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Voorwoord
Wat is de Boodschap van de Bijbel?

Wie het grote aantal kerken en denominaties overziet en daarnaast nog de legio lokale onafhanke-
lijke geloofsgemeenschappen, waar de ‘op de Bijbel’ gebaseerde uitgangspunten dikwijls redelijk 
tegenstrijdig zijn, zal zeggen dat die vraag niet te beantwoorden is. 
Wanneer we bovendien het grote aantal theologen zouden kunnen tellen, die al net zo veel uiteen-
lopende ideeën hebben gelanceerd omtrent de Bijbel, dan lijkt het een onmogelijke opgave om 
antwoord te geven op de vraag: ‘Wat is de boodschap van de Bijbel?’ Dat alles bewerkt niet zelden 
een enorme teleurstelling voor de leek die, in dit woud van ideeën, uitgangspunten en inzichten, 
de weg probeert te vinden. Het verdrietige gevolg is dat velen afhaken en het vertrouwen in Gods 
Woord zelf zijn kwijtgeraakt en daarmee een geweldige schat aan liefde en hoop mislopen. Wat nog 
ernstiger is, daardoor misschien zelfs het eeuwige leven met de Heere Jezus zullen missen.

Hoe staat dit boek nu te midden van deze niet aflatende reeks van inzichten en uitgangspunten? 
Voegt dit boek iets toe?

Hendrik Schipper heeft eigenzinnig voor een andere aanpak gekozen. Een aanpak, die de Bood-
schap van de Bijbel op een veel directere manier ontsluit. De auteur is jarenlang op allerlei wijzen 
betrokken geweest bij Gods Woord door de uitoefening van diverse functies die hij binnen kerken 
heeft bekleed. Vooral echter door zijn persoonlijke bekering en wedergeboorte werd zijn liefde 
voor de Heere Jezus en Zijn Woord steeds groter, waarmee ook zijn inzicht in dat Woord groeide. 
Dat komt zeker ook daardoor dat hij altijd de Heere heeft gevraagd om inzicht en de leiding van 
de Heilige Geest.

Zijn jarenlange studie maakte hem meer en meer vertrouwd met de rijke Boodschap. Dat inzicht 
in die Boodschap ontvouwt hij in het voor u liggende werk. Hendrik Schipper geeft zelf, in niet te 
veel tekst, de lijn van zijn ontdekkingen en inzichten weer. Die inzichten worden direct uitvoerig 
gestaafd met Bijbelteksten waarop ze zijn gebaseerd. Op die manier wordt de Bijbelse Bood-
schap veel toegankelijker en kan de lezer dit inzicht direct verifiëren.

Het is mogelijk dit werk in zijn geheel te lezen om zo Gods plan van het begin van de wereld tot 
de voleinding beter te leren kennen. Het is best een omvangrijk werk en het vraagt grote discipli-
ne dit zo te doen, maar dit zal zijn vruchten afwerpen.
Het is ook mogelijk dit boek als een soort naslagwerk te gebruiken. Aan de hand van de uitvoeri-
ge inhoudsopgave kan men een thema kiezen om nader te bestuderen.

Ik geloof vast dat de mens die ernstig het antwoord zoekt op de vraag : ‘Wat is de Boodschap 
van de Bijbel?’ door dit boek geholpen zal worden. De Bijbel, beter de Heere God, heeft een 
Boodschap voor alle volken, voor Zijn volk Israël, ja bovenal voor ieder mens persoonlijk. Het 
is heerlijk die Boodschap te leren kennen. Een Boodschap ook die we niet mogen negeren, een 
Boodschap van liefde, van zegen en heil en dat biedt de Heere God aan in en door Zijn eniggebo-
ren Zoon, Jezus Christus. Wie Jezus leert kennen zal tot vernieuwing van zijn leven komen. Moge 
de Heere dit werk daartoe zegenen. 

Ds. Henk Schouten
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Inleiding
God, de Schepper van hemel en aarde, heeft de mens geschapen om de aarde te bewonen, te 
bebouwen en te onderhouden. Daarbij God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf.

Aan deze opdracht van God heeft de mens door ongehoorzaamheid niet voldaan. De mens werd 
door toedoen van satan, een afvallige engel, een vijand van God. 

Het zou rechtvaardig van God geweest zijn om de mensheid te straffen en niet verder met hen 
te gaan. God besloot echter de mensheid genadig te zijn en een mogelijkheid te geven om aan 
de straf te ontkomen. Deze mogelijkheid effectueerde God door Zijn eigen Zoon te straffen voor 
de ongehoorzaamheid van de mensheid in plaats van de mensen zelf. Er was, is echter één 
voorwaarde. De mens moet dit offer wel accepteren. Is dit alles? Nee, bij de aanvaarding van dit 
offer ontvangt de mens een andere Geest, waardoor hij een vriend van God wordt in plaats van 
een vijand. 

