontstonden. Hij schept hier dus niet het water, maar leidt het water in 

banen, zodat de aarde, de zeeën, de rivieren, en de wateren in de lucht ontstaan. 

De wateren, natuurlijk ook door God geschapen, waren er dus al voor de huidige 

schepping. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal de zee niet meer aan-

wezig zijn (Openbaring 21:1) omdat de zee in de Bijbel een beeld is van de dood 

(Openbaring 20:13).

Zo hebben de wateren van de zondvloed vele ongelovigen verzwolgen... vandaar 

dat er in de nieuwe schepping geen zee meer zal zijn. Het water zal in de nieuwe 

schepping natuurlijk wel aanwezig zijn want de rivier des levens zal rijkelijk vloeien.”

De geschiedenis herhaalt zich.

Schepping of evolutie?

Het boek van prof. dr. Gijs van den Brink: “En de aarde bracht voort, Christelijk 

geloof en evolutie”, heeft de discussie weer doen oplaaien. Hij probeert in zijn boek 

schepping en evolutie bij elkaar te brengen. Hij stelt bovendien ter discussie of 

Adam en Eva wel het enige door God geschapen mensenpaar is geweest.

Nu is een dergelijke discussie niet zo vreemd. In de vorige eeuw was het de gere-

formeerde professor Harry Kuitert die de schepping ter discussie stelde. De uit-

komst is bekend. De gereformeerde synode heeft hem destijds niet afgezet en hij 

kon doorgaan met zijn gemeente verwoestende arbeid. Het resultaat is dat er op 

dit moment weinig meer over is van de oorspronkelijke Gereformeerde Kerk. Harry 

Kuitert eindigde zijn leven als een ongelovige.

Ook nu kan dr. Gijsbert van den Brink zijn gang blijven gaan. Er wordt veel gedis-

cussieerd, met name in het Reformatorisch Dagblad. De Gereformeerde Bond, de 

richting binnen de PKN waartoe Van den Brink behoort, houdt zich angstvallig stil. 
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Nog geen woord van afkeuring gehoord. Ja, wel enkele tegenstemmen, maar niet 

van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Wie zwijgt stemt toe?

De evolutionisten gaan er van uit dat de aarde miljarden jaren oud is. Dit is in te-

genspraak met wat de Bijbel ons leert en ook van archeologische vondsten, vooral 

van de laatste tijd. Vanuit de geslachtsregisters kunnen we opmaken dat de aarde nu 

ongeveer 6000 jaar bestaat. Denken de christen-evolutionisten ook dat God miljar-

den jaren nodig heeft om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen? In 

Openbaring 21 zag de apostel Johannes al een glimp van deze nieuwe aarde!

Openbaring 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. 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.

Stamt de mens van het dier af?

De evolutieleer veronderstelt dat de mens zich langzamerhand ontwikkeld heeft 

en afstamt van een dier, b.v. van de mensaap. Of dat ze in ieder geval dezelfde bio-

logische ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Er zijn echter enorme verschillen 

tussen mens en dier. Ik zet ze nog maar eens op een rijtje.

 y De mens is geschapen op de 6e dag, naar Gods beeld en gelijkenis, (Genesis 

1:26,27). 

 y De mens mag heerschappij hebben over de dieren. Nadat God de mens ge-

schapen had, zei Hij: “Het is zeer goed”. Zie ook Psalm 8:5-10. 

 y God schiep de mens uit het stof (van de aarde). 

 y God blies Zelf de levensadem in de mens en zo werd de mens een levende 
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ziel, (Genesis 2:7). 

 y Daardoor heeft de mens eeuwig leven, hetzij later in de hemel of in de hel. Dit 

lezen we niet over de dieren. 

 y Prediker 3:20,21.

 y Alleen een mens kan een kind van God worden. 

 y Alleen een mens kan deel uitmaken van het lichaam van Christus. 

 y Jezus heeft op Golgotha de hele schepping in principe bevrijd uit de heer-

schappij van satan.

 y In het duizendjarig Vrederijk worden ook de dieren veranderd. ( Jesaja 30:26, 

35:9).

 y De wolf zal met het lam omgaan en de leeuw zal stro eten. ( Jesaja 11:6-9).

De grootheid van God en de grootheid van Zijn Schepping.

Geen mens kan begrijpen hoe groot God is. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, 

er zijn mensen die een glimp van Hem hebben opgevangen. Mozes bijvoorbeeld. 

Maar in de Bijbel staat dat niemand God kan zien en in leven blijven. God is liefde, 

maar ook een verterend vuur. 

 y God schept het leven en wat dood is kan Hij weer levend maken. 

 y God schept en herschept. 

 y Door één woord wordt de storm beëindigd. Door één woord laat Hij een won-

derboom groeien en even later ook weer verdorren. 

Zo staan in de Bijbel vele voorbeelden van Zijn machtig spreken en handelen. Wij 

mensen begrijpen dat niet. Daarvoor is ons verstand te beperkt. Als er duizend 

kinderen van God op hetzelfde moment tot Hem bidden, kent Hij hen allen per-

soonlijk en hoort en verhoort Hij ieder gebed!
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De grootheid van de schepping.

God is nog veel groter dan het heelal, waarvan men tegenwoordig schat dat het een 

straal van 70 miljard lichtjaren heeft. De zon heeft een diameter van 1.392.000 km. 

wat 109 keer zo groot is als die van de aarde (12756 km.). De maan heeft een door-

snede van 3476 km. De afstand van de aarde naar de maan bedraagt 384.400 km. 

en naar de zon 149.600.000 km. Het licht van de zon heeft 8 min. en 19 seconden 

nodig om de aarde te bereiken. De snelheid van het licht is 299.792. km. per secon-

de. En dan is er nog de superplaneet VY Canis Majoris. Een vliegtuig dat 900 km.

per uur vliegt zou 1165 jaar nodig hebben om daar omheen te vliegen. Dat zelfde 

vliegtuig zou er een half jaar voor nodig hebben om rond de zon te vliegen, non 

stop! Men beweert dat er zonnen zijn die miljoenen keer zo groot zijn als de zon die 

wij kennen en ook miljoenen keer zo veel licht geven. Zo zijn er ook nog meer van 

die grote super planeten. Dat behoort allemaal tot de schepping van God. Daarom 

staat er ook in:

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht 

bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en 

eeuwige kracht. Amen.

Wat zegt God over de wetenschap(pers)?

Wetenschappers die geen rekening houden met God en Zijn Woord zijn volgens de 

apostel Paulus bezig met gepraat zonder inhoud. Zij scheppen zelf tegenstellingen 

die er in feite niet zijn.

Spreuken 1: 7  De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verach-

ten wijsheid en vermaning.
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Prediker 1: 18  Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, ver-

meerdert leed.

Jesaja 47: 10  Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd: Niemand ziet 

mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt. U zei in uw hart: Ik ben 

het, en niemand anders dan ik.

Jeremia 10:14 Ieder mens is dom geworden, zonder kennis,

1 Timotheüs 6:20  O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van on-

heilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde weten-

schap.’ Sommigen, die deze wetenschap verkondigden, zijn van het geloof afgeweken.
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3. WAT GING ER MIS?

God zag dat alles zeer goed was.

Op de laatste dag van de schepping schiep God de mens, man en vrouw schiep Hij 

hen. Eerst de man en daarna de vrouw. De man werd geschapen uit het stof van de 

aarde. De vrouw werd uit de rib van de man geschapen, maar indirect ook uit het 

stof van de aarde. Toen God alles geschapen had, zag Hij dat alles zeer goed was. 

God is volmaakt en wat God schept is ook volmaakt.

Waartoe is de mens geschapen?

Genesis 1: 26  En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 

gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over 

het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En 

God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 

vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, 

word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over 

de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 29 En God zei: Zie Ik 

geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaad-

dragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. 30 Maar aan al de dieren van 

de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, 

heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. 31 En God zag al wat Hij 

gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen 

geweest: de zesde dag.
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De mens is ongehoorzaam geworden aan 
God. 

Genesis 2: 15  De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te 

bewerken en te onderhouden.

De mens (man en vrouw samen) is geschapen naar het beeld, de gelijkenis van God 

de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daarom staat er ook dat de mens 

geschapen is naar “Ons beeld”. De mens vertegenwoordigt daardoor de heerlijk-

heid en de kenmerken van de Drie-enige God. (vgl. geest, ziel en lichaam) Hoe kon 

het daarna dan toch zo fout gaan met Adam en Eva? Dat gebeurde als volgt:

Genesis 3: 1  De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE 

God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag 

niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van 

de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden 

van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, 

anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God 

weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God 

zult zijn, goed en kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan 

te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er 

verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar 

man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij 

merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf 

schorten.

Daarvoor was er in de hemel, onder de door God geschapen engelen, een opstand 

uitgebroken onder leiding van satan, de hoofdengel. Satan probeerde de eerste 
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twee mensen mede tot opstand/zonde tegen God te verleiden. Daar is hij heel goed 

in geslaagd zoals uit bovenstaande teksten te lezen valt.

De eerste mensen, Adam en Eva, werden God hun Schepper, ongehoorzaam en 

als gevolg daarvan werd hun nageslacht in zonde ontvangen en geboren: met de 

zondige natuur. Had God hun niet zodanig kunnen scheppen, dat zij niet hadden 

kunnen zondigen? Nee, God wilde geen robotten. Hij wilde dat de door Hem ge-

schapen mens, Hem vrijwillig zou liefhebben, gehoorzamen en dienen. Door de 

ongehoorzaamheid en hoogmoed van Adam en Eva, verloren deze eerste mensen 

de heerlijkheid van God waarmee ze bekleed waren. Toen ontdekten zij dat ze naakt 

waren.

Genesis 2:25  En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich 

niet.

Genesis 3:7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt 

waren; en zij hechtten vijgenboom bladeren samen, en maakten zich schorten.

Waardoor zagen Adam en Eva niet dat zij naakt waren? Dat kwam omdat zij om-

geven waren met het Licht van God. De heerlijkheid van God was om hen heen. 

Nadat zij gezondigd hadden was dat Licht er niet meer en ontdekten zij dat zij 

naakt waren, zij schaamden zich en verborgen zich voor God. Er kwam een geeste-

lijke scheiding tussen God en de mens. God kan geen gemeenschap hebben met 

het kwaad. Wat betekende dit voor hen?

Zij misten de heerlijkheid van God en ontvingen het loon van de zonde, de dood. 

Ook hun nageslacht en de huidige mensheid mist deze heerlijkheid van God. 
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Een 2e Adam, een nieuwe Adam is nodig.

Om de heerlijkheid van God opnieuw te kunnen ontvangen, was een nieuwe ADAM 

nodig, Die kon voldoen aan de maatstaf van God. Direct na de zondeval beloof-

de God dat Hij door middel van de Heere Jezus, satan de kop zou vermorzelen. 

Genesis 3:15. Door het geloof in de Heere Jezus zou het voor de mens mogelijk 

worden, om zich met God te verzoenen. Om als wedergeboren kind van God de 

heerlijkheid te ontvangen die hij door de zondeval was kwijtgeraakt. had. 

Daarover spreekt de Heere Jezus (de 2e ADAM) met Zijn Vader in:

Johannes 17:22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; op-

dat zij één zijn, gelijk als Wij één zijn;

Dan ontvangt men de heerlijkheid die ook de Heere Jezus had en heeft. Het nieuwe 

leven dat wij in Christus ontvangen, gaat uit boven de heerlijkheid van het Paradijs 

Het is namelijk een hemelse heerlijkheid. De Gemeente, het Lichaam van Christus 

heeft een hemelse roeping en een hemelse heerlijkheid ontvangen. De apostel 

Paulus schrijft hierover in zijn tweede brief aan de gelovigen te Korinthe.

2 Korinthiërs 3: 18  Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de 

Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde 

beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt 

wordt.

2 Korinthiërs 5:1  Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebro-

ken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar 

eeuwig in de hemelen. 2 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar 

met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed en niet 
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naakt zullen bevonden worden. 4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we 

het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, 

zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 Hij nu Die ons hiervoor heeft 

gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.

Het is niet goed dat de mens alleen zij.

Toen God de eerste Adam schiep, wilde Hij niet dat de mens alleen zou zijn. 

Daarom werd Eva, zijn vrouw geschapen. God wilde ook niet dat de nieuwe ADAM 

alleen zou blijven. Daarom kreeg de Heere Jezus (de 2e ADAM) een Bruid, namelijk 

de Gemeente, het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is. De gelovigen 

zijn de leden van Zijn Gemeente, leden van Zijn Lichaam.

Kennis van goed en kwaad.

Adam en Eva hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ze 

wilden als God zijn. Dat was tegen het gebod van God. Vóór dat moment hadden 

deze eerste mensen er geen idee van wat goed of kwaad betekende. Maar nadat ze 

van deze boom gegeten hadden, ondervonden ze wat goed en kwaad is. Doordat ze 

deze kennis deelachtig werden konden ze, na de zondeval, nooit meer zeggen dat 

ze geen weet hadden van wat zondig en verkeerd is. Zo weet ieder mens, omdat hij 

een geweten heeft, wat goed of slecht is. Als aan het einde van ons leven God ons 

gaat oordelen en/of beoordelen, kan niemand zeggen dat God een onrechtvaardig 

oordeel velt. Het geweten van een mens kan echter door de zonde zo verhard en 

ongevoelig geworden zijn, dat het besef van goed en kwaad nauwelijks meer aan-

wezig is. Daarom heeft God door middel van de twee stenen tafelen Zijn geboden 

op Schrift gesteld en aan Mozes gegeven op de berg Sinaï. In de eerste plaats voor 

Zijn volk Israël, maar Gods wet geldt voor de gehele mensheid. 
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Hoeft de wet dan niet meer worden gelezen als je christen geworden bent? Ja, want 

voor de ongelovige geldt, dat de wet de tuchtmeester is tot Christus. De wet doet 

ons de zonde kennen en ook de diepte van de zonde. In een kerkdienst zitten altijd 

bekeerde en onbekeerde mensen. 

Wij gaan ook ontdekken dat wij uit onszelf de wet niet kunnen houden. Het is en 

blijft de maatstaf van God, waaraan alleen de Heere Jezus kon voldoen. Hij heeft de 

wet vervuld. Een kind van God dat de Heilige Geest ontvangen heeft, heeft de wet 

van God in zijn hart.

Alle mensen zijn zondaars.

Romeinen 3:5  Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Ik spreek op men-

selijke wijze. 6 Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? 7 Want als de waar-

heid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, waarom 

word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? 8 En het is toch niet, zoals wij belasterd 

worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het 

goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig. 9 Wat dan wel? Zijn 

wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd 

dat zij allen onder de zonde zijn, 10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, 

ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn 

zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs 

niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder 

hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed 

te vergieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij 

niet gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 19 Wij weten nu dat alles wat de 

wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de 

hele wereld doemwaardig wordt voor God. 20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees 

voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.
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Gerechtvaardigd door God door het 
geloof.

Door het geloof in de Zoon van God, in Zijn volbrachte offer op Golgotha, kan 

de mens rechtvaardig worden voor God en met Hem verzoend worden. Hij kan 

bevrijd worden van de schuld en de last van de zonde. Vele mensen zijn hun hele 

leven slaaf van de zonde. Dat is niet wat God wil. God geeft Zelf de oplossing. Door 

de profeet Jesaja zegt God: “Belijdt Mij uw zonden, al zijn ze bloedrood, dan zullen ze 

wit worden als sneeuw.” (Jesaja 1:18). 

Wie de Zoon vrij gemaakt heeft, zal werkelijk vrij zijn. Hij heeft ons vrijgekocht uit 

de macht van satan en uit de slavernij van de zonde, niet met zilver en goud, maar 

met Zijn kostbaar bloed.

Romeinen 3:21  Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waar-

van door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het 

geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet 

gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

De wet van de Tien Geboden.

Gelden deze Tien Geboden alleen voor Israël of voor alle mensen? Ja, die geboden 

gelden voor alle mensen, niemand uitgezonderd. God zegt in Zijn Woord dat alle 

mensen gezondigd hebben en in vijandschap met God leven, tenzij ze wederge-

boren zijn en de Heilige Geest ontvangen hebben. Daardoor heeft God Zijn wet 

in ons hart gelegd. De Heere Jezus heeft in Zijn leven op aarde al deze geboden 

bevestigd en vervuld en nog veel meer dan dat. Dat kunnen we lezen in de vier 

Evangeliën. Hij heeft deze geboden nog aangescherpt, verduidelijkt, een diepere 
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inhoud gegeven. Om een voorbeeld te noemen, het gebod tegen echtbreuk en 

overspel.

Hij zegt hiervan in: 

Mattheüs 5: 28  Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in 

zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

De Sabbat.

De rustdag wordt door de Nieuwtestamentische gemeente meestal op zondag ge-

houden en niet op de sabbat. De eerste gelovigen kwamen altijd op de eerste dag 

van de week bijeen, de dag van de opstanding. Een rustdag, apart gezet om zich op 

deze dag in Gods Woord te verdiepen, zich in Hem te verheugen en samen met alle 

broeders en zusters van de gemeente, God te aanbidden. Dit is tot eer van Hem en 

tot heil van de mens.

Exodus 20:1  Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit 

het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat 

boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult 

zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een 

na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde 

en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden 

van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 7 U zult de Naam van de 

HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden 

wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult 

u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw 

God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw die-
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naar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 

Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin 

is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde 

die. 12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de 

HEERE, uw God, u geeft. 13 U zult niet doodslaan. 14 U zult niet echtbreken. 15 U zult 

niet stelen. 16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 17 U zult niet begeren 

het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, 

noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Gelden de Tien Geboden ook voor de 
christenen?

Men zegt wel eens dat christenen vrij gemaakt zijn van de wet. De wet doet zonde 

kennen en de wet is een tuchtmeester om mensen tot Christus te brengen en als 

dat is gebeurd, geldt de wet niet meer voor ons. 

Dat de wet een tuchtmeester is om de mens van zijn zonde bewust te maken en tot 

Christus te brengen is correct. Maar dat deze daarna niet meer zou gelden is een 

drogreden. 

In Lukas 16:17 zegt de Heere Jezus: 

“En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de 

wet wegvalt.”

De wetten van God vervallen voor niemand, ook voor christenen niet. Het is zelfs zó 

dat voor christenen nog meer geboden gelden. Zij hebben namelijk de geboden, 

de woorden van Jezus erbij gekregen. Jezus zegt in 



42

Johannes 15: 10  Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals 

Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 

Gods geboden zijn echter voor een kind van God niet zwaar, omdat Gods Geest 

ze uitwerkt in hart en leven. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. De apostel Paulus 

geeft in de Brief aan de Kolossenzen een overzicht van wat het nieuwe leven met 

Christus inhoudt.

Kolossenzen 3:1  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 

zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven 

zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus 

verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 

ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Gods wet is en blijft een toetssteen voor leer en leven, hoewel de wet ons niet meer 

veroordeelt. Als wij nochtans gezondigd hebben als christen, mogen we onze zon-

den belijden en vertrouwen dat het bloed van de Heere Jezus ons reinigt van alle 

zonde. Een kind van God weet heel snel wanneer hij gezondigd heeft en hij heeft 

daar verdriet over, omdat hij merkt dat zijn relatie met de Heere verstoord is en 

soms ook met zijn medemens.  

De oude en de nieuwe mens.

Kolossenzen 3:5  Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, harts-

tocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn 

van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen 

u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slecht-

heid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de 
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oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, 

die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen 

heeft. 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar 

en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 12 Kleedt u zich dan, als uit-

verkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vrien-

delijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de 

ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven 

heeft, zo moet ook u doen. 14 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van 

de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in 

één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in rijke 

mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 17 En alles wat 

u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u 

God en de Vader dankt door Hem.

 “Wij zijn geroepen tot vrijheid”, zegt de apostel Paulus in:

Galaten 5: 13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die 

aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt 

in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Paulus zegt dit ook op een andere wijze in: 

Romeinen 8:20  Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, 

maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping 

zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van 

de heerlijkheid van de kinderen van God.
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“Wat is het grootste gebod”, vraagt iemand aan Jezus. Hij antwoordt:

Mattheüs 22:37  Hij zei tot hem: U zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw 

hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

God liefhebben met heel uw hart. God de baas laten zijn over alle aspecten van uw 

leven, laat zien dat Hij de belangrijkste plaats, ja de eerste plaats heeft. Heeft Hij 

dat? 

“Met Christus ben ik gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor 

zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God”. Galaten 2:20. 

Dat is het belangrijkste. Belangrijk voor het hier en nu, voor straks en voor de eeu-

wigheid. Op grond hiervan worden wij aan het einde van ons leven geoordeeld en 

beoordeeld.
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4. EEN NIEUWE GEBOORTE.
Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Johannes 3:4  Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud 

is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren 

worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren 

wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het 

vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik 

tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil 

en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; 

zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei tegen 

Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent 

u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij 

spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons 

getuigenis niet aan. 12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u gelo-

ven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan 

Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14 

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen ver-

hoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:17  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de 

wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie 

in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij 

niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 En dit is het oordeel, 
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dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer 

dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht 

en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de 

waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God 

gedaan zijn.

2 Korinthe 5: 17  Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het 

oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden

Wat is het begin van een NIEUWE GEBOORTE?

Hoe wordt een mens (op)nieuw geboren?

Waarschijnlijk hebben veel mensen het verlangen, als dat zou kunnen, om hun 

leven over te doen. Of om een nieuwe start te maken. Er kan veel mis gaan in ons 

leven. We zouden wel een andere vader en/of moeder gehad willen hebben, andere 

familie, naar een andere school zijn ge gaan. Misschien een andere opleiding be-

ginnen of aan ander werk of aan een andere baan. Of misschien een andere man 

of vrouw of andere kinderen.

We zouden minder willen zondigen, minder slechte dingen willen bedenken of 

doen. In elk geval een beter leven….. Of een gezonder leven….. En ga zo maar 

door.

Men probeert wel via allerlei wegen oplossingen te vinden voor vervelende zaken 

en situaties, maar meestal lukt dat niet.

Worden al onze problemen wél opgelost door de nieuwe geboorte die de Heere 

Jezus hier bedoelt? Nee, sommige misschien wel, maar er is geen garantie dat dit 

zal gaan gebeuren.
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Waarom dan toch een noodzakelijke nieuwe geboorte? Dit is omdat deze nieuwe 

geboorte het grootste menselijke probleem wél oplost.

Het grootste menselijke probleem is dat alle mensen leven onder de toorn van 

God. Dat is gekomen door de zonde, de ongehoorzaamheid aan God. De mens is 

een vijand van God geworden in plaats van een Hem liefhebbende zoon of dochter. 

Dit is de kernoorzaak van de meeste andere problemen.

Omdat God een heilig God is, is Hij verplicht de mens te straffen voor de zonde. 

Het Licht kan geen gemeenschap hebben met de duisternis.

Habakuk 1: 13a:  “U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien.” 

God is echter een God van Liefde. Hij is Liefde en wil dat alle mensen zalig worden. 

Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het 

eeuwige leven hebbe.” 

God verbindt daar echter wel Zijn eigen voorwaarden aan.

Deze voorwaarden zijn, dat de mens moet geloven en dat hij opnieuw geboren 

moet worden.

Hoe gaat dat in zijn werk? Dat komt tot stand doordat je je onderwerpt aan Hem 

en erkent dat je ongehoorzaam geweest bent. Dat je ook je zonden belijdt en erkent 

dat je een Verlosser nodig hebt. Daardoor sterf je aan je eigen zondige natuur/ka-

rakter en daarna mag je opstaan in een nieuw leven met de Heere Jezus. Dan krijgt 

de Heere Jezus de eerste plaats in je leven. Al het andere komt op de tweede plaats 

en onder Zijn heerschappij. 

Wat het sterven aan de oude natuur betreft, zegt de Heere Jezus in Johannes 12: 

24 dat, indien een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, hij geen vrucht kan 

voortbrengen.
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Wij weten dit uit de praktijk van het leven. Daarom: 

“Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzichten niet. Ken Hem in 

al je wegen, en Hij zal je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen.” Spreuken 

3:5,6,7a.

Geef je over aan Hem en Hij maakt je Zijn wil en Zijn plan voor je leven bekend.

 Kan een mens dat in eigen kracht bereiken? Nee, dat gaat niet. Maar God wil dat 

altijd geven als je er naar verlangt en Hem daarom vraagt. Dan gaat God met Zijn 

Heilige Geest dat bewerken in je hart.

Jezus zegt in:

Lukas 11:13  Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel 

te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Jezus, Gods Zoon, tot zonde gemaakt.

Als het gaat over geloof, bekering en wedergeboorte is het vóór alles noodzakelijk 

om te weten dat de Heere Jezus, de Zoon van God, om zondaren te redden, voor 

ons tot zonde is gemaakt.

2 Korinthe 5:21  Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 

gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Al mijn- en uw slechte en smerige daden en gedachten heeft God op Zijn Zoon 

doen neerkomen. Alsof Hij al die slechte en zondige daden en overtredingen be-

dreven heeft. Alsof Hij die verkeerde gedachten gehad heeft. Alsof Hij die moorden 

gepleegd heeft. Alsof Hij de slaaf van allerlei zonden is geweest. Hoe afzichtelijk 
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moet Hij voor Zijn Vader geweest zijn. Om Zijn Zoon zó te zien, bedekt en beladen 

met de zonden van de gehele mensheid. Op het kruis heeft in een drie uur durende 

duisternis God de Vader Zijn Zoon verlaten en gestraft en is Zijn toorn over Hem 

heen geraasd voor al de zonde en zonden die de gehele mensheid heeft bedreven 

en nog zal gaan bedrijven. Wat een liefde van de Vader en wat een liefde van de 

Zoon om mensen, zondaren, te redden van de eeuwige straf in de hel. Voor al de-

genen die de Heere Jezus aanvaarden als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. 

Toen er niemand bleek te zijn om het zondeprobleem op te lossen, zei de Heere 

Jezus: 

“Brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over 

Mij geschreven. Ik vind er vreugde in om Uw welbehagen te doen.” Psalm 40:7b, 8 en 9a. 

Wie God zoekt, zal Hem vinden.

Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zegt de HEERE heel 

duidelijk dat wie Hem zoekt, Hem zal vinden.

Dit is een geweldige belofte en dat moet toch hoop en moed geven aan een ieder 

die het op zijn hart gekregen heeft om God te zoeken.

Ieder mens heeft besef gekregen van het bestaan van een hoger wezen, van een 

goddelijk wezen. Men gaat op zoek naar allerlei werelds vertier en amusement of 

andere zaken waarmee men de leegte in het hart tracht te vullen. De Bijbel noemt 

deze afgoden. Ook allerlei materiële dingen, of zelfs mensen, kunnen ons tot een 

afgod worden. Alles wat de plaats die God toekomt in het hart van de mens, in-

neemt en beheerst.

De God van Abraham, Izak en Jakob, heeft Zich echter geopenbaard door middel 

van de geschiedenis van het Joodse volk als de levende God. YHWH, de Ik ben Die 

Ik ben.
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Die levende God, Die Zich geopenbaard heeft op aarde in Zijn Zoon Jezus Christus, 

zegt tot ieder mens: ‘Wie Mij zoekt, zal Mij vinden’.

De mens die op zoek gaat, zal deze waarheid ondervinden. Daarna zal die mens 

zeggen: ‘God heeft mij zoekende gemaakt, want ik heb er zelf nooit aan gedacht 

om Hem te zoeken. Hij deed mij Hem vinden’.

Hoe gaat een mens zoeken? Het Woord zegt dat een mens dan eerst moet gaan 

geloven dat God bestaat. 

In Hebreeën 11:6 lezen we: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want 

wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij een Beloner is van wie Hem 

ernstig zoeken’. Verder lezen we in: 

Mattheüs 7:7,8: ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en er zal 

voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en 

voor wie klopt zal opengedaan worden.’

Opnieuw geboren door het eeuwig 
blijvende Woord van God.

1 Petrus 1: 21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en 

Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 22 Nu u 

dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot 

ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23 u, die opnieuw gebo-

ren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig 

blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens 

is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het 

Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd 

is.
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1 Kronieken 28: 9  En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met 

een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, 

en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden 

worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.

Psalm 105: 3  Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, 

zich verblijden. 4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Spreuken 8:17  Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij 

vinden.

Hooglied 3:1  Op mijn bed zocht ik in de nachten Hem Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, 

maar ik vond Hem niet. Hem Die ik innig liefheb 2 Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de 

stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen, Hem zoeken, Die ik innig liefheb. Ik 

zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Hem Die ik innig liefheb 3 De wachters, die in de stad 

de ronde deden, vonden mij. Ik zei: Hebt u Hem gezien Die ik innig liefheb? Hem Die ik 

innig liefheb 4 Nauwelijks was ik hen voorbijgegaan of ik vond Hem Die ik innig liefheb. 

Ik greep Hem vast, liet Hem niet meer los, tot ik Hem gebracht had in het huis van mijn 

moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft

Jeremia 29:13  U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw 

hart. 14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in 

uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u 

verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u 

in ballingschap heb gevoerd.

Hebreeën 11:6  Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot 

God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
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Oproep tot bekering en dopen.

In het Woord van God worden alle mensen opgeroepen tot geloof en bekering. 

Als aan die oproep gevolg wordt gegeven, moet de persoon ook gedoopt worden. 

Bekering en doop zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Johannes de Doper 

begon daarmee en de Heere Jezus en Zijn discipelen onderwezen dit op dezelfde 

manier.

Het is dan ook niet in overeenstemming met Gods Woord om bekering en doop 

te scheiden. De gevolgen zijn vaak desastreus. In het bijzonder indien door een 

geloofsgemeenschap, bekering en doop als een soort leer of dogma van elkaar 

gescheiden worden. Ik denk dat de Heere daar niet blij mee is. Integendeel.

Hij haat iedere afwijking van Zijn Woord. We mogen er niets aan toedoen en er 

ook niets van afdoen. In het Oude Testament wordt ons een voorbeeld gegeven van 

Abraham. Abraham geloofde eerst en daarna ontving hij het teken van de besnijde-

nis. In het Nieuwe Testament is het niet anders. Eerst geloven en dan als teken en 

getuigenis je laten dopen door onderdompeling. Met Christus sterven en opstaan 

in een nieuw leven. Dit zou voldoende moeten zijn om aan alle discussie over de 

doop een einde te maken.

Handelingen 2: 38  En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 

worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave 

van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor 

allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Handelingen 3: 19  Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 

worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 

en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel 

ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken 
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heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 23 En het zal zo zijn 

dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

Handelingen 8:37  En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En 

hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de 

wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, 

en hij doopte hem.

Jakobus 4:8  Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en 

zuiver de harten, dubbelhartigen! 9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw 

lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 10 Verneder u voor de 

Heere, en Hij zal u verhogen.

Een nieuwe geboorte is noodzakelijk voor 
uw eeuwig behoud.

Wie bepaalt dat? Dat bepaalt de Heere Jezus. In een gesprek met een Joodse leraar 

blijkt dat deze leraar niet van een nieuwe geboorte afweet. Jezus verwijt hem dat, 

want hij had dat wel kunnen weten. Het staat in de Schrift.

Die vraag van Jezus is ook nu nog steeds actueel en noodzakelijk. Wat is het ant-

woord op deze vraag. 

Wat is het antwoord van u als voorganger, dominee, doctor in de theologie? Weet u 

persoonlijk wat wedergeboorte inhoudt en preekt u daarover? Leert u dit ook in uw 

onderwijs aan kinderen en jongeren? De Heere Jezus vindt dit heel noodzakelijk.

Er zijn veel gelovigen, christenen, die niet weten wat wedergeboorte inhoudt. Er 

zijn theologen die deze noodzakelijke eis van de Heere ontkrachten. Zij stellen dat 

wedergeboorte eigenlijk heiligmaking is en dat je daar dus een leven lang over kunt 
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doen. Zo wordt de opdracht van de Heere misvormd. Ik weet dat prof. dr. H. van de 

Belt deze mening is toegedaan. 

Het gesprek met Nicodemus.

Johannes 3:1  En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider 

van de Joden. 2 Deze kwam ‘s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat 

U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, 

als God niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan 

toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water 

en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, 

is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd 

heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn 

geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met 

iedereen die uit de Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe 

kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar 

van Israël en weet u deze dingen niet?

Vergelijking tussen de natuurlijke 
geboorte en de geestelijke geboorte.

De totale geestelijke vernieuwing van een mens wordt de wedergeboorte genoemd. 

Deze wordt zo genoemd omdat er een overeenkomst is tussen de natuurlijke ge-

boorte en de geestelijke geboorte. De natuurlijke geboorte is een geheimenis en 

een “momentopname”, evenzo de geestelijke geboorte.
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Johannes 3: 8  De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 

niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest 

geboren is. 

Het werk van de Geest wordt wel ervaren, maar Zijn werking is in het verborgene. 

Het kind is er niet totdat het verwekt en geboren wordt. Een wedergeboren mens 

wordt van dood, levend gemaakt. Het is net als de genezing bij een ziek mens. Het 

kind ondergaat zijn schepping lijdelijk, is er zich niet van bewust. Evenzo het kind 

van God. Een natuurlijk kind ontstaat uit iets heel kleins. Een geestelijke geboorte 

kan ook door iets heel kleins ontstaan. Doordat God met een enkel Woord het hart 

opent.

Er is een wonderlijk samenstel van onderdelen in beide geboortes. Van zijn natuur-

lijke geboorte zegt de Psalmist in Psalm 139:14 dat hij als een borduurwerk gemaakt 

is in de baarmoeder. Ook in de geestelijke geboorte ziet men een wonderlijk sa-

mengaan van menigerlei genade van God.

In beide geboorten zijn er nieuwe betrekkingen. Het kind heeft een vader en een 

wedergeboren iemand mag God zijn Vader noemen. In het opgroeien gaat het kind 

op de ouders gelijken. Een wedergeboren iemand gaat op de Heere Jezus gelijken.

Een natuurlijke geboorte gaat meestal met enige pijn gepaard. Evenzo een geeste-

lijke geboorte. Er wordt pijn en smart gevoeld over bedreven zonden en het eigen 

ik moet sterven. Dit gaat lang niet altijd gemakkelijk en kan dikwijls een heel moei-

lijk en pijnlijk proces zijn. Wedergeboorte is een zodanige verandering van de mens 

dat hij door God tot een totaal nieuw schepsel gemaakt wordt. 

(2 Korinthe 5:17)

“Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping.”
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Deze verandering houdt in:
Innerlijke kenmerken van iemand die wedergeboren is:

 y Het is een bovennatuurlijke verandering, door God gewerkt. Johannes 3:6 Het 

hart wordt vernieuwd, de wil wordt veranderd.

 y Een verandering van hoedanigheden en eigenschappen.

 y De natuur wordt veranderd. Men krijgt deel aan de Goddelijke natuur door de 

inwoning van de Heilige Geest.

 y Men wordt veranderd naar het beeld van God (2 Korinthe 3:18). Naar het beeld 

van de Zoon van God, (Galaten 4:19). Men ontvangt de vrucht van de Geest, 

(Galaten 5:22). Het is een onvolmaakte verandering. De wedergeboren mens 

houdt zijn/haar oude natuur en wordt opgeroepen die voor dood te houden, 

(Romeinen 6:11). Het is een blijvende verandering. “Die uit God geboren is, 

Zijn Zaad blijft in hem. Die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem.” 

1Johannes 3:24. 

Alle geestelijke zegeningen genoemd in Efeziërs 1:3-14 worden zijn deel.

 y Het verstand is verlicht door de Heilige Geest. Zij, die vroeger duisternis waren, 

zijn nu licht in de HEERE, (Efeziërs 5:8). Men ontvangt meer kennis van God.

 y Men ontvangt meer kennis van de Heere Jezus.

 y Men krijgt meer kennis van zichzelf en van zijn zonden.

 y Men wordt een burger van een rijk in de hemel, waardoor de aardse dingen 
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gerelativeerd worden en men kennis krijgt inzake de ijdelheden van deze we-

reld. Hij ontvangt eeuwig leven, (1 Johannes 5:10-13).

 y Doordat het verstand verlicht wordt, ontvangt men meer kennis van gees-

telijke zaken. Zij zullen allen door God geleerd zijn, ( Johannes 6:45). De wil 

van een wedergeboren mens is vernieuwd. De HEERE heeft een gewillig volk 

op de dag van Zijn kracht, (Psalm 110:3). De vernieuwing van de wil heeft ten 

gevolge dat:

 y God werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen, (Filippenzen 2:13). 

De wil is genezen van zijn onvermogen om het goede te doen. In de wil wordt 

een afkeer van het kwade gewerkt en een geneigdheid tot het goede. De ziel is 

geschikt gemaakt om in overeenstemming met de wil van God te leven.

 y De HEERE zal Zijn wetten in hun verstand geven en in hun harten inschrijven, 

(Hebreeën 8:10). Het is een zoutverbond van de HEERE, d.w.z. een eeuwig ver-

bond. Nu het verstand is verlicht en de wil vernieuwd, is de zondaar bekwaam 

gemaakt om de roep van het Evangelie te beantwoorden. Jezus, de Messias, is 

ontvangen in het hart, doordat de HEERE het hart heeft geopend. Hij is geko-

men in de ziel door Zijn levendmakende Geest, waardoor geestelijk leven aan 

de mens is gegeven, die daarvoor in zichzelf dood was in en door de zonde.

Uiterlijke kenmerken van iemand die wedergeboren is:

 y Het hart dat eerst op zichzelf was gericht, wordt nu op God gericht. God en de 

Heere Jezus komen op de eerste plaats in iemands leven.

 y Hij krijgt oog voor de schoonheid en heerlijkheid van de Messias Jezus, 
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(Hooglied 5:16). Hij heeft Gods Woord en Zijn geboden lief.

 y Hij heeft de broeders (en zusters) lief.

 y Hij haat de zonde in zichzelf en in anderen.

 y Hij zucht en is bedroefd over de nog overgebleven zonden. Niet omdat hij 

bang is voor de toorn van God, maar omdat hij God bedroefd heeft.

 y Als kind van God, bemint hij God om Wie Hij is. Omdat God nu ook Zijn Vader 

is geworden door de tussenkomst van de Heere Jezus.

 y Het geweten is vernieuwd. Het geweten is verlicht en onderwezen door Woord 

en Geest. Door het licht van de Geest worden de kleinste zonden ontdekt.

 y Het geweten is uiterst gevoelig gemaakt en bang om de kleinste zonden te 

bedenken en te doen.

 y Het geheugen wordt opgehelderd en verlicht door de Geest. Men herinnert 

zich de kleinste zonden uit het verleden en belijdt die voor de Heere.

 y Het vernieuwde geheugen dient om te denken aan Gods geboden en die te 

doen. Het Woord van God, opgeslagen in het hart en geheugen, dient de ge-

lovige om verzoekingen te weerstaan en niet te zondigen, (Psalm 119:9-11; 

Efeziërs 6:11-18).

 y Het lichaam is nu voor de Heere. Het is een tempel van de Heilige Geest ge-

worden. Het oog, waardoor zondige begeerten binnenkwamen, is er nu voor 
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het zien van de grote werken van God in de natuur en voor het lezen van Gods 

Woord. Ook oor en tong zijn geschikt gemaakt om God te dienen, (1 Korinthe 

3:16; 1Korinthe 6:19,20).

 y Hij zoekt nu het gezelschap van de kinderen van God. Vroeger moest hij niets 

van deze mensen hebben.

 y Hij zal zijn arbeid serieus en gewetensvol verrichten. Genade maakt niet alleen 

goede mensen in het algemeen, maar ook goede mannen, goede vrouwen, 

goede werkgevers en goede werknemers en goede onderdanen van een land.

 y Zij hebben belang bij de voortgang van het Evangelie in hun woonplaats, hun 

land en in de wereld. Zelf gered zijnde, zijn zij bewogen met de mensen die 

nog niet gered zijn.

 y Genade leert al de gerieflijkheden van dit leven te gebruiken als voorbijgaand 

en het betonen van een heilige matigheid in alle dingen.

 y Er komt een honger in het hart naar de eeuwige dingen. Naar God, naar de 

Heere Jezus, naar Gods Woord en naar de gemeenschap der heiligen, naar 

contact met andere gelovigen.

Er zijn mensen die het niet fijn vinden om bovenstaande kenmerken te lezen, want 

men zou daardoor aan het twijfelen worden gebracht. Maar de Bijbel noemt al deze 

kenmerken. Ze staan niet altijd op een rijtje onder elkaar, maar ze staan er wel. 

Zie b.v. Mattheüs 5, de zaligsprekingen en Galaten 5:22, over de vrucht van de Geest 

en op veel meer plaatsen geeft de Heere Jezus het verschil aan tussen iemand die 

gelooft en iemand die niet gelooft, degene die wedergeboren is en die niet weder-
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geboren is. Men vindt deze in de Psalmen en de Profeten en in de Brieven van de 

apostelen. Het is dus een volstrekt legitieme zaak om het leven van het geloof te 

toetsen aan kenmerken. Daardoor worden de gelovigen opgescherpt en schijnge-

lovigen ontdekt aan hun dwaling:

‘En al wat u ontbreekt, schenk Hij zo u het smeekt, mild en overvloedig’. 

Vooral voor mensen die nog onzeker zijn over hun zaligheid kunnen deze kenmer-

ken helpen om hen hun situatie duidelijk te maken. 

Galaten 5:22 geeft een heel goede samenvatting van kenmerken: “De vrucht van 

de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 

matigheid, zachtmoedigheid.”

Kenmerken in de Bijbel van wedergeboorte.

In de Torah: Genesis t/m Deuteronomium

Genesis 35:2  Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe 

de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. 3 

Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God Die 

mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die 

ik gegaan ben.

2 Samuël 22:1-51 Danklied van David.

In de Psalmen: 

Psalm 5:8  Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij 

buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U.
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Psalm 9:2  Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertel-

len. 3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen 

zingen, o Allerhoogste!

Psalm 15:1  HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 

2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. 

3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn 

naaste op de lippen neemt. 4 In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE 

vrezen, eert hij.

Psalm 22:26  Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik na-

komen in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd 

worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.

Psalm 23:1  Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij 

verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 

4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U 

bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed 

voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in 

het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

In de Profeten: 

Jesaja 1:16  Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd 

op met kwaad doen, 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees 

recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! 18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak 
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voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als 

sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

Jeremia 31:33  Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël 

sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun 

hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen 

zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: 

Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, 

spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer 

denken.

In het Nieuwe Testament: 

Mattheüs 5;2-11, 13,14,16,24,28,32,34, 37, 39-42,44,48; Mattheüs 6:1,7,17,20,24, 25, 

31,33; Mattheüs 7:12,17; Mattheüs 10:38.

Efeze 3:17  opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde ge-

worteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, 

wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, 

die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

1 Petrus 1:13-23; 1 Petrus 2:12; 1 Petrus 4:1-3,8-11,14,16; 2 Petrus 1:5-8 ; 1 Johannes 

2:3-6,15-17; 1 Johannes 3:6,9,14.