In de Bijbel, het Woord van God, kan men alles lezen over dit reddingsplan van God. Hij heeft 
ons dit veelal te kennen gegeven d.m.v. beloften. In de Bijbel staan heel veel beloften. Beloften 
voor Zijn uitverkoren volk Israël, beloften voor de andere volken en beloften voor gelovigen, die 
Zijn Gemeente, Zijn Lichaam vormen. In mijn boek “Israël Gods oogappel” heb ik de beloften 
voor Israël mogen weergeven en verklaren. De Heere heeft het in mij hart gegeven om ook de 
beloften voor de volken weer te geven en te verklaren. 

Er zijn diverse kernteksten in de Bijbel die van invloed zijn geweest op mijn motivatie om de 
beloften aan de volken toe te lichten en te verklaren.
Hieronder volgt een kleine bloemlezing van deze teksten.

Lukas 2:29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 0want mijn 
ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht 
om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.

Efeziërs 2: 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de volken 
door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

God heeft alles wat mensen nodig hebben om zalig te worden geopenbaard in Zijn Woord.
Jesaja 45:21 Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? 
Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; 
er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben 
God en niemand anders. 

Jesaja 46:10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog 
niet plaatsgevonden hebben; 

Het verlangen van God om zondige mensen eeuwig zalig te maken:
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Jesaja 65: 11 Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die 
Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, 
hier ben Ik.

Lukas 15:7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich be-
keert, meer dan over negenennegentig recht vaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Wat zegt de Bijbel, het Woord van God over alle mensen en de volken?

Korinthiërs 1: 18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar 
voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 19 Want er staat geschreven: Ik zal de 
wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. 
20 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die 
behouden worden, is het een kracht van God. 19Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van 
de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. 20 Waar 
is de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de 
wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? 21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld 
door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van 
de prediking zalig te maken hen die geloven. 

Zie in verband met deze tekst wat Dr. Pieter Smit al in 1959 stelde, namelijk dat hij voor zijn eigen 
verantwoording wilde staan. “Geef mijn portie (van de genade) maar aan Fikkie”. Wieringa en 
Kuitert volgden. Gevolg: de Gereformeerde Kerken liepen leeg.

Korinthiërs 1: 23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en 
voor de Grieken een dwaasheid. 24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, 
prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 25 Want het dwaze van God is 
wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Het is mijn verlangen en mijn gebed dat de Heere de bedekking die er is ten aanzien van Israël 
en de volken mede door dit boek wil wegnemen. 

Tot slot, alle eer aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor Zijn leiding, hulp 
en verlichting bij het schrijven van dit boek. Mijn lieve vrouw Kenna dank ik hartelijk voor haar 
inbreng door middel van haar Bijbelkennis, gebeden en correctiewerk.

Ds. Henk Schouten bedank ik hartelijk voor het lezen van de tekst, voor zijn kritische opmerkin-
gen, zijn aanvulling en zijn voorwoord. 

Hendrik Schipper
Veenendaal, Augustus 2019
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Begripsbepalingen
01. Wie is YHWH – Wie is de God van de Bijbel?
02. Wie is de Messias Jezus van de Bijbel?
03. Wie is de Heilige Geest van de Bijbel?
04. Wie is satan?
05. Wie is de antichrist.

Wat is de Bijbel?
De Bijbel is een door mensen geschreven boek, maar alle Schrift is door God ingegeven. Mensen 
die door de Heilige Geest van God werden gebruikt en geleid om de Woorden van God op te 
schrijven. Woorden van God die aan mensen werden toevertrouwd om deze niet alleen op te 
schrijven, maar ook door te geven. (2 Petrus 1:19-21)
De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testa-
ment bestaat uit de Torah, de vijf boeken van Mozes, de Profeten en de Geschriften. Het Nieuwe 
Testament bestaat uit de Evangeliën, de Handelingen van de Apostelen, de Brieven van de Apos-
telen en de Openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes. 

Wat zegt de Heere Jezus over de Bijbel, over beide Testamenten? Hij noemt beide Testamenten 
schatten. Daarom moeten deze beide schatten niet gescheiden worden. Zij horen bij elkaar. Ook 
bij het uitdelen van het Woord is het belangrijk een complete Bijbel aan te bieden. Om alleen 
Nieuwe Testamenten uit te delen is niet verkeerd, maar het is maar de halve schat. Toen de Heere 
Jezus de Schriften ging uitleggen aan Zijn discipelen, nam Hij als basis het Oude Testament.

Mattheüs 13: 52 Hij ging verder en zei: “Iedere leraar van de Joodse godsdienst die een discipel 
van Mij wordt, heeft een dubbele schat: De oude schat van Mozes en de profeten en de nieuwe 
schat van Mij.”  (Het Boek)

Mattheüs 13: 52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der heme-
len onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen 
tevoorschijn haalt.
Wat is het belangrijkste gebod in het Oude Testament?Mattheüs 22: 37 Jezus zei tegen hem: U 
zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 
38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

01. Wie is YHWH? 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 hemel en op aarde. Hij is de Schepper. Voor ons mensen is het niet te begrijpen dat er een 
machtig Wezen bestaat die door alleen te spreken iets uit niets kan scheppen. Van de schepping 
heeft geen mens iets kunnen ervaren. Maar de Zoon van God heeft daar wel iets van laten zien. 
Door te spreken stilde Hij een storm op zee en Hij schiep uit vijf broden en twee vissen manden 
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vol broden en vissen. Daar kwam geen evolutie aan te pas. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en 
het staat er. Hij maakte doden levend en stond Zelf op uit de dood. Wat een almachtig en heerlijk 
God.
God is eeuwig, zonder begin en zonder einde. 