1 Johannes 4:11  Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn 

liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in 

ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij hebben gezien en getuigen 
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dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat 

Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die 

God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, 

en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid 

mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt 

immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat 

Hij ons eerst liefgehad heeft. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn 

broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, 

hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod hebben wij van 

Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Relatie tussen wedergeboorte, geloof en 
bekering.

In het NT roepen Johannes de Doper en Jezus beiden op tot bekering. De Heere 

Jezus spreekt over de noodzaak van wedergeboorte en spreekt mensen zalig op 

basis van hun geloof. Bovendien wordt door de Heere Jezus gezegd dat, indien 

iemand geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, hij zalig zal worden. Indien iemand 

gelooft in God en in de Heere Jezus en gedoopt is, is die dan ook wedergeboren 

of moet die nog wedergeboren worden? Het Woord is betrouwbaar, dus zowel 

geloof, bekering en wedergeboorte zijn nodig om behouden te worden. De apostel 

Johannes geeft in één van zijn brieven aan hoe de relatie is tussen geloof en we-

dergeboorte.

1 Johannes 5:1  Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder 

die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.
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Uit deze tekst blijkt dat als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, hij uit God 

geboren is d.w.z. wedergeboren is. Uit hetgeen we hierboven hebben weergegeven 

blijkt, dat indien iemand nog niet is wedergeboren, hij dood is in de zonde.

Iemand die geestelijk dood is, kan niet geloven, kan zich niet bekeren en wil dat 

ook niet. Het is door de levendmakende Geest van God, als iemand op zoek gaat 

naar de Heere. Daarom zegt God van de zoekende mens, dat deze zal leven. (Psalm 

69:32).

Wil een mens behouden worden dan moet hij God gaan zoeken, dan moet hij gaan 

geloven dat God leeft en moet hij zich bekeren. (Handelingen 26:18). Hij moet zijn 

zonden erkennen en belijden. Dan is hij op nieuw geboren. 

“Maar uiteindelijk is het God, Die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn 

welbehagen.” (Filippenzen 2:13). 

God wil dit geven: “want Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der 

waarheid komen.” (1Timotheus 2:4). 

“Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.” (2 Petrus 

3:9). 

“Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is van wie Hem 

ernstig zoeken.” (Hebreeën 11:6). 

En Jezus zegt in:

Johannes 14: 6  Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Nie-

mand komt tot de Vader dan door Mij.

Paulus zegt in:

Efeziërs 1:4  omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren 

heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
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Het nieuwe leven met Christus, in Christus.

Dit gaat dus over het afleggen, doden van alles wat bij de oude natuur hoort en 

in gehoorzaamheid accepteren en doen wat bij de nieuwe natuur hoort. Dit wil de 

Heilige Geest in de gelovige werken. 

Zie hiervoor de perikoop over de kenmerken van wedergeboorte. De apostelen roe-

pen de gelovigen heel vaak op om heilig te leven. Alles moet onder controle van de 

Heilige Geest komen. De gelovigen moeten het beeld van Christus weerspiegelen. 

Zoals Hij is, moeten zij ook worden: 

‘Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen’. “Weest heilig, want Ik ben heilig”.

1 Thessalonicenzen 4:3  Want dit is de wil van God: uw heiliging,

1 Petrus 1:15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in 

heel uw levenswandel.

Openbaring 22:11  En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Hebreeën 12:14  Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de 

Heere zal zien. 

Uit dit laatste vers blijkt duidelijk hoe belangrijk God uw heiliging en een heilig 

leven vindt. Uw zaligheid is er mee gemoeid. Dit heeft m.i. betrekking op de positie 

en het gedrag van de gelovige. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. 

De goede werken maken niet zalig. Maar indien iemand de heiligmaking bewust 

afwijst, is het de vraag of zo iemand wedergeboren is.

Hebreeën 12:14  Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de 

Heere zal zien.
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In Kolossenzen 3: 5-14 geeft de apostel weer wat heiliging en heilig leven inhoudt. 

De slechte dingen, de wereldse dingen moeten worden nagelaten en de vrucht van 

de Geest moet openbaar worden.

Kolossenzen 3:5  Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, harts-

tocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn 

van God over de ongehoorzamen.7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen 

u in die dingen leefde.8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slecht-

heid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de 

oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, 

die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen 

heeft. 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar 

en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 12 Kleedt u zich dan, als uit-

verkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vrien-

delijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de 

ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven 

heeft, zo moet ook u doen. 14 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van 

de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in 

één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in rijke 

mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 17 En alles wat 

u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u 

God en de Vader dankt door Hem.

Ook in Efeze 4 en 5 geeft de apostel aan wat het nieuwe leven met Christus inhoudt.

Efeze 4:22  namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, 

die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest 

van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van 
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God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en 

spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

Efeze 5:1  Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de 

liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als 

een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 3 Maar ontucht en alle 

onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen 

past, 4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk 

zijn; maar veelmeer past dankzegging. 5 Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, 

onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van 

Christus en van God.
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5. EEN NIEUW VERBOND.

Ondanks het feit dat Israël het verbond met God bij de Sinaï heeft verbroken, is 

God trouw aan Zijn verbond met Abraham. 

Het Oude Verbond kon Israël niet zalig maken, omdat het gebaseerd was op het 

offer van stieren en bokken. Het bloed van stieren en bokken echter kan ons niet 

reinigen van onze zonden. Daarom was er een Nieuw Verbond nodig, gebaseerd 

op het bloed van de Heere Jezus.

 “Zonder bloedstorting is er geen vergeving.” 

God belooft, en kondigt dit Nieuwe Verbond al aan in het OT. De profetieën hier-

over, kunnen we lezen in Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Het Nieuwe Verbond zal een 

eeuwig verbond zijn. Het zal een verbond van vrede zijn. Israël zal beschaamd wor-

den omdat ze het Oude Verbond verbroken hebben. God zal dan Zijn wetten in 

hun harten schrijven. God zal Israël opnieuw trouwen.

 “Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam.” Jesaja 54:5.

Hij zal hun God zijn en zij zullen Zijn volk zijn.

De HEERE zal hen opnieuw zegenen. Zij zullen geen andere goden meer navol-

gen. Het zal door de andere volken gezien en erkend worden dat de HEERE hen 

gezegend heeft, dat God met hen is. Dit Nieuwe Verbond is het verbond in het 

bloed van de Messias Jezus. Dit verbond is ingegaan na het volbrachte werk van de 

Messias. Maar het Nieuwe Verbond zal tot volle ontplooiing komen voor Israël in 

het duizendjarig Vrederijk. De HEERE belooft dat Hij Zijn heiligdom, Zijn tempel 

in het midden van hen zal zetten in Jeruzalem, tot in eeuwigheid. En de Messias zal 

Koning en Priester zijn op Zijn troon.

Jesaja 55: 3  Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met 

u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David.
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Jesaja 59:21  Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, 

Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet 

wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nako-

melingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

Jesaja 61: 8  Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik 

zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. 

9 Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakomelingen te 

midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat 

de HEERE heeft gezegend.

Jeremia 31:31  Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël 

en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik 

met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land 

Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, 

spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van 

Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in 

hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan 

zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeg-

gen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste 

toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet 

meer denken.

Jeremia 32:40  Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen 

niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij 

niet van Mij afwijken. 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in 

getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel. 
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Dat de HEERE het Joodse volk weer in het beloofde land zal planten, belooft de 

HEERE met heel Zijn hart en met heel Zijn ziel. Dat is een opmerkelijke uitspraak 

en belofte. De HEERE zegt dat nergens anders in Zijn Woord. Wel eist Hij dit heel 

vaak van het volk Israël. Namelijk dat zij Hem zullen dienen met heel hun hart en 

met heel hun ziel.

Jeremia 50:4  In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zullen de Israëlieten komen, 

zij en de Judeeërs tezamen – al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen de HEERE, 

hun God, zoeken. 5 Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. 

Zij zullen komen en bij de HEERE gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet 

vergeten worden.

Ezechiël 16:60  Toch zal Ík denken aan Mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. 

Ik zal met u een eeuwig verbond maken. 61 Dan zult u zich uw wegen herinneren en te 

schande worden, wanneer u uw zusters die ouder zijn dan u en degenen die jonger zijn 

dan u, hebt aangenomen. Ik zal u hen tot dochters geven, maar niet op grond van het 

verbond met u. 62 Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik de 

HEERE ben, 63 opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer opendoet vanwege 

uw smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de 

Heere HEERE.

Ezechiël 34:23  Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn 

Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. 24 En Ik, de HEERE, 

zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEE-

RE, heb gesproken. 25 Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit 

het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden.

Ezechiël 37:26  Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig 
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verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn 

heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik 

zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvol-

ken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig 

in hun midden zal zijn.

Uit deze teksten blijkt heel duidelijk dat het leven onder het Nieuwe Verbond totaal 

anders is dan onder het Oude Verbond, 

Zoals Jeremia zegt, is ieder lid van het Nieuwe Verbond wedergeboren, is de wet 

van God in zijn/ haar hart geschreven en heeft hij/ zij vergeving van zonde ontvan-

gen.

Om deze redenen kan een echt lid van het Nieuwe Verbond geen afvallige wor-

den, geen Verbondsbreker. Er is geen afval der heiligen. Iemand die een nieuwe 

schepping is geworden, blijft een nieuwe schepping. Daarom wordt ook de doop 

ondergaan door een gelovige die deel heeft gekregen aan het Nieuwe Verbond, die 

opnieuw geboren is.

Mattheüs 26:26  En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend 

had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 

27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink 

allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen 

vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Hebreeën 8:6  Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, 

zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is 

vastgelegd. 7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een 

tweede geen plaats zijn gezocht. 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen 
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komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een 

nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen 

gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te 

leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, 

zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen 

beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. 

Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 12 Want Ik zal wat hun 

ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist 

niet meer denken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste 

voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te 

verdwijnen.

Hebreeën 9:15  En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de 

dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste 

verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

Hebreeën 10:16  Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na 

die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in 

hun verstand schrijven, 17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet 

meer denken.
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6. NIEUWE WIJN IN NIEUWE 
ZAKKEN.

In de Bijbel wordt Israël, het Joodse volk, wel vergeleken met een wijnstok. De 

Heere Jezus verwijt hen echter dat ze geen goede vruchten voortbrengen. 

De profeten in het OT spreken de Joden er voortdurend op aan dat ze geen goede 

druiven voortbrengen, of helemaal geen vrucht dragen. De HEERE heeft er wel 

alles aan gedaan om goede vruchten te verkrijgen. Israël was een edele wijnstok, 

voortgekomen uit een goede stek. 

Psalm 80:15  O God van de legermachten, keer toch terug; kijk neer uit de hemel en 

zie. Zie om naar deze wijnstok, 16 de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om 

de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt. 17 De wijnstok is met vuur verbrand, is 

afgekapt; Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

Jeremia 2:21  Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,

een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in 

wilde ranken van een uitheemse wijnstok?

Jeremia 8:13  Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de HEERE.

Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, en de bla-

deren zijn verwelkt. Wat Ik hun gaf, daaraan gaan zij voorbij.

Ezechiël 17:8  Hij was geplant in een goed veld, bij veel water, om takken te vormen en 

vrucht te dragen, om een prachtige wijnstok te worden.

Hosea 10:1  Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter 
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zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is. Hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde 

stenen.

De Heere Jezus vergelijkt Israël in een gelijkenis met een wijngaard. Zijn Vader is 

de Eigenaar, de Landman. Maar Israël brengt geen goede vruchten voort en doodt 

zelfs Zijn dienaren die de oogst komen ophalen. 

Mattheüs 21:33  Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des hui-

zes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpers-

bak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het 

buitenland. 34 Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de 

landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. 35 En de landbouwers namen zijn dienaren, 

sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde.

Markus 12:1 is als Mattheüs 21:33.

Tegenover de slechte vruchten dragende wijnstokken van Israël, komt nu de Heere 

Jezus, door de Vader gezonden, als de goede ware Wijnstok. Dat steekt de Joodse 

leiders enorm en na verloop van enige tijd willen ze Hem doden. 

De Heere Jezus gaat echter door met het verzamelen van mensen die een rank wil-

len zijn aan Hem, de goede, de ware Wijnstok. Alle ranken die aan Hem verbonden 

zijn, zullen goede vruchten voortbrengen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt die 

nutteloze rank weggesnoeid en verbrand. 

Johannes 15:1  Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke 

rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt 

Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
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Johannes 15:5  Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 

draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, 

wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in 

het vuur, en zij worden verbrand.

Mattheüs 9: 17  Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten 

de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe 

wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

Wat bedoelt de Heere Jezus met de nieuwe wijn? Met nieuwe wijn bedoelt de Heere 

Jezus het Evangelie dat Hij in Israël brengt. Tegen Nicodemus zei de Heere Jezus: 

“U moet opnieuw geboren worden”. De Joden wilden Zijn boodschap aanpassen en 

inpassen in hun religie. Maar de Heere zegt dat dit niet de bedoeling is. De mensen 

mogen Zijn Woord niet aanpassen aan hun tradities, aan hun geloofsbelijdenissen, 

aan hun catechismussen of wat dies meer zij.

Het Nieuwe Verbond met Israël kan en mag niet ingepast worden in het Oude 

Verbond op de Sinaï gesloten. Het ligt niet in elkaars verlengde. Dat wilden de 

Joden ( Schriftgeleerden, Farizeeën en Sadduceeën), het nieuwe- inpassen in het 

Oude Verbond. Maar dan is het geen Nieuw Verbond meer. Het Oude Verbond, 

gebaseerd op het bloed van stieren en bokken moest verdwijnen. Het was krach-

teloos geworden.

De Heere Jezus bedoelt met oude zakken, het Verbond dat God met Israël sloot op 

de Sinaï. Israël heeft dat verbond echter verbroken en het is na Golgotha ook niet 

meer relevant. De Heere Jezus heeft de wet, de offerdienst, de rituelen enz. vervuld 

door Zijn volmaakte offer. Daarom noemt de Heere Jezus dit Oude Verbond, een 

oude zak. 
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Het Oude Verbond en Nieuw Verbond kunnen niet samengevoegd worden. In 

het Oude Verbond waren gelovige- en ongelovige Joden verenigd. Het Nieuwe 

Verbond is alleen bestemd voor gelovigen. Alléén voor mensen die opnieuw gebo-

ren zijn. Voor mensen die van Christus zijn. Die door de Heere Jezus gekocht zijn 

met Zijn kostbaar en dierbaar bloed. Daarom mogen ook alleen wedergeboren ge-

lovigen aan het Heilig Avondmaal deelnemen. In het Nieuwe Verbond is dus geen 

plaats voor ongelovigen of voor zuigelingen die nog niet kunnen geloven. 

Jezus wordt Zelf de ware Wijnstok genoemd. Hij brengt goede vruchten voort. 

Waar goede wijn van kan worden gemaakt. Jezus noemt die wijn, nieuwe wijn. Dit 

duidt op het Evangelie van het Koninkrijk. 

De nieuwe wijn duidt ook op het bloed dat gevloeid is op het kruis van Golgotha. 

Daar heeft Hij de druivenpers alleen getreden, zoals de profeet Jesaja al geprofe-

teerd heeft in: 

Jesaja 63:2  Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand 

die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met 

Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is 

op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.

Het bloed van de Heiland is ook de basis van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe 

Verbond heeft de Heere Jezus opgericht met het Joodse volk, maar ook andere 

volken kunnen daar deel aan krijgen. De oprichting vond plaats tijden het laatste 

Avondmaal met Zijn discipelen, vlak voor Zijn kruisiging.

Van de Pesach maaltijd gaat de Heere Jezus over naar het Heilig Avondmaal. Van 

het Oude- naar het Nieuwe Verbond. Tussen deze twee vieringen in, verdwijnt 

Judas, zoals blijkt uit Johannes 13:30.
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In Openbaring 14 en 19 wordt geschreven over de wijnpersbak van de toorn van 

God. Ik denk dat dit betrekking heeft op het oordeel over de volken bij de komst 

van de Heere Jezus naar deze aarde. Dit oordeel zal plaats vinden, buiten de stad 

Jeruzalem, in het dal van Josafat. Dan zullen de volken/mensen gestraft worden 

voor hun vijandschap tegen Israël. Zullen de mensen die zich niet bekeerd hebben 

tot God, tot de Heere Jezus, hiervan de consequenties ervaren. Zij worden weg-

gedaan en komen dus niet in het Messiaanse Vrederijk. Er is ook sprake van het 

hoeden van de volken. Dat duidt ook op de volken tijdens het Messiaanse Vrederijk. 

Op de nieuwe aarde is er geen sprake meer van het hoeden van de volken met een 

ijzeren staf. 

Openbaring 14:18  En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had 

macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en 

zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de 

druiven ervan zijn rijp. 19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven 

van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. 

20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, 

tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd ver.

Openbaring 19:15  En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijn-

persbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
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7. EEN NIEUWE NAAM.
Jesaja 65:15 ... maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen.

Hebt u al een nieuwe naam gekregen? Zo niet, weet u dan wat uw huidige naam 

is? Ik bedoel de naam die God aan u gegeven heeft. Na de zondeval hebben Adam 

en Eva de satan tot vader gekregen. Satan is de vader van de leugen. De mens die 

nog niet wedergeboren is, heeft in feite de satan tot vader en hij of zij is een “kind 

van satan”, van de duisternis. U ervaart dat waarschijnlijk niet zo, maar zo ziet God u 

wel. De Heere Jezus zegt in Johannes 8: 44 tegen de Farizeeën: “U bent uit uw vader 

de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van 

het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is hem geen waarheid.” 

U kunt echter van God een nieuwe naam krijgen. Die nieuwe naam is “kind van 

God”. Ieder mens die opnieuw geboren wordt, krijgt die naam. Dat is de naam van 

de aanneming tot kinderen Gods. Aangenomen (geadopteerde) kinderen kregen 

de naam van de familie waardoor ze geadopteerd waren. Dat bedoelt de Heere 

Jezus in Openbaring 2:17.

De veroordeelde die in vroeger tijden werd vrijgesproken, ontving een witte steen. 

De veroordeelde die schuldig bevonden werd kreeg een zwarte steen. 

Openbaring 2:17  Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte 

steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem 

ontvangt.

Openbaring 3:12  Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 

maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem 
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schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit 

de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
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8. EEN NIEUW LICHAAM.
De opstanding bij Christus’ verschijning.

De Heere Jezus spreekt door middel van Zijn apostel niet over Zijn wederkomst, 

maar over Zijn openbaring. Dat is duidelijk iets anders. 

2 Timotheüs 4:1  Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die 

levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

Zijn verschijning duidt op de opname van de gelovigen. 

In Zijn Koninkrijk duidt op de wederkomst bij het begin van het Messiaanse 

Koninkrijk. 

De apostel Johannes schrijft ook over Zijn openbaring in:

1 Johannes 3:2  Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk 

zullen zijn;

Op de dag van Zijn openbaring zal Hij verschijnen op de wolken om Zijn gelovigen 

op te halen. Het is een ontmoeting in de lucht. Hij geeft een ernstige waarschu-

wing aan de mensheid om er voor te zorgen dat je hoort bij degenen die met Hem 

opgenomen worden.

De apostel Paulus geeft over de opname van de gelovigen/Gemeente nog wat meer 

informatie. Niet alleen worden de dan levenden opgenomen. Nee, ook degenen 

die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan uit de dood en in een nieuw lichaam 

de Heere tegemoet gaan in de lucht. De dan nog levenden krijgen ook een nieuw 
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lichaam. Een lichaam zoals ook de Heere Jezus kreeg bij Zijn opstanding. Een on-

vergankelijk lichaam.

1 Korinthe 15:50  Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God 

niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik 

vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen ver-

anderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 

worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met 

onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 

54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit 

sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat 

geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

2 Korinthe 5: 1  Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebro-

ken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar 

eeuwig in de hemelen. 2 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig 

naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed 

en niet naakt zullen bevonden worden. 4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten ter-

wijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed 

worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 Hij nu Die ons hiervoor 

heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 6 

Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, 

uitwonend zijn van de Heere, 7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 

8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit 

te wonen en bij de Heere in te wonen. 9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwo-

nend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de 

rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij 
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door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

1 Thessalonicenzen 4: 13  Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien 

van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen 

hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God 

op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeg-

gen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst 

van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met 

een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de 

hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de 

levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, 

troost elkaar met deze woorden.

De opname is een verborgenheid zoals ook de Gemeente van Jezus Christus een 

verborgenheid was in het Oude Testament en voor veel mensen nog is. Aan de 

opname van de gelovigen gaan geen tekenen vooraf en geen openbare aankondi-

gingen of nieuwe heilsfeiten. Dit was ook zo bij de opname van Henoch, Elia en de 

Heere Jezus Zelf. Henoch werd opgenomen, voordat de zondvloed over de aarde 

kwam en alle mensen verdronken, behalve het gezin van Noach.

Zó zullen ook de gelovigen vóór de grote Verdrukking worden opgenomen in de 

hemel. De ongelovigen blijven op aarde, Joden en niet-Joden. Er wordt wel eens 

gezegd dat de mensen die in de opname geloven, antisemitisch zijn. Want de 

christenen zouden dan ontsnappen aan de grote Verdrukking en de Joden niet. Dat 

is een verkeerde voorstelling van dit gebeuren. De scheiding bij de opname ligt 

bij gelovigen en niet-gelovigen. Dus niet bij Joden en christenen. Joden die in de 

Messias geloven worden ook opgenomen. Zij horen bij de Gemeente, het Lichaam 



83

van Christus.

In Johannes 17 vers 15 zegt Jezus dat Hij niet bidt of de Vader de gelovigen uit de 

wereld wil wegnemen. Ja, dat gaat over de tijd vóór de grote Verdrukking. Zodra 

echter het getal van de gelovigen vol is, worden ze wel opgenomen, tegelijk met 

degenen die al gestorven waren.

Wanneer is de opname?

De opname zal plaats vinden wanneer de Heere Jezus komt om Zich te openbaren 

aan Zijn gelovigen. We weten niet de juiste tijd, maar Hij heeft wel tekenen gege-

ven waaraan we kunnen zien dat we Hem spoedig mogen verwachten.

1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopen-

baard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem 

gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Verlossing van de komende toorn van het 
Lam.

Waarom worden de gelovigen opgenomen? Onderstaande teksten zijn daar duide-

lijk over. Tijdens de zeven jaar durende grote Verdrukking komen er veel oordelen 

en plagen over de wereld.

De Bijbel noemt dit de toorn van het Lam, (Openbaring 6: t/m 16). In Openbaring 

6 t/m 16 kunt u meer lezen over de toorn van God en het Lam over de ongelovige 

mensen. Door de opname worden de gelovigen verlost van deze komende toorn.

Romeinen 5: 9  Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, 

door Hem behouden worden van de toorn.
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1 Thessalonicenzen 1: 10  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de 

doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 5: 9  Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 

verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons gestorven is, 

opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.

Openbaring 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal 

ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 

verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Is er geen uitkomst voor de ongelovigen in de tijd van de grote Verdrukking? Jawel, 

ook in deze tijd zal het Evangelie nog verkondigd worden door 144.000 Joodse 

gelovigen. (Openbaring 7) .De mensen die door hun prediking tot geloof komen, 

ontkomen aan het eeuwig verderf. Zij zullen echter vanwege hun geloof zeer waar-

schijnlijk wel gedood worden, maar daarna worden opgenomen om te zingen voor 

de troon van God. Heel veel mensen zullen zich echter, ondanks alle plagen en 

oordelen, niet willen bekeren tot God en de Heere Jezus.

Oproep tot waakzaamheid.

1 Thessalonicenzen 5:1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, 

is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van 

de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en 

veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 

zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet 

in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het 

licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6 
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Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 

7 Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 8 

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof 

en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd 

tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 

Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem 

zouden leven. 11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens 

al doet.

Ongeloof met betrekking tot de opname.

De opname van de gelovigen is een gebeurtenis die veel christenen blijkbaar moei-

lijk vinden om te geloven. Ook christenen die Bijbelgetrouw willen zijn, de Bijbel 

van kaft tot kaft voor waar houden, hebben toch problemen en geloven niet in de 

opname van de gelovigen. Echter niet alleen met de opname van de Gemeente, 

ook vaak met het duizendjarig Vrederijk, de grote Verdrukking, de twee Getuigen 

en de 144.000 dienstknechten van God hebben ze grote moeite om dit letterlijk te 

geloven. Op zich is het onbegrijpelijk dat, als men de Bijbel voor honderd procent 

gelooft, toch twijfels heeft over genoemde onderwerpen. Wie twijfelt, is een baar 

der zee gelijk, zegt Jakobus. Bij de desbetreffende onderwerpen zal ik daar verder 

op ingaan. 

Is er vóór 1830, J.N. Darby 1800-1882 nooit eerder over de opname geschreven?

Het is altijd belangrijk de geschiedenis goed te kennen.

Nu, wat de opname betreft. Sommigen beweren dat er over de opname nooit eer-

der geschreven is dan pas in het jaar 1830, toen J.N. Darby

 ( Vergadering van Gelovigen) dit aan de orde heeft gesteld. Bovendien wordt dit 
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onderwerp in verbinding gebracht met de bedelingenleer. Na enig onderzoek blijkt 

echter dat ook in de eerste eeuwen bepaalde kerkvaders over de opname geschre-

ven hebben. Van Augustinus tot aan de reformatie was echter een letterlijke uitleg 

van de Bijbelse profetieën verboden. Door de aanname van Augustinus’ allegori-

sche uitleg door de Rooms- Katholieke Kerk in 431 A.D. werd het onderwerp van de 

opname vóór de grote Verdrukking vermeden. 

Papias, bisschop van Hiërapolis, 60 – 130 AD een leerling van de apostel Johannes, 

verklaarde: “Er zal een duizendjarig Vrederijk komen, na de opstanding der doden, 

als de persoonlijke regering van de Messias op aarde zal gevestigd zijn.” (na de eer-

ste opstanding der doden volgt de opname, dit is een indirect getuigenis). 

Irenaeus (115-202 AD) werkte verder de duizendjarige hoop van Papias uit. 

Hij beschrijft het Koninkrijk dat zal aanvangen wanneer de rechtvaardigen, opge-

staan uit de doden, zullen regeren. (AH xxxiii.3) De schepping zal worden vernieuwd 

en zal voortbrengen een overvloed van allerlei soorten vruchten. Om zijn visie te 

ondersteunen verwijst hij naar hetgeen Papias geleerd heeft, die een leerling was 

van de apostel Johannes. Irenaeus beargumenteerde ook dat het rechtmatig is dat 

de rechtvaardigen geluk zullen ervaren op de vernieuwde aarde voordat de algehele 

opstanding plaats vindt. Het oordeel zal daarna plaats vinden. 

Clement van Rome (1e eeuw, 99 AD) schreef in zijn brieven aan de Korinthiërs dat 

de HEERE ook in de geschiedenis Zijn kinderen redde vóór komende rampen. Hij 

wijst daarbij op Henoch, Noach en Lot. Clement was de eerste bisschop van Rome 

na de apostel Petrus, zegt de R.K. Kerk. 

Ignatius (35 - 110 AD), Bisschop van Antiochië, schreef zeven brieven toen hij op 

weg was naar Rome om gedood te worden. “Wees doof daarvoor, wanneer ieder-
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een tot u spreekt van Jezus Christus... Die temeer werkelijk was opgestaan uit de 

doden toen Zijn Vader Hem opwekte, dat betekent- ons op gelijke wijze zal doen 

opstaan in Christus Jezus, zij die geloven in Hem, afzonderlijk van hen die geen 

waarachtig leven kennen” (Trall.ix.1-2) 

Clemens van Alexandrië (150- 215 AD) In zijn leerrede (Div.Salv.) die voor ons be-

waard gebleven is, geeft Clemens een nauwkeurige verklaring van de aankomst der 

heiligen in de hemel na de dood. Jammer genoeg ontbreken ongeveer 20 regels 

van deze Griekse tekst, maar het eindigt met de volgende levendige beschrijving: 

“En voor dat dit aan hen gebeurt komt de Verlosser Zelf om hen te ontmoeten, 

hen groetende met Zijn rechterhand, biedt hen zonder ophouden licht aan, zonder 

schaduw, leidt hen naar de boezem van de Vader, naar het eeuwige leven, naar het 

Koninkrijk van de hemel”. (Div.Salv.42).

The Shepherd of Hermas (95-150 AD) “Je zult ontkomen aan de grote verdrukking 

vanwege je geloof en omdat je niet twijfelt aan de tegenwoordigheid van het beest. 

Ga daarom en vertel de uitverkorenen van de Heere over Zijn machtige daden 

en zeg tot hen dat dit beest een type is van de grote Verdrukking die komende is. 

Indien u zich dan voorbereidt, en u berouw toont met heel uw hart en u bekeert tot 

de Heere, dan zal het mogelijk zijn om te ontsnappen aan de grote Verdrukking. 

Indien uw hart rein is en zonder vlekken en u de Heere de rest van uw dagen on-

besmet dient. 

Victorinus (270-303) Bisschop van Pettau. In zijn commentaar op Openbaring 6:14 

wijst hij op de opname vóór de grote verdrukking. 

14  En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle 

eilanden werden van hun plaats gerukt. 
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Dat de hemel is weggeweken betekent dat de kerk/gemeente zal worden opgeno-

men. Alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, geeft aan, dat in de 

laatste vervolging alle mensen vertrekken van hun plaatsen; dat is, dat de goeden 

zullen worden verwijderd teneinde vervolging te vermijden. 

Ephraem de Siriër (306-373 AD) van de Byzantijnse kerk schreef inzake de op han-

den zijnde terugkeer van de Heere : Alle heiligen en uitverkorenen van God zullen 

worden vergaderd vóór de verdrukking die zal komen en worden opgenomen met 

de Heere. Opdat zij niet zullen zien de ondergang en wanorde die over de gehele 

wereld zal komen vanwege onze zonden.

Brother Dolcino (1250 -1306 AD) was een leider van de Apostolische Broeders in 

Noord-Italië en leidde zijn gemeente in een tijd van hevige vervolgingen door de 

Paus. Een studie over de 14e eeuwse tekst van een in 1316 geschreven boekje “The 

History of Brother Dolcino” openbaarde een andere belangrijke passage over de 

pré-opname. Eén van de groep schreef de volgende verbazende woorden: “De an-

tichrist zal in deze wereld komen voor een gelimiteerde tijd van drie en half jaar. 

Dan zullen Dolcino en zijn volgelingen worden opgenomen in het Paradijs, zoals 

Henoch en Elia. Op deze wijze zullen zij onbeschadigd worden bewaard voor de 

vervolging van de antichrist. Dolcino en zijn volgelingen trokken zich terug in de 

bergen van Noord - Italië om te wachten op hun opname bij de verschijning van de 

antichrist.” Dolcino en veel van zijn volgelingen werden echter door een pauselijke 

kruistocht gedood in 1306, maar de beweging bleef bestaan tot in de vijftiende 

eeuw. 

De eerste keer dat er na de reformatie over de opname werd geschreven was door 

Increase Mather (1639-1723). Hij was een puriteinse voorganger. Hij was een be-

langrijke figuur in de Commonwealth of Massachusetts. Hij was betrokken bij de 
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regering van deze kolonie, hij was president van het Harvard College en gepromo-

veerd tot doctor in de theologie. Hij was de zoon van Richard Mather en de vader 

van Cotton Mather, beide invloedrijke puriteinse voorgangers. Mather schreef over 

de komende vernietiging van de aarde door vuur en hij citeerde Schriftwoorden die 

beschrijven dat de heiligen zullen worden “opgenomen in de lucht”. Hij had echter 

wel de gedachte dat dit na de grote Verdrukking zou gebeuren. 

Anderen die over de Opname geschreven hebben waren: Joseph Mede (1586 -1627); 

Philip Doddridge (1702-1751); John Gill (1697-1771);dr. James MacKnight (1721-1800); 

Morgan Edwards (1722-1795); Thomas Scott (1747-1821). Thomas Scott heeft een 

Bijbel verklaring gemaakt die ook in het Nederlands is uitgegeven (ISBN 978-90-

6539-419-4).

Peter Jurieux (1637-1713) leerde dat Christus zou komen in de lucht om de heiligen 

op te nemen in de hemel, vóór dat de slag van Armageddon zou plaats vinden. (Uit 

zijn boek 1687 “Approaching deliverance of church”. 

   

Morgan Edwards,(1722-1795) waarschijnlijk Amerika’s meest invloedrijke Baptisten 

voorganger van de 18e eeuw, schreef een boek in 1744, waarin hij de opname vóór 

de grote Verdrukking leerde.

Emmanuel Lacunza, (1731-1801) Spanje, schreef in 1790 een publicatie getiteld “The 

Coming of Messiah in Glory and Majesty”. Lacunza was een Jezuïtisch priester uit 

Chili en schreef onder de aangenomen naam Rabbi Juan Josafat Ben-Ezra, een be-

keerde Jood. Het boek werd in 1827 in het Engels uitgegeven door een Presbyterian 

voorganger Edward Irving. 

John Nelson Darby (1800-1882) geleerde en oprichter van de “Plymouth Brethern” 

werd beïnvloed door het boek van Lacunza. Na de Reformatie was Darby de eerste 
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geleerde die de leer van de opname verder uitwerkte. Hij erkende dat de profetieën 

accurate beschrijvingen geven van wat in het verleden, heden en toekomst gebeurd 

is en zal gebeuren. De letterlijke uitleg van de profetieën werd daarna steeds meer 

geaccepteerd. 

William Blackstone (1841-1935) schreef “Jesus is coming” (1878) en plaatste daarin 

de leer van de Opname . 

De leer van de Opname herleefde na de reformatie bij degenen die deze profe-

tie letterlijk wilden accepteren. Vele kerkelijke denominaties (rooms- katholiek en 

protestant) bleven echter de niet- Bijbelse doctrine van Augustinus aanhangen en 

weigerden dus ook het belang te erkennen van de letterlijke uitleg van de Bijbelse 

profetieën (27% van de Bijbel) voor vandaag. 

Naar schatting hebben ongeveer 100 miljoen leden (ongeveer 63%) van de 

Amerikaanse kerken, weinig of geen begrip van de betekenis van de Bijbelse 

Profetieën, of van Gods plan met Israël en de gebeurtenissen in het Midden-

Oosten. Dit is het gevolg van de leer van Augustinus (vervangingstheologie).

De leer dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen en dat God Israël 

verworpen zou hebben. Daardoor zijn de profetische waarheden generaties lang 

ten onder gehouden en vergeestelijkt of symbolisch verklaard, zoals het boek 

Openbaring. 

De eerste opstanding.
Zijn er dan meer opstandingen?

Ja, er vindt volgens de Bijbel twee keer een opstanding plaats. De eerste tijdens de 

openbaring van de Heere Jezus, als Hij Zijn kinderen een nieuw lichaam geeft. Dit 
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is de opstanding van de gelovigen, van Gods kinderen. 

De tweede opstanding vindt plaats aan het einde van het duizend jarig Vrederijk. 

Dan staan de ongelovigen op om geoordeeld te worden.

De eerste opstanding bestaat eigenlijk uit drie fasen. De eerste fase is de opstan-

ding van de Heere Jezus Zelf. De tweede fase is als de Heere Jezus Zijn kinderen 

komt opnemen en de gestorven gelovigen opstaan. De derde fase gebeurt bij de 

komst van de Heere Jezus op de Olijfberg. Dan komen ook de martelaren mee, die 

tijdens de Grote Verdrukking zijn omgebracht

De volgende tekst gaat over de opstanding uit de doden van de gelovigen. Dit is de 

eerste opstanding. De tweede opstanding zal plaats vinden vóór de komst van de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde en na de definitieve veroordeling en bestraffing 

van satan.

Jesaja 26:19  Uw doden zullen leven-ook mijn dood lichaam-zij zullen opstaan. Ont-

waak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen 

en de aarde zal de gestorvenen baren. 

Nu volgen een aantal teksten die direct of indirect betrekking hebben op de eerste 

opstanding en de opname der gelovigen. In Mattheüs 24, de verzen 40 en 41 zegt 

de Heere Jezus dat bij Zijn terugkomst de één zal worden aangenomen en de an-

der achtergelaten. Hij spreekt hier dus niet over het laatste oordeel, maar over een 

scheiding van gelovigen, die Hem verwachten, en ongelovigen. Dit moet dan wel 

duiden op de opname van de gelovigen. 

Mattheüs 24:40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de 

ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één 
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zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 

De Heere Jezus, de Messias Zelf heeft ons gewaarschuwd om “waardig te zijn om 

te ontkomen” aan de verschrikkelijke aardbevingen, epidemieën, tsunami’s, hon-

gersnoden, beweging van de hemelen en de vernietiging en de dood, die over de 

gehele aarde zullen komen gedurende de periode van de grote Verdrukking. Zoals 

vermeld wordt in Mattheüs 24 en 25, Markus 13 en Lukas 21. Over “waardig geacht 

te zijn om te ontkomen” spreekt de Heere in: 

Lukas 21:36  Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die 

dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des 

mensen. 

Het geïnspireerde Woord van God leert dat de grote Verdrukking, Gods rechtvaar-

dig en verdiend oordeel zal brengen over de gehele aarde. 

Zie Jesaja 13:9-11, 14:26, 34:1,2, 66:15,16, Jeremia 10:10, 25:31-33, Nahum 1:5, Haggaï 

2:6-7, Zefanja 3:8, en nog vele andere dergelijke tekstpassages. 

Er zijn maar twee wegen om aan de Verdrukking te ontkomen en dat is een massaal 

sterven of om op een bovennatuurlijke (lichamelijke) wijze van de aarde worden 

opgenomen. Van een massaal sterven en op deze wijze verenigd te worden met de 

Heere, lezen we nergens in de Schrift. De Schrift spreekt in de navolgende teksten 

wél over de opname van de gelovigen. Met name in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 

zegt de apostel dat de gelovigen zullen worden opgenomen om de Heere te ont-

moeten in de lucht.

1 Thessalonicenzen 4:13  Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien 
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van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen 

hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God 

op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. 15 Want dit 

zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de 

komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf 

zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen 

uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, 

de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar 

een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo 

dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Thessalonicenzen 5:23  En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en 

mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij 

de komst van onze Heere Jezus Christus.

1 Korinthiërs 15:22  Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, 

daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst... 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen 

wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar 

ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden 

zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 

53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke 

moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 

Filippenzen 3:20  Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zalig-

maker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam ver-

anderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig 

de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. 
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Kolossenzen 3:4  Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 

ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 

1 Timotheus 6:14  dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschij-

ning van onze Heere Jezus Christus.15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 

koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien, 

Vers 14 spreekt over de verschijning, de opname, vers 15 betreft de wederkomst van 

de Messias Jezus, als Koning van Israël en Koning der koningen. 

Gelooft u dit?
Er zijn heel veel mensen die deze woorden van de apostel niet geloven, ook chris-

tenen. Waarom niet? Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Zowel 

de Rooms-Katholieke Kerk als de reformatorische kerken hebben altijd de opname 

verzwegen. In de catechismussen en geloofsbelijdenissen zult u niets over de op-

name vinden. Dat is op zijn minst vreemd, omdat er vroeger toch een aantal kerk-

vaders geweest zijn, die wel over de opname geschreven hebben, zoals hiervoor 

aangetoond. Is de opname met ons verstand niet te verklaren en te accepteren? 

Misschien. Hoe het ook zij. Het gaat echt gebeuren! De Heere Jezus bevestigt ons 

dit in: 

Openbaring 3:10  Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u 

bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die 

op de aarde wonen te verzoeken. 11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat 

niemand uw kroon zal wegnemen. 

Wie wordt opgenomen en wie wordt achtergelaten? De Heere zegt uitdrukkelijk, 

dat alleen degenen ontkomen die “waardig gerekend worden”. Er staat niet dat zij 
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“het waard zijn”, nee, ze worden “waardig gerekend” (geacht). Niemand op deze 

aarde is vanuit zichzelf waardig om Gods genade, Gods heil, Gods zegeningen, 

Gods hemel te ontvangen. Of waardig om aan de straf van God over de zonde te 

ontkomen. Integendeel, wij hebben allemaal de eeuwige vervloeking van God ver-

diend en om in de hel te worden geworpen. 

Openbaring 20:15  En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, 

werd hij in de poel van vuur geworpen. 

Waarom? Omdat we allemaal hebben gezondigd en in alles tekort komen om God 

te verheerlijken, te loven en te prijzen. Zoals staat in Romeinen 3: 23. “Want allen 

hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.”

Wat heeft de Heere Jezus Zelf gezegd over het “waardig gerekend” worden? De 

enige keer in het gehele NT waar dit uitdrukkelijk aan de orde komt, is in Lukas 

20:35,36. In de context van deze verzen beantwoordde de Heere een vraag van de 

Sadduceeën: 

Lukas 20: 35  maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en 

de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. 

36 Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinde-

ren van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. 

De Heere zegt in deze verzen dat zij waardig gerekend worden die “kinderen van 

God zijn” en ook “kinderen der opstanding zijn”. 

Zij zijn echte gelovigen, die gered zijn door de genade van God (Efeziërs 2:8,9). 

Wedergeboren door de Geest van God (Johannes 3:3-8). 

Rein gewassen door het kostbare bloed van het Lam, onze Heere (1Petrus 1:18-19).
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Zij hebben de rechtvaardigheid van Jezus Christus ontvangen. 

In Romeinen 4:1-25 wordt dit “toerekenen” nog nader uitgewerkt, en wel speciaal 

in de verzen 23-25: Er is dus groot verschil tussen degenen die waard gerekend ( 

waardig geacht) worden en die niet waard (niet waardig geacht) gerekend worden. 

Belangrijk om te weten! 

Het is daarom heel belangrijk om te weten wat onze positie is? Ben ik een echte 

gelovige, een kind van God, of heb ik een schijngeloof of een historisch geloof? 

Kunnen wij aan Gods maatstaf voldoen? Kunnen wij de beproeving en verdruk-

king ter wille van de Naam van Christus doorstaan? Gaan wij uit traditie naar de 

gemeente of omdat onze ouders dat zo graag willen? Zijn wij als kind gedoopt 

en denken wij dat het daardoor wel goed met ons komt? Denken wij dat wij door 

ons kerklidmaatschap, kerkgang, ernstig leven, door ons naar ons vermogen aan 

Gods geboden te houden wel in de hemel zullen komen? Denken wij dat wij over 

de wedergeboorte wel een heel leven kunnen doen? Dan misleiden wij onszelf en 

gaan toch verloren. 

De Heere Jezus spreekt in de volgende teksten over degenen die in Hem geloven. 

Deze zal Hij doen opstaan uit de dood. Dan zullen ze bij Hem zijn. Want Hij wil 

niet dat ze verloren gaan.

Als Jezus hier spreekt over de jongste (laatste) dag, dan duidt dit op de laatste dag 

voor Zijn gelovigen op deze aarde. Dit is de eerste opstanding. Zalig hij die deel 

heeft aan de eerste opstanding. Voor de ongelovigen is er een andere laatste dag, 

de dag van het oordeel. Dat is de tweede opstanding.

Gods kinderen komen echter niet in het oordeel. Zij worden echter wel beoordeeld 

naar hun werken, of deze in de Heere verricht zijn of niet. (1 Korinthiërs 3:11-15). 