Psalm 90:2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

01.1 Namen van God. 
Wie is de IK BEN?
Waarom is het belangrijk om Gods Naam te kennen? Als je de naam van iemand kent, dan geeft 
dat de mogelijkheid om hem beter te leren kennen. Mozes, de toekomstige leider van Israël, 
vond het belangrijk om de Naam van God te weten. Dat had zijn reden, want hij moest het volk 
een boodschap van God overbrengen. Dat volk wist niet wie God was, want zij dienden de afgo-
den van Egypte. 

Exodus 3: 13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: 
De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat 
moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit 
moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 

In het Hebreeuws hebben de namen een betekenis. Dikwijls zegt het iets over iemands karakter 
of over zijn bediening. In het bijzonder als die naam door God is gegeven. Als je dus de naam van 
iemand weet, dan zegt dat al iets over de persoon. Er staat in: 

Psalm 9: 11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
Deze tekst geeft de belangrijkheid aan van het kennen van de Naam van God. 

Namen van God. 

1. El, Eloah, Elah, YHWH, Adonai, Vader
2. Elohim = Godheid, God (Gen. 1:1). Elohim is meervoud.
3. El = God. El is enkelvoud.
4. Yahweh = Ik zal zijn, die Ik zijn zal (Ex. 3 : 14; 6 : 2)
5. El Eljon = God de Allerhoogste (Gen. 14:19)
6. El Shaddai = God de Almachtige (Gen. 17:1)
7. Yahweh-Jerih = Yahweh zal voorzien (Gen. 22:14)
8. Yahweh-Rapha (Nophi) = Yahweh uw Heelmeester (Ex. 15 : 26)
9. Yahweh-Nissi = Yahweh mijn Banier (Ex. 17 : 15)
10. Yahweh-Shalom = Yahweh is vrede (Richt. 6 : 24)
11. Yahweh-Zebaoth = Yahweh der heerscharen (1 Sam. 1 : 3)
12. Yahweh-Roï = Yahweh mijn Herder (Ps. 23 : 1)
13. Yahweh-Jah = Yahweh de onveranderlijke (Jes. 12 : 2)
14. Yahweh-Tsidkenu = Yahweh onze Gerechtigheid (Jer. 23 : 6)
15. Yahweh-Shammah = Yahweh is aldaar (Ezech. 48 : 35)
16. Vader (2 Kor. 6:18)
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01.2 Eigenschappen van God 
Gods eigenschappen zijn in de theologie onderscheiden in onmededeelbare en mededeelbare 
eigenschappen. De niet-mededeelbare eigenschappen van God, welke Hij niet aan een schepsel 
kan meedelen, zijn: 
alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, eeuwig, heilig, onafhankelijk, onveranderlijk. 
De mededeelbare eigenschappen van God, welke Hij aan een schepsel kan meedelen, zijn: 
barmhartigheid, eenvoudigheid, geduld, genade, goedheid, lankmoedigheid, liefde, ontferming, 
rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, wijsheid,

De eigenschappen en deugden van God moeten door Zijn volk worden verkondigd (1 Petr. 2:9).

Niet-mededeelbare eigenschappen van God.

God is alomtegenwoordig.
Uit de erkenning dat God de Enige en Oneindige is, volgt dat Hij ook alomtegenwoordig is. God 
is overal aanwezig, Hij is alom tegenwoordig. 

Psalm 139: 8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent 
daar. 9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 10 ook daar zou 
Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.

God is alwetend.
I Koningen 8:39 U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen,

I Kronieken 28: 9 En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volko-
men 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.

Hebreeën 4:13 Er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geo-
pend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben.

Psalm 139:1 HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt 
van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen 
vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in 
van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, 
ik kan er niet bij.

Spreuken 15:3 De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.

I Johannes 3:20 Indien ons hart ons veroordeelt, God is meer (groter) dan ons hart, en Hij kent 
alle dingen.

Psalm 147:4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 5 Onze Heere is groot en 
geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.
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God is almachtig. 
Genesis 17:1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei 
tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! 

Jeremia 32:17 Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote 
kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk. 
27 Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Openbaring 1:8 “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde”, zegt de Heere, “Die is, en 
Die was, en Die komen zal, de Almachtige.”

God is Drie-Enig.
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie Personen. We moeten ze van elkaar onder-
scheiden. Toch vormen zij een éénheid. God is één. Eén in Wezen.