Bestaan ze uit hout, stro en stoppelen of uit goud, zilver of edel gesteente? Ze 
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moeten de proef van het vuur kunnen doorstaan.

Als de werken verbranden, kan een gelovige toch nog, als door vuur heen, gered 

worden.

Johannes 6:39  En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles 

wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste 

dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in 

Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 

Johannes 14: 1  Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook 

in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u 

gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan 

ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook 

u zult zijn waar Ik ben. 

Johannes 17:24  Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad 

vóór de grondlegging van de wereld. 

Romeinen 8:17  En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen 

van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat 

wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 

de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 

worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar wor-

den van de kinderen van God. 

1 Korinthiërs 1:7  zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring 

van onze Heere Jezus Christus verwacht. 8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, 
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zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.

In 1 Korinthiërs 15:42-44 spreekt de apostel Paulus over de opstanding van het li-

chaam. Een natuurlijk, vleselijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt 

opgewekt. Dit lichaam zal gelijk zijn aan het geestelijk lichaam van de Messias, na-

dat Hij was opgestaan. 

1 Korinthiërs 15:42  Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam 

wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het 

wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwak-

heid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geeste-

lijk lichaam wordt opgewekt. 

Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. In de navolgende verzen 

gaat het over de vereniging van de Heere met Zijn gelovigen. Het zijn stuk voor 

stuk teksten die ons nader informeren over hoe die vereniging zal plaatsvinden. 

Waaraan de gelovigen dit te danken hebben en wat de heerlijke gevolgen zijn van 

die vereniging. 

Efeziërs 1:9  toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voor-

genomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de 

volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als 

wat op de aarde is. 

Efeziërs 2:6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten 

gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom 

van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
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Kolossenzen 1:12  Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om 

deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 

Kolossenzen 3:4  Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 

ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 

1 Thessalonicenzen 1:10  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de 

doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 

Vervolgens informeert de apostel ons over het tijdstip van de opname en dat wij 

altijd waakzaam moeten zijn en niet verslappen. Niet koud zijn of lauw maar altijd 

vurig van Geest. Altijd nuchter en ons niet moeten laten meevoeren door allerlei 

mensen die dwalen en die de woorden van de Schrift proberen te ontkrachten, te 

verdraaien of te loochenen. 

1 Thessalonicenzen 5:1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, 

is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van 

de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en 

veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 

zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet 

in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het 

licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6 

Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 

7 Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 8 

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof 

en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot 

toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 
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Bij de openbaring van de Heere Jezus om Zijn kinderen op te halen, moeten deze 

wel geheiligd zijn en onberispelijk. Dat kunnen de gelovigen zelf niet maar God 

doet dat. Het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus reinigt ons van alle zon-

de. Het houdt echter niet in dat de gelovigen dan maar rustig kunnen afwachten 

en niets doen. Anders zou de oproep van de apostel niet nodig zijn. De apostel 

zegt dat wij die heiliging alleen door de kracht van God, door Zijn Heilige Geest in 

ons, kunnen uitwerken en zichtbaar maken. Verder moeten we werken zolang het 

nog dag is en ons de gelegenheid ten nutte maken om door de Heere gebruikt te 

worden om zondaars te redden van de eeuwige dood.

In Openbaring 22:11 zien we één van de kenmerken van de eindtijd. 

“Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is laat hij nog vuiler wor-

den. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, 

laat hij nog meer geheiligd worden”.

 

 Als de Heere Jezus met Zijn Heilige Geest in de gelovigen woont en werkt, kunnen 

zij weerstand bieden aan de zonde en de onreinheid. Want de gelovigen staan ook 

bloot aan de verleidingen van de zonde, de invloed van de wereld, de eigen zondige 

natuur en de duivel.

Daarom: “Wordt vervuld met de Heilige Geest!”

Ieder oprecht gelovige ontvangt de Heilige Geest als hij/zij tot geloof komt. De 

Heere Jezus zegt in Lukas 11:13 dat wij de Vader mogen bidden om de Heilige Geest 

en Hij Deze altijd zal schenken. De Heere is getrouw, Die het ook doen zal! (Efeziërs 

6:10-18).

1 Thessalonicenzen 5:23  En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en 

mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de 

komst van onze Heere Jezus Christus. 24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. 
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2 Thessalonicenzen 1:10  wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te 

worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons 

getuigenis geloof). 

2 Thessalonicenzen 2:1  En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de 

komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat u niet snel aan 

het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door 

een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van 

Christus al aangebroken zou zijn. 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die 

dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon 

van het verderf, geopenbaard is, 

In de navolgende teksten gaat het nog steeds over de openbaring van Jezus, de 

Messias, aan allen die Hem verwachten. Dan zullen de gelovigen aan Hem gelijk 

zijn, hetzelfde geestelijke lichaam krijgen. Iemand die niet in de opname gelooft, 

zal ook niet de duidingen en de echte betekenis van deze teksten over de opname 

ontdekken. Maar als dat geloof er wel is, dan zijn het bijzonder rijke teksten. Die 

alléén verstaan kunnen worden door Schrift met Schrift te vergelijken.

Hebreeën 9:28  zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen 

weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem ver-

wachten tot zaligheid. 

1 Petrus 1:7  opdat de beproeving van uw geloof- die van groter waarde is dan die van 

goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt- mag blijken te zijn tot lof en eer en 

heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1:13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop 
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volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

1 Petrus 4:13  Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden 

van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 

verheugen. 

1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopen-

baard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem 

gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 

Openbaring 5:9  En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de 

boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 

gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God 

gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 

In Openbaring 8  beginnen de zeven engelen met de uitvoering van de oordelen. 

Dan begint de grote Verdrukking. Het is opvallend dat dit plaats vindt nadat het 

wierookvat, dat eerst gevuld was met de gebeden der heiligen, daarna gevuld wordt 

met het vuur van het altaar voor het oordeel. Dat zou kunnen betekenen dat er geen 

heiligen meer op de aarde zijn om dat vat te vullen. Dat stemt overeen met andere 

gegevens in de Schrift, waaruit blijkt dat de heiligen vóór de grote Verdrukking 

zullen worden opgenomen in de hemel. 

Openbaring 8:1  En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte 

in de hemel van ongeveer een half uur. 2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden 

en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er kwam een andere engel, die met een 

gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat 

hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou 
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leggen. 4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand 

van de engel op tot vóór God. 5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur 

van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksem-

stralen en een aardbeving. 6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen 

zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. 7 En de eerste engel blies op de bazuin, en 

er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het 

derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.

Er wordt wel eens gezegd dat in de Bijbel nergens over een duizend jarig Vrederijk 

wordt gesproken. In het boek Openbaring echter wél.

In Openbaring 20:4-6 zegt de Heere dat de heiligen met Hem als koningen zullen 

regeren in het duizendjarig Vrederijk. 

In vers 6 spreekt de Heere Jezus Zelf over de eerste opstanding van de gelovigen. 

Dat is tegelijk met de opname. Indien men deze woorden van de Heere niet gelooft 

doet men af van de woorden van het boek Openbaring en zal de Heere afdoen van 

zijn deel van het boek des levens en van de Heilige Stad. 

Openbaring 20:4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun 

gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus 

en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het 

merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer 

levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overi-

gen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen 

waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste 

opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God 

en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
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Ds. Theo Niemeijer ( Het Zoeklicht) over de opname en de 
eerste opstanding.

Eerste opstanding – eerste fase.

“Deze eerste opstanding voltrekt zich in een aangegeven volgorde (1 Korintiërs 

15:23). Christus Zelf is de eersteling, de gemeente vormt de groep van eerstelingen 

en de gelovigen uit de grote verdrukking vormen de laatste schare die aan deze 

eerste opstanding deel heeft. De eerste opstanding begon dus met Christus bij Zijn 

opstanding uit de dood.

Eerste opstanding – tweede fase.

De tweede fase van de eerste opstanding vindt plaats bij de opname van de ge-

meente, waarbij alle gelovigen uit de dood op zullen staan.

Eerste opstanding – derde fase.

De derde en tevens laatste fase van de eerste opstanding, vind plaats aan het einde 

van de grote verdrukking waarbij ook de martelaren, die door de antichrist omge-

bracht zijn, uit de dood op zullen staan om met Christus duizend jaar te regeren.

De Bijbel leert ons klip en klaar dat de gemeente vóór de grote verdrukking opge-

nomen zal worden. 

Hieronder volgen enkele Bijbelse argumenten die de opname vóór de grote ver-

drukking bevestigen:

 

1. In Openbaring 20:4 worden alleen de martelaren uit de grote verdrukking opge-

wekt (‘zij werden weder levend’). De opstanding van de overige gelovigen moet dus 

al op een eerder tijdstip plaats gevonden hebben.
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2. Openbaring 3:10 leert ons dat Hij de gemeente wil bewaren  ‘vóór de ure der 

verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de 

aarde wonen.’

3. In Openbaring 6:16 wordt de grote verdrukking de  ‘Toorn van het Lam’  ge-

noemd. De hoop voor gemeente is niet de toorn van het Lam, maar de liefhebben-

de Bruidegom die zijn bruid tot Zich zal nemen.

4. In 1 Petrus 4:17 lezen we dat het oordeel met het huis Gods begint, zodat we niet 

met de wereld geoordeeld zullen worden.

5. In Lucas 21:28 lezen we: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u 

op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’ Hoe zouden we ons 

kunnen verheugen in de grote verdrukking? Het is juist onze verlossing die ons 

deze vreugde geeft.

6. In Lucas 21:36 worden we opgeroepen te waken en te bidden om aan deze vrese-

lijke dingen te ontkomen.

7. In 2 Thessalonicenzen 2:6-8 lezen we dat de komst van de antichrist tegenge-

houden wordt. Uit de samenhang blijkt duidelijk dat Paulus het hier heeft over de 

Heilige Geest die door middel van de gemeente op aarde werkt en woont. Wanneer 

de gemeente opgenomen zal worden, dan wordt daarmee ook de tempel van de 

Heilige Geest van de aarde weggenomen en zal de antichrist alle ruimte krijgen om 

zich te openbaring. Dan is het zout der aarde weg en zal het verderf toeslaan, dan 

is het licht der wereld weggenomen en zal de vorst der duisternis zich openbaren.

8. We lezen in Zacharia 14:4-5 en Kolossenzen 3:4 dat de Here Jezus aan het einde 
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van de grote verdrukking met al zijn heiligen op aarde terug zal komen. Dit kan 

alleen wanneer we vóór de grote verdrukking opgenomen zijn, zodat we ook weer 

met Hem terug zullen keren.

9. Vóór de opwekking van de martelaren uit de grote verdrukking lezen we al over 

de tronen in de hemel waar de heiligen op zitten om te oordelen (Openbaring 

20:4a). In 1 Korintiërs 6:2-3 lezen we dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Dit 

vindt dus ook al plaats vóór de opwekking van deze martelaren!

10. De opname van de gemeente wordt verschillende keren in verband gebracht 

met de tijd van Lot in Sodom en Noach. Zowel Lot als Noach werden eerst in 

veiligheid gebracht voordat het oordeel losbrak. Zo zal de gemeente ook eerst ge-

evacueerd worden, voordat de grote verdrukking losbarst. Zo werd ook Henoch 

weggenomen voordat de Here de aarde oordeelde.

11. De roeping en uitverkiezing van de gemeente is een geheimenis (Efeziërs 3:3-

10) een ‘tussentijd’ in Gods plan met de wereld. Deze tussentijd eindigt met het 

geheimenis van de opname van de gemeente, waarna de Here God de draad met 

Zijn verbondsvolk Israël opneemt en voleindigt.

12. De grote verdrukking wordt ook wel ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob’ ge-

noemd (Jeremia 30:4-7). Een periode die God bepaald heeft om Zijn volk Israël tot 

bekering en wedergeboorte te leiden. Uit deze ‘geboorteweeën’ zal Israël als een 

nieuw volk tevoorschijn komen.

13. In Daniël 9:27 wordt de zevenjarige grote verdrukking beschreven als de laatste 

jaarweek die de Here God over Zijn verbondsvolk Israël bepaald heeft. Deze week 

zal uiteindelijk leiden tot het afsluiten van de zonde en het brengen van eeuwige 
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gerechtigheid voor Israël (vers 24). Zo moeten we Gods plan met Zijn verbondsvolk 

Israël niet verwarren met Zijn plan met de gemeente en afstand nemen van de 

wijdverbreide vervangingsleer, waarin Israël plaats moet maken voor de kerk.

14. Het valt op dat geen enkel gedeelte uit de Bijbel de gemeente voorbereidt of 

waarschuwt voor de grote verdrukking. Hieruit blijkt dat de grote verdrukking niet 

voor de gemeente bedoeld is.

15. Zolang de gemeente bestaat, wordt de gemeente verdrukt (‘In de wereld leidt gij 

verdrukking...’ Johannes 16:33). Vooral in de eerste drie eeuwen werd de gemeente 

heftig vervolgd, maar ook nu. Denk maar aan de christenen in moslimlanden en 

de vele christenen die nu door ISIS verdreven en vermoord worden. Ook in Noord-

Korea worden de christenen vreselijk behandeld. Voor de vervolgde christenen is de 

gedachte dat de gemeente door de grote verdrukking moet gaan onbegrijpelijk!”

Theo Niemeijer – Het Zoeklicht.

Bezwaren tegen de leer van de opname van 
de gelovigen.

De Bijbel spreekt niet over een opname van de Gemeente. 
(Roelof Ham).

De onderstreepte tekst is van mij (H.S.)

Als de opname van de Gemeente zo’n belangrijk onderdeel is in de gebeurtenissen 

rond de terugkomst van Jezus, waarom is er in de Bijbel dan nergens expliciet iets 

over die opname te vinden? 

Wél te vinden. Genoeg voor een gelovige.
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Het woord opname komt niet eens in de Bijbelse grondtalen voor. Elk argument uit 

het Woord van God die door voorstanders van deze gedachte wordt aangehaald, is 

indirect en vraagt een hele toegespitste interpretatie van de gelezen verzen. 

Geen toegespitste interpretatie. Gewoon geloven wat er staat.

Het zijn aannames die nooit verder komen dan indirecte verwijzingen naar een 

eventueel soortgelijk gebeuren gevonden in Bijbelteksten. Daarbij vraagt dat soms 

hele specifieke exegetische verklaringen om tot de conclusie te komen dat hier 

sprake is van een verwijzing naar die opname (zie ook onder). 

Helemaal geen specifieke exegetische verklaringen. Een eenvoudige gelovige kan 

het begrijpen.

Voorstanders van het idee van een opname verwijzen als tegenargument hierbij 

vaak naar de Drie-eenheid. Dit zou een voorbeeld zijn van een begrip dat net zo 

goed niet letterlijk in de Bijbel te vinden is, maar wel in de hele Bijbel duidelijk naar 

voren komt als concept en daar zo ook wordt beleden. God de Vader, God de Zoon 

en God de Heilige Geest, doortrekken het ganse Woord van God. Het is daarom 

niet raar dat wij geloven in een Drie-eenheid, ook al wordt dat in de Bijbel zo niet 

genoemd. Je kan toch ook niet beweren dat dit niet waar is, omdat de Bijbel daar 

geen expliciete en directe melding van maakt?

Toch is dit geen geldig argument. Het gaat zij die niet geloven in een opname na-

melijk niet om het strikte woordgebruik. 

Nu spreekt hij zichzelf tegen. Hij begon wel over woordgebruik. Stapt nu over naar 

een idee. 

Het gaat ook hier om het concept, het idee. En inderdaad, kijkend naar de Drie-

eenheid wordt dan al snel duidelijk dat door de hele Bijbel heen, zowel in het OT 

als het NT, dit concept terug te vinden is. In dat geval is het geen probleem als het 
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woord zelf niet teruggevonden wordt. Dat geldt echter niet voor de opname van de 

Gemeente. Het idee zelf is helemaal niet sterk Bijbels te verankeren, zo vindt men. 

Het gebeuren staat toch in de Bijbel. Dan is het ook verankerd in de Bijbel. Een 

ander voorbeeld. Over de geboorte van de Heere Jezus staan ook niet veel teksten 

in de Bijbel. Toch zegt niemand dat dit te mager is. Vreemde uitdrukking trouwens. 

Er zijn genoeg teksten aan te geven over de Dag van de Heer en de laatste dingen 

bijvoorbeeld, waar in geen enkel opzicht enige melding wordt gemaakt van een 

opname van gelovigen voordat Jezus terugkomt. 

Waarom zou dat moeten? Is toch helemaal niet nodig.

 

In het OT bijvoorbeeld is er vrijwel altijd alleen sprake van de dag van de Heer. 

Deze dag is één moment; één dag waarop alles plaatsvindt wat gebeuren moet als 

Jezus terugkomt en God verschijnt. Geen verborgen opname en geen plotselinge 

wegvoering van gelovigen. 

Gebrek aan Bijbel kennis leidt gemakkelijk tot dwalingen en verkeerde uitleg van 

de Schriften. De Dag van de Heer is niet één dag, maar een periode van oordelen. 

Als de Heere Jezus terugkomt vindt niet alles tegelijk plaats. In de Schrift staat 

dat Hij terugkomt met al de heiligen. Die heiligen hebben blijkbaar al een nieuw 

lichaam gekregen. Heeft dus eerder plaats gevonden. Als Jezus terugkomt heeft er 

dus geen opname plaats. Die opname heeft dan blijkbaar toch eerder plaats gevon-

den. Niet moeilijk toch? 

Daarnaast kent ook het NT teksten en verzen die niet wijzen op een opname in hun 

beschrijving van de laatste dingen. In 2 Petrus 3 bijvoorbeeld lezen we over de dag 

van de Heer: ‘de dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die 

dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt 

blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 

Ja, ik vermoedde al dat u dit zou denken. U gelooft blijkbaar ook niet in een dui-
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zend jarig Vrederijk en aan het feit dat de satan duizend jaar gebonden wordt. U 

gelooft dan ook niet de talrijke Bijbelteksten in het OT die gaan over het komende 

Vrederijk van Koning Jezus. Het staat toch echt in de Schrift dat Zijn voeten weer 

zullen staan op de Olijfberg. Dat Hij de vijanden van Israël zal vernietigen en nog 

veel meer dingen.

Ook over de toekomst van Israël, de bekering van Israël, die trouwens wel zal plaats 

vinden bij Zijn terugkomst. Bij Zijn komst wordt wel de aarde vernieuwd, maar 

de nieuwe aarde komt pas aan het einde van het Vrederijk. Aan het einde van het 

Vrederijk vindt ook het oordeel plaats. Dit staat allemaal in Gods Woord. 

 

Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet 

leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken ervan bespoedigt. Die 

dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten 

weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (NBV).’ Dit is maar een voorbeeld, 

maar het toont duidelijk aan wat zij die niet geloven in het idee van een opname 

bedoelen. Er wordt hier namelijk met geen woord gesproken over een opname, dat 

terwijl er wel gesproken wordt over de hoop van de gelovigen in de dingen gaan 

komen. Die hoop is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, niet een wegvoering 

voordat de dag van God daar is. Er wordt niet gesproken over een behoud uit oor-

deel en rampspoed, maar over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die door alles 

heen komende is. Dat is de hoop voor gelovigen en meer niet. 

Gelukkig hebben de gelovigen een andere hoop. Na hun overlijden gaan die naar 

de Heere Jezus toe, hun verheerlijkte Heiland. 

 

En zo zijn er meer voorbeelden te geven, zeggen zij die niets in een opname 

zien. Zij zijn van mening dat het een nogal grote exegetische stap is om op ba-

sis van magere Bijbelse gegevens, verregaande conclusies te trekken over het 



111

bestaan van een opname en over de loop van de dingen die nog gaan komen. 

Het is dan ook niet toevallig dat in dat in het grootste deel van de kerkgeschiedenis, 

dit idee nooit eerder en verder verspreid is geweest, want zo zeggen criticasters: het 

idee van een opname is uiteindelijk geen Bijbelse gedachte.

De criticasters zijn ongelovigen en daarmee is het heel moeilijk discussiëren. Deze 

ongelovigen zijn waarschijnlijk wel christelijk, maar ze geloven heel veel niet wat in 

de Bijbel staat. In de eerste eeuwen werd er wel over de opname gesproken, maar 

na de rooms-katholieke priester Augustinus werd het stil. De reformatoren Luther 

en Calvijn hebben Augustinus braaf gevolgd. 

Dit is een klein gedeelte van een artikel van Roelof Ham, waarop ik commentaar 

gegeven heb. Op het internet kunt u het complete artikel van hem vinden. 

Een kritisch reformatorisch geluid van dr. Jan Hoek.

“De ‘opname van de gemeente’ is voor vele christenen met dispensationalistische 

overtuiging een centraal leerstuk. Hun gedachte is dat de verheerlijkte Christus on-

verwachts naar de aarde zal komen om Zijn gelovigen weg te halen uit het aardse 

strijdperk waar de grond hen steeds heter onder de voeten wordt. De al gestorven 

gelovigen zullen dan worden opgewekt en samen met de dan in leven zijnde gelo-

vigen, van wie de lichamen ‘in een punt des tijds’ veranderd zullen worden, losge-

maakt worden van de aarde en hun Meester tegemoet gaan in de lucht. Zo nemen 

ze als het ware de toevlucht tot Hem om met Hem mee te gaan in de hemelse heer-

lijkheid. Ze zullen dan met Hem in de hemel blijven tot na ‘de grote verdrukking’, 

een zeven jaar durende periode waarin de antichrist op aarde woedt en het volk 

van de Joden wordt verdrukt als nooit tevoren. Daarna zullen de gelovigen samen 

met Jezus naar de aarde terugkeren om hier het duizendjarige rijk mee te maken. 
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Er zijn echter doorslaggevende argumenten om de ‘opname van de gemeente’ te 

zien als een gebeuren op de jongste dag, vlak voor het laatste oordeel. ( jongste 

dag is laatste dag) Dit blijkt duidelijk uit de samenhang van het spreken over ‘de 

dag des Heeren’ en de ‘parousia’ de verschijning van de Heere’ in de beide brieven 

aan de Thessalonicenzen. De dag des HEEREN, wanneer God zal ‘richten’, orde op 

zaken stellen op aarde, is een bekend gegeven in het Oude Testament en wordt hier 

gelijkgesteld met de parousia van Christus. Daarmee is de gedachte aan een voor 

de wereld verborgen komst van Jezus om Zijn gemeente op te halen uitgesloten. 

Het gaat in deze brieven om “parenese in het licht van de parousie”, om de aanspo-

ring en bemoediging van de gemeente om in heiliging te leven, gemotiveerd door 

de nabijheid van Jezus’ definitieve komst. 

Wat in 1 Thessalonicenzen 4:16 genoemd wordt, namelijk “een geroep, de stem 

van de aartsengel, de bazuin Gods”, wijst op een wereldschokkend gebeuren. Dat 

is bepaald niet iets wat in het verborgene gebeurt, zodat de wereld daarna weer 

gewoon verder zou kunnen draaien. Het tekstgedeelte wat op de perikoop over de 

opname van de gemeente volgt, 1 Thessalonicenzen 5:1-11, gaat ook duidelijk over 

de uiteindelijke wederkomst van Christus en over de jongste dag met het laatste 

oordeel. De hoofdstukkenindeling in de Bijbel is van later tijd. In feite heeft de 

apostel in één adem gesproken over de opname van de gemeente en over het 

verderf dat de ongelovigen zal overvallen als de grote dag voor hen totaal onver-

wachts aanbreekt.

In overeenstemming met de kerkelijke traditie is de ‘opname van de gemeente’ 

dus te beschouwen als een gebeuren op de jongste dag, vlak voor het laatste oor-

deel. Wanneer Jezus komt in heerlijkheid zullen alle gelovigen met Hem verenigd 

worden. De kern waar het om gaat, lezen we in 2 Thessalonicenzen 2:1. De parousia 

van Jezus betekent onze vereniging met Hem. Wij behoeven ons niet het hoofd te 

breken over vragen als: hoe kunnen gelovigen in Nederland en in Australië tegelij-
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kertijd opstijgen om de Heer tegemoet te gaan in de lucht? Uiteraard veronderstelt 

de wijze waarop Paulus hier spreekt een voor ons achterhaald wereldbeeld. ( ???? 

H.S.)

Maar God zal het zo maken dat alle mensen op aarde de Christus in zijn heerlijke 

verschijning tegelijkertijd zullen zien!”

Reactie van mij:

Dr. Hoek gelooft blijkbaar niet in een duizend jarig Vrederijk van de Messias. Ook 

niet in een aardse toekomst voor Israël in het Vrederijk.

Hij gelooft ook de vele teksten niet die hierover gaan in het OT en NT.

Ik begrijp uit zijn reactie dat de Heere Jezus terugkomt om te oordelen de levenden 

en de doden. Dan staat iedereen op uit de dood. Dan worden volgens hem ook de 

gelovigen opgenomen, vlak voor het oordeel. De Apostolische Geloofsbelijdenis 

zet de gelovigen een beetje op een verkeerd spoor. Het is net of tegelijk met de 

terugkomst, ook het oordeel gaat plaats vinden. Dat is niet zo. Er vindt wel een 

oordeel plaats, maar niet het laatste oordeel. Als men heel veel teksten uit de Bijbel 

niet letterlijk gelooft, wordt het moeilijk. Het laatste oordeel zal plaats vinden aan 

het einde van het duizend jarig Vrederijk van Koning Jezus. 

De mening van dr. Hoek is in overeenstemming met de kerkelijke traditie. Dat is 

de rooms-katholieke en reformatorische traditie/uitleg.

Bij Augustines is deze dwaling ontstaan en hij blijft helaas voortbestaan. Het is 

triest dat aan de woorden van een roomse priester meer waarde wordt gehecht dan 

aan het levende Woord van God. 

Dr. Hoek stelt dat tijdens de grote Verdrukking het volk van de Joden meer ver-
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drukt zal worden dan ooit. Dat heb ik nergens in mijn Bijbel kunnen lezen. De 

grote Verdrukking komt over de ongelovigen. Daar kunnen ook Joden bij zijn. Wij 

weten dat niet. We weten wel dat 144.000 Joodse evangelisten tijdens de grote 

Verdrukking de wereld in gaan om het Evangelie te verkondigen. Deze staan onder 

speciale bescherming van de Heere. In die tijd komen ook Mozes en Elia terug in 

Jeruzalem om het Evangelie te verkondigen. Ze worden gedood, maar staan ook 

weer op en varen op naar de hemel. De mensen die in deze tijd tot geloof komen, 

zullen heel waarschijnlijk worden gedood om hun geloof. Zij gaan zingen voor 

Gods troon. De profeet zegt wél dat het een tijd van benauwdheid zal zijn voor 

Jakob.

De dag des Heeren is niet één dag. Het is een tijdvak dat begint bij Zijn terugkomst 

op de Olijfberg en eindigt na het laatste oordeel. Het laatste oordeel zal plaats vin-

den aan het einde van het duizend jarig Vrederijk.

Is de opname van de gelovigen een wereldschokkend gebeuren? Dat is nog maar 

de vraag. Wie worden er opgenomen? Niet de Kerk van Adam t/m Openbaring. 

Alleen de wedergeboren gelovigen vanaf de Pinksterdag. Toen verenigde de Heilige 

Geest de gelovigen tot één Lichaam, het Lichaam van Christus. Door de inwoning 

van de heilige Geest. Zij zullen worden opgenomen.

 Zij ontvangen een nieuw lichaam en zij worden verenigd met hun Zaligmaker. Ik 

vermoed dat het geen talrijke schare zal zijn, althans wat betreft het aantal van de 

dan nog in leven zijnde gelovigen. 

De Bijbel omschrijft hen als een klein kuddeke. Zal de Heere Jezus nog het geloof 

vinden op aarde, als Hij terugkomt?

In veel kerken en gemeenten weten zelfs de voorgangers niet meer wat wederge-

boorte is.

Paulus zegt tegen Timotheüs dat er een tijd zal zijn, dat de mensen de gezonde leer 
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niet meer zullen verdragen, maar zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor 

zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.

Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 

Timotheüs 4:3,4.

Dat is het kenmerk van onze tijd!

 Het is ook de vraag of de opgestane gelovigen zichtbaar zullen zijn. Ze krijgen wel 

een nieuw lichaam en dat is niet altijd zichtbaar. 

(zie de verschijningen van Jezus na Zijn opstanding). Een wereldschokkend gebeu-

ren? Op dit moment weinig van te zeggen. Het is maar wat de Heere wil dat er zal 

gebeuren en hoe dit zal gebeuren. De Heere zal in alles voorzien!

Er zijn ook mensen die nog een andere variatie van de opname bedacht hebben. 

Volgens hen zal de opname plaats vinden, gelijk met de terugkomst van de Heere 

Jezus. Deze mensen geloven wel in een duizend jarig Vrederijk.

 



116

9. EEN NIEUWE WERELDORDE?  

Een nieuw Koninkrijk van Vrede?

Er blijken volgens berichten op internet een aantal mensen te werken aan het tot 

stand komen van een Nieuwe Wereldorde onder leiding van een krachtig persoon. 

Dat is ook wat satan wil. In de Bijbel wordt deze de antichrist genoemd. We zien nu 

al diverse elementen van dat antichristelijke rijk opdoemen. Deze antichristelijke 

regering zal gedurende de grote Verdrukking over de wereld heersen. Aan dat rijk 

wordt een einde gemaakt door de Heere Jezus, bij Zijn komst naar deze aarde om 

Zijn Vrederijk op te richten en Zijn Koningschap over Israël en de wereld te reali-

seren.

De Nieuwe Wereldorde (in het Engels: New World Order of NWO) is een benaming 

voor een vermeend conglomeraat, gevormd uit bedrijven, zakenmensen en politici, 

die zouden streven naar een wereldregering met als doel een totalitaire machts-

overname. Het concept NWO is een voorbeeld van een complottheorie. (Wikipedia)

De Nieuwe Wereldorde en de Illuminati.

De Illuminati zijn één van de groepen die regelmatig voorkomen in de theorieën 

over de Nieuwe Wereldorde. De Illuminati zou een geheime orde zijn die werd 

gesticht door Adam Weishaupt in 1776 te Beieren. De naam komt uit het Latijn en 

betekent de Verlichten. Sommige complotdenkers geloven dat deze groep, die zou 

bestaan uit rijke (bankier)families, politici, ambtenaren, beroemdheden en interna-

tionale organisaties, de wereldorde zouden vertegenwoordigen.

De jaarlijkse vergadering van de Bilderbergconferentie wordt genoemd in relatie 

tot de Illuminati. De Bilderbergconferentie is een bijeenkomst van politici, be-
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drijfsleiders en bankiers die in 1954 voor het eerst werd georganiseerd in Hotel De 

Bilderberg te Oosterbeek door de Nederlandse prins-gemaal Bernhard van Lippe-

Biesterfeld en de Pool Józef Retinger om de banden tussen de VS en Europa te 

herstellen. 

Door sommigen werden de eerste vergaderingen ook gezien als opmaat voor 

de  Europese integratie. Door de strikte geheimhouding, verdenken critici de 

Bilderberggroep ervan dat deze ondemocratische besluiten neemt en de media 

controleert om de publieke opinie te beïnvloeden. (Wikipedia)

Wordt China de dominante supermacht?

China is een zeer antichristelijke macht.

Ik geef hier een interview weer met Rob van Wijk over 
China als supermacht. Goed om hier kennis van te nemen.

Er is een nieuwe wereldorde op komst met China als dominante supermacht, be-

toogt Rob de Wijk in zijn nieuwe boek. Het Westen maakt nog een kansje, als het 

zich verenigt en Uit  zijn columns in Trouw  en andere media-optredens kennen 

we Rob de Wijk als een realist. Iemand die de wereld niet aanschouwt door een 

roze bril, maar kijkt naar de macht en de verschuivingen daarin. Welke kant het nu 

opgaat, blijkt wel uit de ondertitel van zijn nieuwe boek, dat vandaag wordt gepre-

senteerd: ‘Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt’. 

De Wijk schetst hoe de positie van het Westen afkalft, terwijl de invloed van Rusland 

en China groeit en dan vooral van de laatste. China breidt zijn macht uit, door 

militaire opbouw, maar ook door economisch overwicht en nieuwe infrastructuur, 

zoals het Belt and Road-initiatief, ook bekend als de Nieuwe Zijderoute. Er dreigt 
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volgens De Wijk een riskante overgangsfase, waaruit China tevoorschijn zal komen 

als dominante supermacht.

De Britse historica Jude Woodward ziet helemaal geen gevaar in de opkomst van 

China, zei ze zaterdag in deze krant. Zij wijst op het vreedzame karakter daarvan. 

Heeft ze een punt?

“Als een land met 1,4 miljard inwoners gaat groeien en het heeft een strategie en 

een plan, dan heeft dat effecten. Punt. Die effecten gaan altijd ten koste van degene 

die tot dan toe de baas was. En laten dat toevallig Europa en Amerika zijn.

“Ik ben het wel met haar eens dat je die ontwikkeling moet accepteren, maar dan 

moet je ook nadenken wat je gaat doen. Daarom was ik blij verrast met die speech 

van Mark Rutte in Zürich. Een prima verhaal, dat aansluit bij de laatste woorden 

van mijn boek: we moeten trans- Atlantisch gaan samenwerken en ophouden met 

dat gezeur binnen de Europese Unie, anders gaat het gewoon niet werken. China 

is massa, daar moet je dus massa tegenover zetten.”

U voorspelt een ‘wereldorde met Chinese karakteristieken’. Wat is dat?

“China is een autocratie, een staats kapitalistisch land, met een cultuur van hiërar-

chie en dominantie, dat zichzelf als cultureel verheven ziet. Dat zit heel diep gewor-

teld in een cultuur. Eigenlijk niet zo anders dan wat wij in het Westen denken, de 

basis van imperialisme en kolonialisme”.

“Wat betekent het als zo’n land het voor het zeggen krijgt? Dan is er minder ruimte 

voor buitenlands beleid dat gestoeld is op waarden: mensenrechten, democratie, 

die kun je wel vergeten. Dat zie je al gebeuren. Het is voor het Westen bijna onmo-

gelijk om in de Veiligheidsraad een mandaat te krijgen voor humanitaire interven-

ties. Wij worden niet meer vertrouwd, er is sprake van een afrekening.

“Je krijgt enorme verschuivingen in de loyaliteiten in de wereld, ook binnen de 
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Europese Unie. Landen als Hongarije en Tsjechië zien wel wat in dat staatskapita-

lisme en die autocratie, die hebben een enorme aantrekkingskracht.”

China heeft zich toch nooit schuldig gemaakt aan imperialisme en kolonialisme?

“Nee, maar het heeft wel het tribuutsysteem gehad. Dat was zijn kolonialisme. De 

vorsten in omringende landen moesten zich ondergeschikt verklaren aan de keizer 

en ze moesten tribuut betalen. De keizer kon interveniëren in zaken die over oorlog 

en vrede gingen”.

“Het kolonialisme bestaat niet meer, het tribuutsysteem bestaat niet meer, maar 

de ideeën die eraan ten grondslag liggen zijn diepgeworteld. Je ziet dat ook in de 

Nieuwe Zijderoute. Die noem ik het tribuutsysteem 2.0, dat is echt hiërarchisch.”

Je kunt die Nieuwe Zijderoute ook zien als een positieve ontwikkeling, met han-

del en contacten door heel Azië en Europa. Er komen meer vrachttreinen naar 

Rotterdam, mooi toch?

“Landen die zelf autocratisch zijn zullen dat een fantastische ontwikkeling vinden. 

Ze krijgen geld, er wordt handel gedreven, ze kunnen zich aansluiten bij het grote 

China. Maar ze moeten wel een prijs betalen, in hun onderwerping aan China gaan 

ze verplichtingen aan die ze niet terug kunnen betalen.

“We hebben in Sri Lanka gezien wat daar de consequenties van zijn, ook in Tonga 

en Vanuatu in de Stille Oceaan. Ze komen in een schuldenval en worden gepakt op 

een manier die niet gezond is. Ze moeten gebieden afstaan waar China dan een 

basis kan aanleggen, ze zijn een pion geworden in het Chinese machtsspel.

“Het is heel slim en strategisch van China, ik heb daar grote bewondering voor. De 

Chinezen hebben goed nagedacht over het uitrollen, ook via de Nieuwe Zijderoute, 

van alle technologie: 5G, het internet of things, kunstmatige intelligentie, super-

computers. Dan ontstaat een situatie, dat was voor mij de grootste eyeopener, die 
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vergelijkbaar is met wat de Britten deden in de negentiende eeuw en de Amerikanen 

in de twintigste eeuw. Dan bepaal je de technische en commerciële standaarden en 

je pakt de boel gewoon in. Dan word je echt een supermacht.”

Komt die Chinese invloed ook naar Nederland?

“Dat gebeurt al. In bijna alle automerken zitten Chinese trace- en tracksystemen. 

Die data komen allemaal in China terecht. Dat is de zoveelste stap in de richting 

van totale controle. China gaat bepalen wat de technologische en economische 

standaarden worden, zo krijgen ze de hele toeleveringsketen in handen. Wat 

de Amerikanen hebben gedaan met bedrijven als Apple en Google, dat gaan de 

Chinezen nu doen.

“In China is alles politiek. Alles. Dat realiseren we ons hier onvoldoende. Achter 

de mooie Chinese woorden over vreedzame ontwikkeling zit keiharde macht. Het 

is veel rauwer, veel ruiger dan ze doen voorkomen. Een voorbeeld: Bhutan, een 

landje van niks, 700.000 inwoners. Wat doen die Chinezen? Ze gaan daar wegen 

aanleggen op grondgebied dat feitelijk van Bhutan is. Als je echt vredelievend bent, 

dan blijf je gewoon met je fikken van zo’n landje af, want je weet dat de anderhalve 

monnik die daar woont niks kan doen.

Dat geldt ook voor de Zuid-Chinese Zee, wat ze daar doen kan gewoon niet door 

de beugel. Volgens het Arbitrage hof in Den Haag is de Chinese claim op die zee 

niet gerechtvaardigd. Die uitspraak hebben ze gewoon in de prullenbak geflikkerd. 

Volgens het hof gaat het om riffen en rotsen, geen eilanden, en dus kan China er 

geen aanspraak op maken. En dan zegt China: dan maken we er wel eilanden van, 

ook al mag dat niet internationaalrechtelijk. Ze passen gewoon de realiteit aan. 

Waarom? Omdat ze vinden dat ze er recht op hebben. China is helemaal niet zo 

vredelievend.
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Behalve de Zuid-Chinese Zee gaat het ze om eilanden in de Oost-Chinese Zee en 

ook om Taiwan. Ik sprak in Japan met een adviseur van premier Abe en die zei: ik 

ben ervan overtuigd dat de Chinezen dit voor 2049 rond willen hebben. En ik denk 

dat hij gelijk heeft.”

Gaat de rest van de wereld dat accepteren?

“Ik denk dat de Chinezen dat gewoon kunnen doen. Ze hebben een ballistische 

raket die met een conventionele lading een heel vliegdekschip naar de bodem kan 

jagen, de eerste ter wereld. De Amerikanen zijn daar buitengewoon beducht voor. 

Als het tricky wordt, komen ze er niet meer in.”

Moeten we bang zijn dat Amerika als verliezende wereldmacht om zich heen gaat 

slaan?

“Dat doet het al. Trump is de exponent van dit probleem en het is niet ondenkbaar 

dat hij toch een confrontatie aangaat in de Zuid-Chinese Zee. Wat daar gebeurt lijkt 

op de Krim. Rusland en China denken dat ze meer speelruimte hebben en dat ze 

zich dit ongestraft kunnen permitteren.

“Met Taiwan hebben de Amerikanen een steunovereenkomst. Je kan als super-

macht niet over je laten lopen. Dan staan daar straks twee supermachten tegenover 

elkaar en dat is niet zo fijn. Japan is niet voor niks bezig om de strijdkrachten verder 

uit te bouwen.”

Aan de andere kant: China is al veertig jaar geen oorlog begonnen. Wat is dan de 

dreiging?

“In de Zuid-Chinese Zee zijn ze wel degelijk met oorlogsschepen bezig. En oorlogen 

worden tegenwoordig ook niet meer zo klassiek uitgevochten, het is veel meer hybri-

de. Er worden bijvoorbeeld bewapende vissersschepen ingezet. Of een combinatie van 

spionage, infiltratie, beïnvloeding, het mobiliseren van Chinezen in het buitenland.”
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U gaat uitgebreid in op de persoon Trump. Niet op de Chinese president Xi, doet 

die er niet toe?

“Nee, ik kijk naar continuïteiten. Trump vertegenwoordigt een cesuur, omdat hij de 

bondgenoten schoffeert en instituties als de EU en de NAVO wil opblazen. Hij cre-

eert een situatie waarin de Chinezen vrij baan krijgen. Xi zit veel meer in de lijn die 

is uitgezet door Deng Xiaoping: economische vooruitgang en steeds meer invloed, 

daar zit continuïteit in.”

Bestaat er ook een kans dat die ontwikkeling stagneert en China alsnog instort?

“Jazeker. Elke Chinese dynastie is zo ten einde gekomen en dat kan absoluut weer 

gebeuren. Tot nu toe gaat het goed, maar pas op: de schuldenproblematiek is gi-

gantisch, de beurzen zijn eerder al ingestort, het grondstofgebruik is afgenomen, 

er is een huizen bubble.

“Als China instort, heeft dat dezelfde consequenties als de val van de muur en het 

einde van de Sovjet-Unie. Dat kan tot een mondiale recessie leiden, of het kan 

gebeuren dat de leiders van de communistische partij om zich heen gaan slaan. Je 

kunt daar niet op plannen. Waar je wel op kunt plannen, is de opkomst van China. 

Dat land wordt een dominante macht in de wereld en dat is niet te stoppen.”

Moeten we bedrijven als Huawei daarom tegenhouden?

“Wij hebben in het Westen niet de capaciteit om in korte tijd overal 5G uit te rollen. 

Daar heb je Huawei voor nodig, anders loop je zo vijf jaar achter. Het is een duivels 

dilemma, je moet ongehoord voorzichtig zijn en hele harde eisen stellen. We heb-

ben dit laten versloffen, dat is ook een vorm van decadentie.”

Maakt Europa nog een kans op het wereldtoneel, als het zich verder verenigt?

“Ja en nee. China probeert die eenheid te ondermijnen, net als Rusland. En daar 

slagen ze tot nu toe heel aardig in. Als je nu kijkt op de Balkan, daar vindt gewoon 
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een keiharde machtsstrijd plaats tussen Europa, Rusland, China en ook Saudi-

Arabië. Dat gaat heel hard.

“Om daar wat aan te doen moeten we heel anders gaan denken over de toetreding 

van die landen tot de EU. Dan moet je zeggen: we trekken ze erbij. Het debat in 

Nederland komt niet verder dan ‘ojé, dan krijgen we nog meer van die gelukszoe-

kers’. Terwijl er strategisch zeer sterke redenen zijn om ze op te nemen en zo te 

voorkomen dat Europa in het geopolitieke spel uit elkaar wordt getrokken.”

Wat vindt u van de nieuwe wereldorde?