Deuteronomium 6:4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

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

Genesis 3:22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed 
en kwaad kent.

Genesis 11:7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van 
allen elkaars taal zullen begrijpen.

God is eeuwig.
Wij noemen God eeuwig, omdat wij geloven, dat Hij nooit een begin gehad heeft of een einde zal 
nemen. Hij staat boven de tijd.

Psalm 90:2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. 

Jesaja 40:28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper 
van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat.

I Timotheüs 6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft.

Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die 
was en Die komt, de Almachtige.

God is overal tegenwoordig.
I Koningen 8:27 Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der 
hemelen zouden U niet bevatten, hoeveel te min dit 
huis, dat ik gebouwd heb!

Psalm 139:7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? 18. Zou ik ze 
tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U. Al steeg ik op naar 
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de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 9Nam ik vleugels van de 
dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 10ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rech-
terhand mij vasthouden. 11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! dan is de nacht een licht om 
mij heen. 12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, 
de duisternis is als het licht.

Jeremia 23:24 “Zou iemand zich in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou 
zien?” spreekt de HEERE. “Vervul Ik niet de hemel en de aarde?” spreekt de HEERE.

God is heilig. 
Leviticus 19:2 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet 
u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. 

Psalm 99:9 Verheft de HEERE, onze God, en buigt u voor de berg van Zijn heiligheid; want de 
HEERE, onze God, is heilig.

Jesaja 1:4 Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, 
kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, 
zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.

Jesaja 6:3 En de een riep tot de ander, en zei: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heerscharen! 
Heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”

Jesaja 12:6 Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

Jesaja 41:14 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw 
Verlosser is de Heilige van Israël. 

Hosea 11:9 Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efra-
im te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad 
zal Ik niet komen.

Habakuk 1:13 U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet aanschou-
wen.

Openbaring 4:8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren 
die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, 
de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

God is Licht. 
I Johannes 1:5 Dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat 
God een Licht is, en totaal geen duisternis in Hem is.

God is Schepper.
Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde…….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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God is onafhankelijk. 
Handelingen 17:25 Hij wordt door mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, omdat Hij 
Zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft.

Romeinen 11:36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.

I Timotheüs 6:15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der 
heren, zal die op Zijn tijd laten zien,

God is ondoorgrondelijk.
Job 11:7 Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige door-
gronden? 8 Zij is hoger dan de hemel, wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel, wat kun jij 
daarvan weten? 9Haar reikwijdte is langer dan de aarde, en breder dan de zee.

Job 26:14 Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van Zijn wegen; wat hebben wij slechts een fluiste-
rend woord van Hem gehoord! Wie zou dan de donder van Zijn kracht kunnen begrijpen?

Psalm 145:3 De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Romeinen 11: 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoor-
grondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Efeziërs 3:19 en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

God is een vuur.
Deuteronomium 4:24 De HEERE, uw God, is een verterend Vuur, een ijverig God.

Jesaja 33:14 De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaars aangegrepen; zij 
zeggen: “wie is er onder ons die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij 
een eeuwige Gloed wonen kan?”

Hebreeën 10:31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

Hebreeën 12:29 Onze God is een verterend Vuur.

God hoort en verhoort gebeden.
God hoort: De Heere hoort als ik tot Hem roep.
God verhoort: Ik zal hun geroep zeker verhoren.

God antwoordt.
En het zal geschieden, dat ik antwoorden zal, voordat zij roepen!

God werkt.
Hij werkt en wie zal het keren?

God verkondigt.
God verkondigt grote blijdschap.
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Mededeelbare eigenschappen van God.

God is barmhartig 
Exodus 34: 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en 
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,

Deuteronomium 4:31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en 
u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten 
heeft, niet vergeten.

2 Kronieken 30: 9 Want als u zich tot de HEERE bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen 
barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land 
zullen terugkomen. De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht 
niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.

Mattheüs 18: 21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder 
tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? 
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal, ( 490 x).
Zo barmhartig is de Heere God, Die graag vergeeft!

II Korinthiërs 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barm-
hartigheden, en de God van alle vertroosting.

Jakobus 5:11 u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barm-
hartig.

De Heere God is barmhartig en genadig. God is barmhartig omdat Hij niet wil dat mensen verlo-
ren gaan. Daarom is Hij ook geduldig. Maar een mens wordt niet door barmhartigheid behouden 
maar door de genade van God, welke is geopenbaard in het offer van Zijn geliefde Zoon aan het 
kruis van Golgotha. Zowel Israël als de volkeren worden behouden door het geloof in de Messias 
Jezus. 

God is nederig.
Mattheüs 11: 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; 
en u zult rust vinden voor uw ziel;

God is geduldig. 
2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 
Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God is genadig.
Exodus 34:6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en 
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,

1 Petrus 5:10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken 
en funderen.
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God is goed. 
Psalm 34:9 Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man die op Hem betrouwt.

Psalm 86:5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor 
allen die U aanroepen.

Psalm 100:5 De HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid.