“Ik ben er niet blij mee. Ik ben een westerling, geïndoctrineerd met onze waarden 

en daar voel ik me prettig bij. Anders zouden we dit gesprek ook niet kunnen voe-

ren, dan zou er een partijfunctionaris meeluisteren.”

“Ik zeg niet dat de hele wereld Chinees wordt. Ik zeg dat de Chinese invloed in de 

wereld sterk zal toenemen en dat er twee blokken tegenover elkaar komen te staan. 

Geen blokken zoals tijdens de Koude Oorlog, China is meer een octopus met de 

Nieuwe Zijderoutelanden als tentakels. Twee visies staan tegenover elkaar, waarbij 

de visie van het Westen zwakker wordt.

“Ik aarzel nu al om naar Amerika te gaan, met dat idiote gedoe bij de douane. Ik 

neem een aparte telefoon mee als ik naar China en Rusland ga. Moet ik dat in 

Amerika ook gaan doen? Kom op zeg. De leider van de vrije wereld, dat zijn ze 

allang niet meer.”

Rob de Wijk: De Nieuwe Wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht over-

neemt. Uitgeverij Balans, 368 pagina’s, ISBN 9789460039911
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Christenen worden steeds zwaarder vervolgd in China.

De wereld wordt steeds meer klaargemaakt voor de komst van de antichrist.

In China neemt de christenvervolging toe. De Bijbel moet veranderd  worden en 

aangepast aan nationalistische standaards, evenals de liederen. Christenen worden 

altijd en overal in de gaten gehouden tot in het buitenland toe.

Het is buitenlandse studenten verboden om deel te nemen aan Bijbelstudies. In 

eindtijd zal de antichrist steeds meer zijn ware gezicht laten zien en zich openbaren 

als de wereldleider die alle problemen kan oplossen. 

In 1 Johannes 2:18 lezen we: 

“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, 

zijn er nu ook al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.” 

In de 2e Thessalonicenzen brief lezen we dat er een Weerhouder is. Als de 

Weerhouder weggenomen wordt, kan de antichrist zich ten volle openbaren. 2 

Thessalonicenzen 2:5-8.

De Weerhouder is de Heilige Geest, Die in de gelovigen woont. Als de gelovigen 

opgenomen worden, heeft de antichrist vrij spel.

De antichrist zal zich openbaren als een valse drie-eenheid. De satan is de na-aper 

van God.

Openbaring 16: 13  “En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest 

en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen. Vergelijk ook Openbaring 

20: 10.
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10. HET NIEUWE ISRAËL
Wanneer is er sprake van een nieuw Israël? Dat gaat gebeuren wanneer hun 

Messias, de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde. Hij komt terug als de Koning 

van Israël om te regeren vanuit Jeruzalem over Israël en de volken. 

Als de grote Verdrukking van zeven jaren voorbij is, komt de Heere Jezus terug. Zijn 

voeten zullen staan op de Olijfberg. Deze berg splitst zich in tweeën en er ontstaat 

een groot dal, het dal van Josafat.

Zacharia 14:4  zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem 

ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en west-

waarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de 

andere helft zuidwaarts;

De Messias gaat daar de vijanden van Israël vernietigen. Dan zal Israël bekeerd wor-

den. Zij zullen rouw bedrijven over hetgeen hun vaderen en ook zijzelf de Messias 

Jezus aangedaan hebben: Doorstoken, verworpen in ongeloof……..

Zacharia 12:10  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem 

uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij door-

stoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig 

kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

Daarna wordt vervuld hetgeen de profeet Jesaja zegt in Jesaja 60.
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Eerst een korte samenvatting van wat er gaat gebeuren. 

 y Aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

 y De HEERE zal voor u tot een eeuwig Licht zijn.

 y Allen zullen rechtvaardigen zijn.

 y Eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen.

 y Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant. 

 y Zij zijn een werk van Mijn handen.

 y Opdat Ik verheerlijkt zal worden.

 y De kleinste zal tot duizend worden.

 y Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

Jesaja 60:19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal 

u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God 

tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, 

want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een 

einde komen. 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aar-

de in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, 

opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een 

machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

Heerlijke beloften voor het Joodse volk. Eindelijk komt er een einde aan de bijna 

2000 jaar lange periode van verstrooiing, verdrukking, uitmoording en geweld-

dadigheden, discriminatie en valse beschuldigingen gericht tegen het volk Israël.

Dan zal er geen sprake meer zijn van antisemitisme.

Zij waren door God uitverkoren en zijn nog steeds Gods uitverkoren volk. Gods 

verbond met Abraham is een eeuwig verbond. 
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Waarom werden de Joden verstrooid over de gehele aarde?

Wat kunnen wij leren van Gods handelen met het Joodse volk?

In Psalm 106 geeft de HEERE een overzicht van de zonden van Zijn volk. De HEERE 

is echter traag om te straffen. God wil niet dat Zijn volk verloren gaat. 

Dat zou ook ten koste gaan van Zijn heilige Naam. De andere volken zouden kun-

nen zeggen dat de HEERE Zijn volk in de woestijn gebracht heeft om hen te verdel-

gen. Of dat de HEERE niet machtig genoeg is om Zijn volk te redden.

Maar ook in het beloofde land gaan de Israëlieten door met zondigen. Ze keren 

hun God de rug toe en gaan de afgoden dienen. Dat is zó erg dat de HEERE wel 

verplicht is hen te straffen met de straffen die de Hij destijds al aan het volk, door 

middel van Mozes, had meegedeeld. Namelijk verstrooiing over de gehele aarde.

Mensen kunnen God lang uitdagen door hun zondig gedrag, maar God heeft ook 

nu grenzen gesteld aan de mate van goddeloosheden die Hij tolereert. De heiden-

se volken moesten indertijd door Israël uitgeroeid worden uit Kanaän, omdat de 

maat van hun zonde vol was. Er komt een oordeel.

In het boek Openbaring kunnen we daar alles over lezen, (Openbaring 6 t/m 16).

Belijdenis van zonden.

Psalm 106:6  Wij hebben gezondigd, evenals onze vaderen , wij hebben ons misdragen, 

wij hebben goddeloos gehandeld.

De vaderen waren ongehoorzaam.

7  Onze vaderen in Egypte hebben Uw wonderen niet opgemerkt; zij hebben niet ge-

dacht aan Uw talrijke blijken van goedertierenheid, maar waren ongehoorzaam bij de 

zee, de Schelfzee. 
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God verloste Israël ter wille van Zijn Naam.

8  Maar Hij verloste hen omwille van Zijn Naam, om Zijn macht bekend te maken. 9 

Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droogviel; Hij deed hen door de diepe wateren gaan 

als door een woestijn. 10 Hij verloste hen uit de hand van de hater, Hij bevrijdde hen uit 

de hand van de vijand. Water bedolf hun tegenstanders, niet één van hen bleef over. 12 

Toen geloofden zij Zijn woorden, zij zongen Zijn lof. 

De Israëlieten vergaten God en Zijn werken.

13  Maar zij vergaten spoedig Zijn werken. Zij wachtten niet op Zijn raad, 14 en werden 

met gulzigheid bevangen in de woestijn; zij stelden God op de proef in de wildernis. 15 

Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf hun zielen. deed Hij uitteren. 16 Zij 

werden jaloers op Mozes in het kamp, en op Aäron, de heilige van de HEERE. 

De zondaren werden direct gestraft.

17  De aarde opende zich en verslond Dathan en bedolf de aanhang van Abiram. 18 Een 

vuur brandde onder hun aanhang, een vlam verzengde de goddelozen. 

De Israëlieten maakten een gouden kalf als afgod. 

19  Zij maakten een kalf bij de Horeb en bogen zich neer voor een gegoten beeld. 20 Zij 

ruilden hun Eer. In voor het evenbeeld van een rund, dat gras eet. 

Zij vergaten opnieuw God en Zijn wonderen.

21  Zij vergaten God, hun Heiland, Die grote dingen gedaan had in Egypte, 22 wonderen 

in het land van Cham, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. Hij zei dat Hij hen zou 

wegvagen. 

Mozes als bemiddelaar tussen God en het volk.

Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan om 
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Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben. 

Door Hun ongeloof gingen zij het beloofde land niet binnen.

24  Zij versmaadden het begerenswaardige land, zij geloofden Zijn woord niet, 25 maar zij 

morden in hun tenten; naar de stem van de HEERE luisterden zij niet. 26 Daarom hief Hij 

Zijn hand tegen hen op en zwoer dat Hij hen zou neervellen in de woestijn, 27 dat Hij hun 

nageslacht zou neervellen onder de heidenvolken en hen zou verstrooien door de landen. 

De Israëlieten gingen de afgod Baäl – Peor dienen.

28  Ook koppelden zij zich aan Baäl-Peor, zij aten de offers voor de doden. 29 Zij ver-

wekten de HEERE tot toorn met hun daden, zodat er een plaag onder hen uitbrak. 30 

Toen stond Pinehas op en oefende gericht en de plaag werd tot stilstand gebracht. 31 Het 

is hem gerekend tot gerechtigheid, van generatie op generatie, tot in eeuwigheid

De Israëlieten tergden hun leider Mozes.

32  Zij maakten Hem zeer toornig bij het water van Meriba, het verging Mozes slecht 

omwille van hen. 33 Want zij tergden zijn geest, zodat hij met zijn lippen ondoordachte 

woorden sprak. 

De Israëlieten verdreven de volken niet, zoals de HEERE bevolen had.

34  Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen had; 35 maar zij ver-

mengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken. 

In het beloofde land gingen zij de afgoden dienen.

36  Zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden. 37 Bovendien offerden zij 

hun zonen en hun dochters aan de demonen. 38 Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed 

van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land 

door deze bloedschulden ontheiligd werd. 3
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Door de afgoden te dienen bedreef Israël overspel.

9  Zij verontreinigden zichzelf door hun werken, zij bedreven hoererij door hun daden. 

40 Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Zijn volk, Hij had een afschuw van 

Zijn eigendom. 

Als straf werden ze onderdrukt door hun vijanden.

41  Hij gaf hen in de hand van de heidenvolken; wie hen haatten, heersten over hen. 42 

Hun vijanden onderdrukten hen, zij werden vernederd onder hun hand. 

God redde hen vaak, desondanks ging men door met te zondigen.

43  Hij redde hen vele keren, zíj echter tergden Hem door hun plannen en raakten uit-

geteerd door hun ongerechtigheid. 

 . 

Tot slot een gebed om verlossing. God ziet hun benauwdheid en is vol van goed-

heid over Israël. Hij is een goedertieren God. Er staat “God tiert van goedheid”

Opdat zij uw heilige Naam weer gaan loven.

God heeft een begin gemaakt met de verlossing van de Israëlieten uit de volken. 

44  Toch zag Hij hun benauwdheid, toen Hij hun roepen hoorde 45 Hij dacht hun ten 

goede aan Zijn verbond; Hij had berouw, naar Zijn grote goedertierenheid. 46 Daarom 

bewees Hij hun barmhartigheid bij allen die hen als gevangenen hadden weggevoerd. 47 

Verlos ons, HEERE, onze God, breng ons bijeen vanuit de heidenvolken, opdat wij Uw 

heilige Naam loven en ons beroemen in Uw lof. 48 Geloofd zij de HEERE, de God van 

Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid; laat heel het volk zeggen: Amen. Halleluja!

Psalm 107:10  Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, ge-

vangen in ellende en ijzer. 11 Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden 

van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. 12 Daarom vernederde Hij 
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hun hart door moeite, zij struikelden en er was geen helper. 13 Maar toen zij in hun be-

nauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. 14 Hij leidde hen uit 

de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden.

De Heere zal zorgen voor een volmaakte overgang van Israël in het Vrederijk naar 

het Israël op de nieuwe aarde.

Psalm 121:7  De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De 

HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

De profetie van Jesaja heeft betrekking op de positie van Israël op de nieuwe aarde. 

Dat blijkt uit de profetie dat er geen zon en maan meer zal zijn, maar dat God Zelf 

tot een eeuwig Licht zal zijn. Dit staat ook in: 

Openbaring 22:5  En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen 

zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle 

eeuwigheid.

Eerst een vernieuwd Israël.

In het voorgaande ging het over het nieuwe Israël op de nieuwe aarde. Maar daar 

aan voorafgaand komt er nog een tijdvak van duizend jaren, waarin Israël al ver-

nieuwd wordt. Wat betekent dat voor het Joodse volk? Wel, het is bijna gelijk aan het 

leven op de nieuwe aarde, maar de zon en de maan zijn er nog wel en de HEERE is 

hun nog niet tot een eeuwig Licht.

Ze zijn wel allemaal rechtvaardigen. Ze zijn wel allemaal bekeerd. In de voorafgaan-

de teksten van Jesaja 60:20 gaat het over het Messiaanse Rijk en het vernieuwde 

Israël. Zoals b.v. in de volgende teksten:
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Jesaja 60: 10  Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u die-

nen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u 

ontfermd. 11 En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij ge-

sloten worden, opdat men tot u in brengt het vermogen der volken, terwijl hun koningen 

worden meegevoerd. 12 Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te 

gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.

“Vlak voor de komst van Christus zal de antichrist op aarde heersen. Hij zal de 

stad Jeruzalem uitkiezen als religieus centrum voor de gehele aarde. In de tempel 

te Jeruzalem zal hij de “gruwel der verwoesting” oprichten, waarbij hij zichzelf zal 

verheffen tot god om zich in de tempel te laten aanbidden. In de voorbereiding 

hier naar toe, zal het volk Israël met de antichrist een verbond sluiten. De heilige 

stad Jeruzalem zal steeds meer op de zondige stad Sodom gaan lijken. Hoewel het 

Joodse volk eens vanuit de slavernij in Egypte verlost werd, zal Jeruzalem steeds 

meer de kenmerken van Egypte gaan dragen. Door hun afval van de levende God 

zullen ze opnieuw tot slavernij gebracht worden. Men denkt vrij te zijn, zonder te 

weten, dat de inwoners van Jeruzalem opnieuw in slavernij verkeren. Zo zal het aan 

het einde der tijden met Jeruzalem vergaan.

Na de wederkomst van Christus, zal Jeruzalem weer geheiligd worden en zal de 

heerlijke tempel, beschreven in Ezechiël 40-42, gebouwd worden en Jeruzalem de 

eeuwige, Heilige Stad worden, van waaruit Christus op aarde zal regeren.” (Theo 

Niemeijer)
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11. EEN NIEUWE HEMEL EN 
EEN NIEUWE AARDE.

Het duizend jarig Vrederijk zal gesitueerd zijn op een vernieuwde aarde. Daarna 

komt er een einde aan de theocratie van vrede en gerechtigheid. Maar er staat 

nog meer te gebeuren. We verwachten een nieuwe aarde die eeuwig zal bestaan. 

Een volmaakte theocratie van liefde, vrede en gerechtigheid. In het duizend jarig 

Vrederijk zullen niet alle bewoners de Heere van harte liefhebben. Er zullen onder 

de volken toch nog schijngelovigen zijn. Dat blijkt aan het einde, als ze in opstand 

komen tegen de Heere. Ze zullen worden verslagen en met de satan in de hel wor-

den geworpen.

Op de nieuwe aarde zullen de bewoners echter geen zondige natuur meer hebben. 

Over de overgang van de bewoners naar de nieuwe aarde geeft de Bijbel ons heel 

beperkte informatie. In het Messiaanse Vrederijk hebben de bewoners nog een 

oude zondige natuur. Als ze op de nieuwe aarde zijn, hebben ze geen zondige na-

tuur meer. Zij zullen ook een nieuw lichaam krijgen. Een lichaam dat niet meer zal 

sterven. Want op de nieuwe aarde zal geen dood meer zijn.

 Misschien net iets anders dan de Bruid van het Lam. Deze gelovigen zullen als 

de engelen zijn. Het ligt voor de hand dat de lichamen van de bewoners van het 

Vrederijk aan het einde van dat rijk worden veranderd. Dat zou kunnen zijn op het 

moment, voordat het laatste oordeel gaat plaats vinden.

Dan staan alle doden op. Ze krijgen een eeuwig lichaam en worden veroordeeld tot 

de eeuwige straf. Het is heel waarschijnlijk dat ook alle levenden op dat moment 

een eeuwig lichaam krijgen. Die levenden komen uit het Vrederijk en gaan, na 

beoordeling door de Heere Jezus, naar de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde leven 

alleen bewoners met een eeuwig lichaam. 
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Hij die op de troon zit zegt: 

Openbaring 21:5  En Hij, die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

De rechtvaardigen uit Israël en de volken zullen waarschijnlijk eerst overgeplaatst 

worden naar een nieuwe aarde. De oude aarde kan, als een planeet waarop geen 

mensen wonen, dan in vuur vergaan. Wat er met de dieren gaat gebeuren is niet 

bekend. Ook is niet bekend of er op de nieuwe aarde ook dieren zullen zijn.

Belangrijke kenmerken van de nieuwe aarde. De kenmerken staan in Openbaring 

21:1-7.

We gaan ze even langs:

 

 y De eerste aarde was er niet meer. Er is geen sprake van een vernieuwde aarde, 

zoals sommige mensen ons willen doen geloven, maar echt van een nieuwe 

aarde.

 y Er zal geen zee zijn op de nieuwe aarde. Zee maakt scheiding tussen de vol-

ken. Maakt het reizen moeilijk.

 y Het nieuwe Jeruzalem komt van God uit de hemel.

 y Johannes zag dit in een visioen. Het is de Bruid van het Lam.

 y De rechtvaardigen (op nieuw geborenen) uit Israël en de volken, mogen de 

bewoners van de nieuwe aarde zijn.

 y De bewoners van het nieuwe Jeruzalem zijn de heiligen, de reeds opgenomen 

gelovigen.

 y God zal bij de mensen wonen in het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem is de stad 

van God.

 y De mensen zullen Gods volk zijn.

 y God zal hun God zijn.
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 y God zal alle tranen afwissen.

 y Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen verdriet, geen moeite, geen na-

righeid. Het is allemaal verleden tijd. Ook geen smart en verdriet over de ge-

volgen van bepaalde zonden die een mens nu nog wel kunnen plagen. Of 

waarmee satan de mens achtervolgt.

 y God maakt alle dingen nieuw. Dus geen vernieuwing, zoals sommige mensen 

beweren.

 y Het plan van God is klaar. Hij is er mee begonnen en Hij zal het voltooien, tot 

een goed einde brengen. Hij is de Alfa en de Omega.

 y Wie dorst heeft ontvangt gratis het Water des Levens, dat is de Heere Jezus.

 y Wie overwint zal alles erven. De erfenis die voor hem of haar is weggelegd in 

de hemel.

 y De gelovige erft God en de Heere Jezus. Hij zal voor God als een zoon zijn. 

Waarom? Omdat hij of zij in Christus aangenomen is. “Allen die Hem aan-

genomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.” 

Johannes 1:12.

 y De ongelovigen en alle slechte mensen zullen naar de hel gaan, waar satan 

dan ook is. 

Openbaring 21:1  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en 

de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag 

de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als 

een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel 

zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er 

meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
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betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 

en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des 

levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij 

een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 

ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die 

van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Psalm 102:26  U hebt voorheen de aarde gegrondvest, hemel is het werk van Uw handen. 

27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. 

U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 28 Maar U blijft Dezelfde, 

aan Uw jaren zal geen einde komen. 29 De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, 

hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

Psalm 104:35  De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet 

meer zijn. Loof de HEERE, mijn ziel! Halleluja!

De nieuwe hemel.

Het betreft hier het uitspansel boven de nieuwe aarde. De hemel is nu een verblijf-

plaats van demonische machten, van “de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Over de nieuwe hemel geeft Gods Woord geen details. In de nieuwe hemel zal niets 

meer herinneren aan de opstand van satan en zijn engelen (demonen). God gaat 

wonen bij de mensen in het nieuwe Jeruzalem. Woont God dan niet meer in de 

hemel? De Bijbel geeft daar geen informatie over.

Efeziërs 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze 

geesten in de hemelse gewesten.
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Uit de Bijbel weten we dat er drie hemelen zijn; de eerste hemel is de atmosfeer 

(dat is de blauwe hemel), de tweede hemel is het universum (het heelal met de 

planeten) en de derde hemel is de Hemel der Hemelen, dat is waar God woont.

2 Korintiërs 12:2  Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of 

het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God 

weet het - dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die 

persoon - of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - 4 

dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die 

het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Belangrijke feiten uit de profetieën van Jesaja:

 y God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een nieuwe schep-

ping. Het is geen vernieuwde oude aarde, zoals de reformator Calvijn ons wil 

doen geloven.

 y Aan de vorige dingen, aan de oude aarde, zal niet meer gedacht worden. Alle 

zonden zijn vergeven en vergeten. Zij zullen niet meer opkomen in het hart. 

Ook niet de gevolgen van de zonde. Geen smart en tranen meer.

 y Wees vrolijk en verheug u in eeuwigheid.

 y God schept Jeruzalem een vreugde en Zijn volk blijdschap.

 y God zal Zich verheugen over Jeruzalem.

 y God zal vrolijk zijn over Zijn volk.

 y Het Joodse volk zal eeuwig voor Gods aangezicht blijven bestaan, evenals de 

nieuwe aarde en de nieuwe hemel. 

Jesaja 65: 17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige 

dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar 
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wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem 

een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk 

zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem 

van geschreeuw.

Jesaja 66:22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor 

Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en 

uw naam blijven staan. 

2 Thessalonicenzen 1: 7  En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openba-

ring 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,

2 Petrus 3:11  Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in 

heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht 

en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan 

en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkom-

stig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos 

door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als 

zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u 

geschreven heeft,
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Levend water voor de volken.

In Openbaring 22 lezen we over een rivier, die ontspringt uit de troon van God en 

van het Lam. Het water van deze rivier geeft leven. 

Openbaring 22:1  En hij toonde mij een rivier van water dat leven geeft, helder als kris-

tal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.

Op vele andere plaatsen in de Bijbel wordt geschreven over het levende water. 

“Levend water” zit vol zuurstof waardoor het mogelijk is om te kunnen leven. In 

“dood water” zit bijna geen zuurstof. Daarin kan geen vis leven. Het levende water 

is een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest schept leven en maakt levend. 

De Bron daarvan is God Zelf. Een opnieuw geboren gelovige, is levend gemaakt 

door de Heilige Geest, Die ook in hem of haar blijft. Op de nieuwe aarde is alleen 

leven mogelijk door de Heilige Geest. Vandaar de rivier van water, die ontspringt 

uit de troon van God en het Lam. Dit is beeldspraak met betrekking tot de Heilige 

Geest, maar het zou kunnen zijn dat er daadwerkelijk een rivier ontspringt uit de 

troon van God. Om de bewoners er aan te herinneren waar de Heilige Geest van-

daan komt.

Op andere plaatsen in Gods Woord wordt ook geschreven over deze levende bron 

van water.

Psalm 46:5  De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de 

woningen van de Allerhoogste.

Jesaja 66:12  Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als 

een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u 
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zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden.

Jeremia 2:13  Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend 

water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water 

houden.

Zacharia 14:8  Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal 

stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee 

in het westen, ‘s zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden.

Johannes 4:10  Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, 

en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd 

en Hij zou u levend water gegeven hebben……14 maar wie drinkt van het water dat Ik 

hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal 

geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Johannes 7:37  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de 

Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij 

over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was 

er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 14:16  En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, op-

dat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld 

niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij 

blijft bij u en zal in u zijn.
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Openbaring 7:17  Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en 

zal hen geleiden naar de levende waterbronnen.

De profeet Ezechiël heeft een visioen gehad van de rivier van Gods zegen, de 

Heilige Geest.

Ezechiël 47:1  Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er 

stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant 

van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rech-

terzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. 2 Vervolgens bracht Hij mij naar buiten 

via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die 

naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. 3 Toen de Man naar 

het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet 

mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. 4 Hij mat weer duizend el en liet 

mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en 

liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. 5 Nog eens mat Hij duizend el: het 

was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar 

men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. 

De stromende rivier(en) kunnen we zien als een beeld van de zegen van God die 

uit het nieuwe Jeruzalem (de Bruid van Jezus) voortkomt. Het is een beeld van de 

Heilige Geest, die in alle eeuwigheid bij ons- en in ons blijft.

Jesaja 66:10  Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. 

Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, 11 opdat u mag zuigen en 

verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven 

aan de overvloed van haar luister.
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Galaten 4:26  Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.

Plaats van aanbidding.

Er is een tijd geweest in Israël dat God met Zijn heerlijkheid aanwezig was in de 

tempel te Jeruzalem. Maar door de zonden van Israël verdween deze heerlijkheid, 

door de Oostpoort. Ezechiël profeteert echter dat deze terug zal keren.

Over de heerlijkheid van God in de tempel.

Ezechiël 10:4  Toen verhief de heerlijkheid van de HEERE zich van boven de cherub naar 

de drempel van het huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was 

vol van de lichtglans van de heerlijkheid van de HEERE.

De heerlijkheid van God is vertrokken uit de tempel.

Ezechiël 11:23  Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op uit het midden van de 

stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag.

Profetie over de terugkeer van de heerlijkheid van God.

Ezechiël 43:2  En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van 

het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd 

verlicht vanwege Zijn heerlijkheid. 3 En de aanblik van het visioen dat ik zag, was als 

het visioen dat ik gezien had, toen ik kwam om de stad te gronde te richten. Het waren 

visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met 

het gezicht ter aarde. 4 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de 

poort die op het oosten uitzag. 5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste 
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voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld.

Jeruzalem is door God verkoren als Zijn stad. Om daar Zijn Naam te vestigen.

Dat was zo onder het Oude Verbond met Israël en dat zal straks onder het Nieuwe 

Verbond ook weer zo zijn. God zal wonen in het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe 

Aarde. Gelovigen die tot de Bruid van Christus behoren mogen dan priesterlijke 

taken gaan uitvoeren. Waaronder haar belangrijkste taak: het vereren van God. Dat 

zal dan in volmaaktheid gebeuren, geheel in overeenstemming met de heerlijk-

heid, heiligheid en majesteit van God.

Een andere priesterlijke taak zou kunnen zijn om de verbinding tot stand te bren-

gen tussen God en de volken die op de nieuwe aarde zullen leven. De Bruid zal tot 

een zegen zijn voor de volken op deze aarde. Evenals de bewoners van Israël tot 

zegen zullen zijn voor de volken in deze wereld.

Openbaring 21:22  Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is 

haar tempel, en het Lam. 

Openbaring 22:3  En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en 

van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4 en zullen Zijn 

aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 

De Bruid en de andere volken.

Er zijn Bijbelleraars die leren dat er op de nieuwe aarde ook ongelovige volken zul-

len zijn, die genade van de HEERE Jezus krijgen. Er zullen wel volken zijn maar dat 

zijn volken, die bestaan uit mensen die al wedergeboren zijn in het Vrederijk van de 

Heere Jezus. Het Vrederijk van duizend jaar, dat voorafgaat aan de nieuwe Aarde. 

Aan het einde van het Vrederijk zijn de schijnheiligen uit de volken verwijderd.
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Licht voor de volken.

Openbaring 21:23  En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, 

want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En de naties die 

zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun 

heerlijkheid en eer erin.

Die geweldige grote stad van 2200 x 2200 x 2200 km. zal door God verlicht worden, 

want er zal geen zon en ook geen maan meer zijn. Ook geen dag en nacht. De 

gelovigen, hebben ook geen slaap meer nodig, want zij hebben een lichaam als dat 

van de engelen. De volken, die zalig worden, zullen ook in het licht van God en van 

het Lam wandelen. 

Ik vermoed dat ook de volken en het Joodse volk een ander lichaam zullen krijgen. 

Ook een eeuwig lichaam, want er zal geen dood meer zijn op de nieuwe aarde. 

Wat voor eer en heerlijkheid de koningen en groten van de aarde zullen inbrengen 

is niet duidelijk. Het zijn in ieder geval ook wedergeboren mensen. Wél een heel 

verschil met nu. 

Als gevolg van de zondeval kon God op een wonderbare wijze Zijn grote liefde en 

genade tegenover opstandige-, zondige mensen openbaren. Door de kruisdood 

van Zijn geliefde Zoon heeft God alles gegeven om de mensheid te redden van de 

eeuwige straf in de hel. Daardoor hebben de mensen nog veel meer redenen om 

God en Zijn Zoon te vereren, te loven en te prijzen en te danken dan de engelen.

En satan is voor eeuwig verslagen op alle fronten. Halleluja!

De laatste pagina’s van de Bijbel, waar de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem 

worden beschreven, vormen het zalig einde van de heilsgeschiedenis. 
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Profetieën over de nieuwe aarde en de 
nieuwe hemel.

Over deze gebeurtenissen hebben de profeten geprofeteerd:

Jesaja 34:4 De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel 

opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of ver-

schrompelde vruchten van een vijgenboom.

Jesaja 66:22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor 

Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en 

uw naam blijven staan.

De Woorden van de Heere Jezus gaan niet voorbij. (ze zijn 
eeuwig aan de orde)

Mattheüs 24:35  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 

zeker niet voorbijgaan.

In het Nieuwe Testament staan een aantal teksten die gaan over een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 y Hemel en aarde zullen vergaan.

 y God is eeuwig.

 y Aarde en hemel zullen als een mantel opgerold worden en verwisseld worden 

voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 y De oude aarde en hemel blijven in stand tot na- of tot en met het oordeel over 

de goddeloze mensen.

 y De elementen waaruit de aarde bestaat zullen brandend vergaan.
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 y De hemelen zullen ook door vuur vergaan.

 y Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid 

woont. 

Hebreeën 1:10  En In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen 

zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen 

alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwis-

seld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

2 Petrus 3:7  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als 

een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van 

het verderf van de goddeloze mensen.

2 Petrus 3:10  Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen 

de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en 

de werken daarop zullen verbranden...12 u, die de komst van de dag van God verwacht en 

daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en 

de elementen brandend zullen wegsmelten.13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn 

belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

De overgang van het Vrederijk naar de nieuwe arde.

Nadat het laatste oordeel heeft plaats gevonden, zal de oude aarde verdwijnen en 

de nieuwe aarde geschapen zijn. Hoe de verhuizing van de mensen in het Vrederijk 

naar de nieuwe aarde zal plaats vinden, is niet duidelijk. Zij zullen toch ook een 

nieuw eeuwig lichaam nodig hebben. Want op de nieuwe aarde zal geen dood meer 

zijn. Maar het zal ongetwijfeld een volmaakt proces zijn en geheel volgens Gods 

plan verlopen. 
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God op de grote witte troon. 

Openbaring 20:11  En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn 

aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 

vinden was.

De zondige, vergankelijke aarde en de verontreinigde hemel vluchten weg voor de 

heilige God. Daarom wil God de aarde niet vernieuwen, de aarde waarop zoveel 

zonden bedreven zijn tegen een heilig God. Daarom moet er een nieuwe aarde ko-

men. God is een heilig God, groot in macht en heerlijkheid. Niemand kan God zien 

en leven. Dat weten we van Mozes en dat weten we van Johannes. Maar de Heere 

Jezus heeft ons God geopenbaard, ons God laten zien. Wie Mij gezien heeft, zegt 

de Heere Jezus, heeft ook Mijn Vader gezien. Mijn Vader en Ik zijn één. Zo kunnen 

we toch God zien en leven. De Israëlieten waren niet in staat naar Mozes’ gezicht 

te kijken, nadat hij in de nabijheid van God geweest was. Zó blonk en straalde zijn 

gelaat. God is niet veranderd. Hij is onveranderlijk, rechtvaardig, heilig en machtig. 

Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. De Vader delegeert bepaal-

de taken aan Zijn Zoon voor de uitvoering van Zijn plan en besluiten. Dat blijkt ook 

uit deze tekst: 

Johannes 5:21  Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook 

de Zoon levend wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het 

oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie 

de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. De Zoon zit nu aan de 

rechterhand van God, Zijn Vader, op de troon.



148

Nieuwe aarde.

De nieuwe aarde zal echt helemaal nieuw zijn. Dus geen vernieuwde aarde. Want 

de oude aarde met de elementen zullen brandend vergaan. De nieuwe aarde zal 

er al zijn, wanneer de oude aarde vergaat. Want de bewoners, de rechtvaardigen, 

Israël en de volken, moeten op een bepaald moment verhuizen van de oude aarde 

naar de nieuwe aarde. God zal, dat weet ik zeker, er ook geen vele jaren voor nodig 

hebben om een nieuwe aarde te scheppen. Waarschijnlijk ook niet meer dan zes 

dagen. De nieuwe aarde zal zeker onbeschrijfelijk mooi worden. Met ons beperkte 

menselijke verstand is het is moeilijk om ons daar een voorstelling van te maken. 

Maar het zal zonder twijfel volmaakt en heerlijk zijn.

Dwalingen inzake nieuwe aarde en hemel.

Ds.G.C. Vreugdenhil over de nieuwe aarde en nieuwe 
hemel.

Op grond van 2 Petrus 3 : 7, waar gesproken wordt over het ten vure bewaard 

worden van de schepping tegen de dag van het oordeel, krijgen we de indruk dat 

alles zal vergaan en dat er een heel nieuwe schepping zal komen. Dat is de lijn van 

de discontinuïteit tussen schepping en voleinding. De hemelen zullen brandende 

vergaan en de elementen zullen in vuur wegsmelten (2 Petrus 3). Hier wordt toch 

een duidelijke breuklijn getekend tussen het eindgericht en het nieuwe dat daarna 

komt. Zo ook in Openbaring 21. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij 

gegaan. Daar is werkelijk sprake van een voorbijgaan van de eerste schepping en 

van een nieuwe scheppingsdaad van God.

Toch is het beeld van het vuur ook een beeld van schoonbranden, louteren. Op 

grond daarvan geloven velen meer in een herschepping dan een totaal nieuwe 
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schepping. Niet dat alles gerepareerd of gerestaureerd zal worden, want daar is 

alles veel te ingrijpend voor bedorven door de zondeval. Calvijn denkt hier aan een 

nieuwe gedaante. dus een vernieuwing van het bestaande. Hij baseert deze mening 

op Romeinen 8, waar gezegd wordt dat de schepping met opgestoken hoofd uitziet 

naar het vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat ziet op een 

bevrijding of reiniging van het bestaande. In het algemeen heeft de gereformeerde 

traditie deze lijn vast gehouden. Denk maar aan wat Guido de Brés belijdt in zijn 

laatste artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar zegt hij dat Christus 

deze oude wereld in vuur en vlam zal stellen om haar te zuiveren (artikel 37).

Ds.G.C. Vreugdenhil.

Reactie: Calvijn en de Nederlandse Geloofsbelijdenis weten het blijkbaar beter dan 

wat God in Zijn Woord zegt.
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12. HET NIEUWE JERUZALEM.
Het nieuwe Jeruzalem is de Bruid van de 
Heere Jezus.

In Openbaring 21 gunt de Heere ons een blik op het komende Nieuwe Jeruzalem. In 

een visioen laat de Heere deze grote heilige stad aan Johannes zien. De Heere voegt 

er heel veel informatie aan toe. We zullen deze informatie stapsgewijs doornemen. 

Bij de opname van de gelovigen zijn deze al verenigd met hun Bruidegom, de 

Heere Jezus. Zij zijn ook aanwezig bij de terugkomst van de Heere Jezus naar deze 

aarde. De heiligen komen met Hem mee. In het nieuwe Jeruzalem zullen ze hun 

eeuwige woning mogen aanschouwen en bewonderen. Het nieuwe Jeruzalem heeft 

de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de Heere Jezus, de Bruidegom. Niet 

vergeten: de Bruid is een geschenk van God, de Vader, aan Zijn Zoon. 

Openbaring 21:2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 

God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik 

hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij 

hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

God wil wonen bij de mensen.

Dit lezen we ook al over het nieuwe Jeruzalem in: 

Ezechiël 48:35:  “De naam van de stad zal van die dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR.”

God sprak tot Mozes:

Exodus 25:8  En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan 

wonen.
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Profetie van Jesaja over de woonplaats van God.

Jesaja 12:6  Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de 

Heilige van Israël.

Profetieën van Zacharia over de woonplaats van God.

Zacharia 2:10  Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw 

midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE 

gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan 

zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

Zacharia 8:3  Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in 

Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de 

HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

Deze profetieën zien op de komende situatie in het Vrederijk en op de nieuwe 

aarde. De Heilige van Israël, de Heere Jezus, zal wonen in Jeruzalem, op de heilige 

berg. Van daaruit zal Hij als Koning de wereld regeren. Later vanuit het nieuwe 

Jeruzalem.

Openbaring 21:4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 

meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen 

zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 

Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Openbaring 21:9  En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van 

de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de 

bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote 

en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de 



152

hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als 

een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. 12 Zij had een grote en 

hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen 

op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

De muren van deze stad maken een scheiding tussen de Bruid van de Heere Jezus 

en Israël en de volken. Israël is een aards volk en de landbeloften die God aan 

Abraham heeft gegeven zijn eeuwig.

De poorten zijn naar de stammen van Israël genoemd. Zie ook Ezechiël 48: 30-35. 

De grondstenen (of fundamenten) naar de apostelen van het Nieuwe Testament. 

Gods Verbond met Abraham en het Nieuwe Verbond zijn eeuwig en hebben allebei 

hun plaats binnen het plan van God.

Jesaja 60:18  Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting 

of rampen maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.

Openbaring 21:13  Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten 

op het zuiden, en drie poorten op het westen. 14 En de muur van de stad had twaalf fun-

damenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15 En hij 

die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en 

haar muur.

Openbaring 21:16  En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als 

haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. (Eén stadie 

bedraagt ongeveer 185 meter). Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 17 En hij mat 

haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel 

is.
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De stad is dan 2200 x 2200 x 2200 km. groot, (lxbxh). 
Op de plaatjes ziet u hoe groot het nieuwe Jeruzalem zal worden.

Openbaring 21:18  En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver 

goud, gelijk aan zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met 

allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffi  er, het 

derde chalcedon, het vierde sm aragd,20 het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende 

chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, 

het twaalfde amethist.21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart 

bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

De kostbare en transparante bouwmaterialen van deze stad weerspiegelen de heerlij k-

heid van de Heere Jezus. De stad heeft de heerlij kheid van God, staat in Openbaring 

21 vers 11. Die heerlij kheid heeft de Heere Jezus al ontvangen van Zij n Vader bij  de 

hemelvaart. De Heere Jezus was Zelf ook als het ware transparant. Door Hem hebben 

de gelovigen God de Vader leren kennen. Hij  was één met Zij n Vader. Als de gelovigen 

vervuld zij n met de Heilige Geest, zij n ze ook transparant. Dan zie je in hen de Heere 

Jezus. Ze zij n leesbare brieven van Christus. Mooi is dat! God ziet ons nu ook al zonder 

zonde, als we in de Heere Jezus zij n. Want we zij n bekleed met Zij n gerechtigheid. 

Gouden straat of straten?

In de SV en HSV vertaling van deze tekst is “straat” vertaald met “straat”, enkelvoud. 
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Er zijn andere vertalingen die vertalen met “straten”, “plein”, “grote straat” of “stad”. 

Als we zien dat de stad 2200 x 2200 x 2200 km. groot is, dan lijkt het mij duidelijk 

dat er niet slechts één straat in die immens grote stad is. Dat moeten er toch wel 

heel veel zijn. Bovendien zal deze stad bewoond worden door miljoenen gelovigen 

en wellicht miljarden engelen. God zal er Zelf wonen en de Heere Jezus.

Openbaring 21:22  Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is 

haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Jesaja 60:19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u 

de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw 

sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de 

HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

Openbaring 21:24  En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de 

koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 En haar poorten zullen 

overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.

Op de nieuwe aarde zullen God en het Lam wonen in het nieuwe Jeruzalem met al 

de heiligen. De poorten van het nieuwe Jeruzalem zijn dan dag en nacht open. Voor 

de bewoners van Israël en de volken.

Er zal geen nacht zijn. Geen duisternis, waar satan altijd graag gebruik van heeft 

gemaakt. Maar satan is voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel, de hel gewor-

pen. Hij kan nooit meer iemand kwaad doen. Dan zal het Licht van God en het Lam 

de aarde verlichten. 

Dat er geen nacht is, geeft ook de tijdloosheid aan. Er is geen dag en nacht meer. Het 

zal eeuwig licht zijn. Toch wordt er in Openbaring 22:2 geschreven over maanden.
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Openbaring 21:26  En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

Israël zal leiding geven aan de volken en de Heere Jezus blijft vanuit het Nieuwe 

Jeruzalem regeren over Israël en de volken. Wat de heerlijkheid en de eer van de vol-

ken betreft, kan ik me weinig anders voorstellen dan dat hun lofprijzing en aanbid-

ding is voor God en het Lam. De heerlijkheid van de volken kan alleen maar beteke-

nen, dat ze nu bekeerd zijn en God en het Lam willen dienen en aanbidden. Daarvoor 

kwamen de volken ook op het Loofhuttenfeest in het Vrederijk van de Heere Jezus. 

Of er op de nieuwe aarde ook een Loofhuttenfeest zal zijn, is niet bekend, maar de 

Joodse gelovigen op de nieuwe aarde zullen dit waarschijnlijk wel blijven vieren. Dan 

moeten zij ook weten wanneer ze dat moeten doen. Er is geen dag en nacht meer.

Volgens Leviticus 23:41 is het een eeuwige instelling. Hoe dit zal worden uitgevoerd 

in de eeuwigheid, de Heere weet het. 

Openbaring 21:27  Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezig-

houdt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens 

van het Lam.

Wie staan er in het boek des levens? De profeet Jesaja zegt dat het de rechtvaardi-

gen zijn. Zij zijn opnieuw geboren. Zij zullen de nieuwe aarde in bezit nemen.

Jesaja 60:21  Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aar-

de in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, 

opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot 

een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

Wie bewonen het nieuwe Jeruzalem? Dat zijn God en het Lam, de Heere Jezus. Dat 

zijn de heiligen, dat is de Bruid van Christus. Dat zijn de tienduizendtallen engelen.
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Hebreeën 12:21  En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer 

bevreesd en sta te beven. 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de 

levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,

Openbaring 3:12  Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 

maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem 

schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit 

de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Wat Johannes gezien heeft op Patmos, gaat echt gebeuren. De Heere Jezus heeft 

hem dat laten zien. Dat mag niet vergeestelijkt worden. Want dan doen we af van 

de Woorden van de Schrift. Dat geldt niet alleen voor dit gedeelte. Dat geldt voor 

al de voorzeggingen, profetieën van de Heere Jezus in het boek Openbaring. De 

gelovigen hebben een heerlijk vooruitzicht. Ze mogen dan eeuwig bij hun Heere 

en Heiland zijn. Hem eeuwig danken, loven en prijzen. Hem eeuwig dienen. Wat 

een glorie voor de kinderen van God. 

Openbaring 22:19  En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, 

zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die 

in dit boek geschreven zijn.

Dwalingen inzake het nieuwe Jeruzalem.

 y De uitleg van de Jehova getuigen.

 y De leer van het preterisme – Jeroen Koornstra.

 y Veel reformatorische kerken hebben hun twijfels over het boek Openbaring. 

Sommigen noemen het een allegorie.