Psalm 119:68 U bent goed en U doet goed,
Jakobus 1:17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader 
der lichten,

Handelingen 10:38 Jezus van Nazareth, Die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende 
allen die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Mattheüs 5:44-45 Ik zeg u: “Hebt uw vijanden lief; zegent ze die u vervloeken; doet wel degenen 
die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij kinderen zou 
zijn van uw Vader, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en 
regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”

Mattheüs 19:17 En Hij zei tot hem (de rijke jongeling): “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand 
is goed dan Eén: God.”

God is Heelmeester.
Exodus 15:26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat 
juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan 
zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester.

Exodus 23:25 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik 
zal ziekte uit uw midden doen wijken.

Psalm 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

Psalm 147: 3 Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Hosea 6:1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal 
ons genezen;

Jakobus 5:15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. 
En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

God is Heerser.
2 Samuel 23: 3 De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er 
komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.

2 Kronieken 20: 6 en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, 
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U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat 
niemand tegen U kan standhouden.

Judas 1: 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren op-
geschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die 
de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

Openbaring 6: 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

God is Helper.
Psalm 10: 14 Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw 
hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.

Psalm 54: 6 Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.

Hebreeën 13: 6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal 
niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

God is Herder.
Psalm 23: 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Psalm 80: 2 Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen 
de cherubs, verschijn blinkend!

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.

Johannes 10: 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

Hebreeën 13: 20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus 
Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, 

God is lankmoedig.
Numeri 14:18 De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtig-
heid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig…. 

Nehemia 9:17 Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, 
rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten. 

Psalm 86:15 Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goeder-
tierenheid en trouw.

Joël 2:13 Scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de HEERE, uw God; want Hij is 
genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbend over het 
kwaad.
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Jona 4:2 Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertie-
renheid, Die berouw heeft over het kwaad.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals enigen dat traagheid achten), maar is lank-
moedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat wij allen tot bekering komen.

God is liefde.
Deuteronomium 33:3 Ja, Hij heeft de volken lief !

1 Koningen 10:9. Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning 
aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen.

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben.

I Johannes 4:8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 16 En wij hebben 
gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem. 

God is een Ontfermer.
Psalm 103: 13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over 
wie Hem vrezen.

Romeinen 9: 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.

God is rechtvaardig.
Deuteronomium 32:4 Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al 
recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Psalm 145:17 De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.

Genesis 18:25 Het zij verre van U, zo’n ding te doen, te doden de rechtvaardige met de godde-
loze; dat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze, verre zij het van U! Zou de Rechter van 
heel de aarde geen recht doen?

Jesaja 5:16 De HEERE der heerscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, de Heilige, 
zal geheiligd worden door gerechtigheid.

Nehemia 9:33 Gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is; want Gij hebt trouw gehandeld, 
maar wij hebben goddeloos gehandeld.

II Thessalonicenzen 1:6 Het is recht bij God verdrukking te vergelden aan degenen die u ver-
drukken.

I Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de 
zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
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God is Trooster.
Jesaja 66:13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u ge-
troost worden!

Romeinen 15:5 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling 
eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,

God is trouw.
Psalm 40:12 HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw goedertierenheid en 
Uw trouw mij voortdurend beschermen.

Psalm 71:22 Ook ik zal U loven met de luit en Uw trouw prijzen, mijn God;

Psalm 89:50 Heere, waar zijn Uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezwo-
ren bij Uw trouw.

Klaagliederen 3:23 Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!

God is (onze) Vader.
Jesaja 63:16 Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet. U, 
HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam.

Jesaja 64:8 Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!

Maleachi 2:10 Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom 
handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond met onze vaderen 
te ontheiligen?

Mattheüs 6:1-18 Onze Vader

Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan 
de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

1 Korinthiërs 8:6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor 
Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

God is de Vriend van die Hem liefhebben.
Johannes 15: 14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer diena-
ren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u 
alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Jakobus 2: 23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot ge-
rechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

God is een God van volharding.
Romeinen 15 : 5 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling 
eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,
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God is waarachtig. 
Deuteronomium 32:4 Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al 
recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Romeinen 3:4 Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een 
leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en 
overwint wanneer U oordeelt.

God is weldadig. 
Exodus 15:13 U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes 
door Uw kracht naar Uw heilige woning.

Exodus 34:6 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, 
barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. 7 Die de weldadig-
heid bewaart aan vele duizenden,

Numeri 14:18 De HEERE is lankmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtig-
heid en overtreding,

Psalm 48:10 O God, wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel.

God is wijs.
Job 12:13 Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en verstand.

Psalm 104:24 Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt.

Jeremia 10:12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn 
wijsheid, en de hemel uitgebreid door Zijn verstand.

Romeinen 16:27 De alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in eeuwigheid.

God heeft berouw.
In de teksten die aangeven dat God berouw heeft, gaat het bijna altijd over een straf of oordeel, 
waar God vanaf ziet om die toe te passen. God ziet van de straf af omdat het desbetreffende volk 
zich heeft bekeerd van haar zonden of omdat God toch medelijden kreeg. Echter niet altijd heeft 
God van de straf afgezien. In Genesis 6 staat dat het God berouwde dat Hij de mens gemaakt 
had. Slechts één mens had God lief en vond genade in Zijn ogen. Maar die éne mens, die recht-
vaardig was in Gods oog, was niet voldoende om de straf van de zondvloed tegen te houden. 
Maar Noach en zijn gezin werden gered. 
Nu staan er in de Bijbel ook een paar teksten waarin staat dat God geen berouw zou kennen. 
Maar dan gaat het over de zegeningen van God. Als God zegen belooft, dan doet Hij wat Hij 
belooft. Denk maar aan de belofte aan Abraham, dat in hem en zijn Zaad de gehele wereld ge-
zegend zal worden. Zo zijn al Gods beloften in de Bijbel uitgekomen of vervuld en zullen nog 
vervuld worden. Paulus zegt dat Gods genade gaven en roeping Hem niet kunnen berouwen! 

Genesis 6: 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en 
het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van 
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de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de 
lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de 
ogen van de HEERE.

Exodus 32: 14 Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te 
zullen aandoen.

Richteren 2: 18 En wanneer de HEERE voor hen richters liet opstaan, was de HEERE met de 
richter en verloste Hij hen uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de richter, want het 
berouwde de HEERE vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het 
nauw brachten.

1 Samuel 15:35 De HEERE had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël aangesteld had.

2 Samuel 24: 16 Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te 
richten, kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het 
volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug.

Psalm 106: 45 Hij dacht hun ten goede aan Zijn verbond; Hij had berouw, naar Zijn grote goe-
dertierenheid.

Jeremia 18: 8 Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, 
dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen.

Jeremia 26: 13 Nu dan, maak uw wegen en uw daden goed en luister naar de stem van de HEERE, 
uw God. Dan zal het de HEERE berouwen over het kwaad dat Hij over u uitgesproken heeft.

Jona 3: 10 Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg 
berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Amos 7:2 En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden, dat 
ik zei: Heere HEERE, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein! 3 
Toen kreeg de HEERE hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei de HEERE. 5 Toen zei ik: Heere 
HEERE, houd toch op! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein! 6 Toen kreeg 
de HEERE hier berouw over. Ook dit zal niet gebeuren, zei de Heere HEERE.

Numeri 23: 19 God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw 
over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand 
doen?

Romeinen 11: Want Gods gaven en roeping kunnen Hem niet berouwen. 

God lacht.
Psalm 2:4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.

Spreuken 1: 25 omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild, 26 daarom zal 
Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt,
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God lijdt.                                          
Dat God kan lijden is waarschijnlijk voor veel mensen, maar ook voor veel christenen ondenk-
baar. Hoe moet je je dat voorstellen? God is toch vol van zaligheid in Zichzelf? En waaraan zou 
God moeten lijden? Als we daar verder over doordenken dan moeten we uitgaan van een God, 
Die bestaat uit drie Personen, namelijk God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Er 
zijn mensen die niet in de Drie-Eenheid van God geloven, maar de Bijbel laat ons dat wel zien. 
Waaraan zou God kunnen lijden? 

God zou kunnen lijden aan:
De zondeval van satan en van de mens.
De vijandschap van de mens tegen God.
Het door de mens niet goed beheren van Zijn schepping. 
De overtreding door de mens van Zijn geboden.
Het verwerpen van Zijn Zoon als Verlosser.
Het lijden van Zijn Zoon aan het kruis. 

God ziet. 
Genesis 7: 1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb 
gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.

Exodus 32: 9 Verder zei de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig 
volk!

God hoort.
Exodus 3: 7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, 
gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken 
hun leed.

God zwijgt.
1 Samuel 28: 6 En Saul raadpleegde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet; niet door 
dromen, niet door de urim, en ook niet door de profeten.

Mattheus 26: 63 Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de 
levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God. 

God is verheugd en blij.
Jesaja 65: 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.

Lukas 10: 21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van 
de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze 
aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

God toornt, is boos.
Deuteronomium 1: 34 Toen de HEERE uw woorden hoorde, werd Hij zeer toornig en zwoer: 35 
Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat Ik gezworen 
heb aan uw vaderen te geven! 36 Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne:
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Jesaja 54: 9 Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren 
van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u 
toornen zal en u niet meer bestraffen zal.

God is Koning.
Jeremia 10: 7 Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers, 
onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk.

Waar woont God? 
Jesaja 57:13b Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn 
heilige berg in bezit nemen. 15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont 
en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en 
nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het 
hart van de verbrijzelden.

Jesaja 66: 1 Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. 
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?

I Koningen 8: 27 Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste 
hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!

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.
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01.3 God heeft Zich geopenbaard.
God heeft Zich in de Bijbel geopenbaard. Dat heeft nog geen enkele 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, die Hij vijf boeken heeft laten schrijven om aan Israël en aan 
de wereld te openbaren wie Hij is. En God heeft Zich heel Persoonlijk geopenbaard in Zijn Zoon 
Yeshua, oftewel Jezus in het Grieks. 

God heeft met name ook door de profeten van Israël Zich meer in detail laten kennen. Niet alleen 
Wie Hij is maar ook hoe Hij is. En in het NT heeft de Heere Jezus laten zien Wie God, de Vader 
is. Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zegt de Heere Jezus. Nadat de Heere Jezus naar 
Zijn Vader terug gegaan is, heeft Hij Zich ten laatste nog geopenbaard aan Paulus, die daarna de 
apostel voor de volken werd.

Wie God wil leren kennen, moet geloven dat Hij leeft, dat Hij er is. Dat Hij er altijd zal zijn. God is 
een betrouwbaar God. God doet niets geheimzinnig, is open en deelt Zijn plannen aan de mens 
mee. God is een God Die leeft. 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 men-
sen en door mensen. God heeft Zich in het OT 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 in het OT geopenbaard in Zijn Zoon, de Messias, als de Engel van de Heere. 

Afgoden zijn dode voorwerpen van b.v. hout of steen. Zij kunnen niet spreken, niet horen noch 
zien, en hebben zich nog nooit aan een mens geopenbaard, tenzij ze gebruikt worden door de-
monen. Het zijn door mensen bedachte goden. Arm en verloren is de mens die op zelf gemaakte 
goden vertrouwt en die aanbidt. Satan en zijn engelen zijn niet door mensen bedacht of gemaakt. 
Het zijn geschapen wezens. Mensen kunnen wel satan aanbidden en hem tot afgod maken, (sa-
tanskerk). Hij wordt ook genoemd de god van deze eeuw. Achter door mensen gemaakte afgoden 
kunnen zich demonen verschuilen.

01.4 God wil Zich openbaren aan jonge mensen!
Want: “Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”.
Door de zonde zijn wij, mensen, God kwijt geraakt. In het paradijs leefden de eerste mensen in 
harmonie met God. De liefde tussen God en mens bepaalde de verhouding tussen mens en God 
en tussen de mensen onderling. Door de ongehoorzaamheid van de mens aan God is deze rela-
tie verbroken. De mens is gaan luisteren naar satan, die ook ongehoorzaam geworden was aan 
God. Door deze verbroken relatie met God is er niemand meer die God lief heeft en ook niemand 
die deze verbroken relatie weer kan herstellen. Niemand? Ja toch wel. God heeft Zijn eigen Zoon 
als mens geboren doen worden. Deze Mens was zonder zonde en heeft de verbroken relatie met 
God door Zijn 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. Als je erkent dat je een zondaar bent en je zonden 
belijdt. 
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Hoe krijgt een mens, hoe krijgt een jongere dit geloof? God wijst Zelf de weg in Zijn Woord. Dus 
ga (biddend) het Oude- en Nieuwe Testament lezen en God zal jezelf 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 dagen 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 overeenkomstig 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.

Hosea 5: 15 Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn 
aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.

Markus 16: 9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, 
verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

Lukas 21: 38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.
God laat ons in Zijn Woord weten dat Hij niet wil dat er één mens verloren gaat. Het is dus be-
langrijk om God, als we nog jong zijn, te gaan zoeken. 
Want mensen worden niet behouden door de besnijdenis van de voorhuid en ze worden ook niet 
behouden door de doop als baby of als volwassene, maar door het geloof in de Messias Jezus. 

Voorbeeld Jozef.
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, namelijk 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 aanzien 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 die hem kan 
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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.
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: Sa-
muel, 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.

Voorbeeld Daniël.
Daniel 1: 8 Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de 
koning of met 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 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 geheiligd. Ik heb u aan-
gesteld 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 .
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 overtuigd dat het ook in 
u woont.

Uitspraak:
“Laat jongeren zien wat Gods grote plan is! Zoals Hij dat in Genesis al bekend maakt: 
‘Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld.’ Dát is namelijk het doel: een volmaakte 
wereld, waar geen pijn of verdriet meer zal zijn, maar waar God Zelf bij ons zal wonen 
en met ons zal wandelen. Waar wij eeuwig mogen genieten van Zijn schoonheid. Wat 
een heerlijk vooruitzicht”. (Ruben Hadders)

01.5 God laat de volken tevoren weten wat er gaat gebeuren.
Wat een liefde heeft God voor Zijn schepselen. Hij wil niet dat de mensen onwetend zijn over de 
toekomst, over hun toekomst. Dat dit waar is bewijzen de vele profetieën in de Bijbel die op dit 
moment al vervuld zijn. We hebben dan ook geen enkele reden om te twijfelen aan de vervulling 
van de nog on- vervulde profetieën. De Woorden van God zijn betrouwbaar. God is geen God Die 
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kan liegen. De woorden van mensen zijn onbetrouwbaar en de woorden van valse profeten en 
waarzeggers komen nooit uit, omdat ze niet geleid worden door de Heilige Geest, maar door wat 
de Bijbel noemt een andere geest.  

Jesaja 46:9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand an-
ders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, 
van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt 
stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

Jesaja 48:3 De dingen van vroeger heb Ik van oudsher verkondigd, uit Mijn mond zijn ze voortge-
komen en Ik heb ze doen horen. Plotseling heb Ik ze gedaan en ze zijn gekomen. 4 Omdat Ik wist 
dat u hard bent, uw nek een ijzeren pees is, en uw voorhoofd van brons, 5daarom heb Ik het u 
van oudsher verkondigd; voordat het kwam, heb Ik het u doen horen, anders zou u zeggen: Mijn 
afgod heeft die dingen gedaan, mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard 
aan Zijn dienaren, de profeten.

God heeft niet alleen in oude tijden Zijn plannen voor de naaste toekomst aan de mens mee-
gedeeld door middel van de profeten. Nee, ook toen reeds heeft Hij door middel van diezelfde 
profeten laten zeggen wat er nu en in het einde van de tijden zal gaan gebeuren. Maar de vraag 
is wel of wij geloven hetgeen God heeft gesproken. Veel mensen, gelovigen en ongelovigen, 
geloven God niet op Zijn Woord, letterlijk. Velen geloven niet dat er nog een tijd komt van grote 
Verdrukking, geloven niet in de opname van de gemeente, geloven niet in een eerste en tweede 
opstanding, geloven niet in de toekomstige bekering van Israël, geloven niet in een toekomstig 
duizend jarig Vrederijk, waarin Jezus Koning zal zijn van Israël. Deze profetieën heeft men in zijn 
of haar Bijbel geschrapt. Maar heeft men dan ook de volgende woorden uit de Bijbel geschrapt? 

Openbaring 22: 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: 
Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek ge-
schreven zijn. 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.

2 Petrus 1: 19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 
daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt 
en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van 
de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht 
door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, heb-
ben gesproken.

01.6 Voorbeelden van hoe God zich geopenbaard heeft. 
God is een God die spreekt.

Openbaring aan Adam, Eva, Kaïn, Henoch, Noach en Abraham.
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Openbaring aan Mozes en zijn oudsten.
Openbaring aan priesters en koningen.
Openbaring aan de profeten.

God openbaart Zich aan Adam en Eva. 
Genesis 2: 16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag 
dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Genesis 3: 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in 
de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God 
te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent 
u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten 
waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? 12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij 
mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. 13 En de HEERE God 
zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik 
heb ervan gegeten. 14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u 
vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult 
u eten, al de dagen van uw leven. 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, 
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel 
vermorzelen. 16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; 
met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte ui gaan, maar hij zal over u heer-
sen. 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die 
boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem om-
wille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en 
distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 19 In het zweet van uw 
gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; 
want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. 22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is ge-
worden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken 
en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! 23 Daarom zond de 
HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen 
was. 24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een 
vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

Gods openbaring aan Kaïn.
God waarschuwt Kaïn dat hij over de zonde die in hem woedt moet heersen. God zag wat er in 
het hart van Kaïn leefde en dat was niet veel goeds. De waarschuwing van God heeft echter niet 
geholpen. Even daarna heeft hij zijn broer Abel dood geslagen. 

Genesis 4: 6 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft 
u uw hoofd laten zakken? 7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? 
Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú 
moet over hem heersen 8 En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld 
waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. 9 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is 
Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer? 10 En Hij zei: Wat 
hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. 
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11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het 
bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. 12 Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle 
opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan. 13 En Kaïn zei tegen de 
HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. 14 Zie, U verdrijft mij heden van het 
aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend 
over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. 15 Maar de HEERE 
zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merk-
te Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.

Gods openbaring aan Henoch. 
Het is niet helemaal duidelijk op welke wijze God Zich heeft geopenbaard aan Henoch. Waar-
schijnlijk was het een geestelijk wandelen.

Genesis 5: 21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 22 En Henoch wandelde 
met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en doch-
ters. 23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch wandelde met 
God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 

Hebreeën 11: 5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. 
En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij 
namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

Judas 1: 13 Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaal-
sterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. 14 Ook over hen heeft 
Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn 
tienduizenden heiligen, 15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen 
terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en 
voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. 16 Zij zijn 
het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond 
spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. 

God openbaart Zich aan Noach.

God spreekt tot Noach. 
Genesis 6: 12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven 
levenswandel op de aarde. 13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn 
aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de 
aarde te gronde richten. 14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u 
deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken. 15 Zo moet u hem maken: 
driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. 16 U 
moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur 
van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde ver-
dieping in maken. 17 En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin 
een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest 
geven. 18 Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw 
vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. 19 En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van 
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elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten 
het zijn. 20 Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren 
van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden. 
21 En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het 
voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. 22 En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem 
geboden had, zo deed hij.

God openbaart Zich aan Abraham.

God openbaart Zijn heilsplan aan Abraham.
God openbaart de komende Messias aan Abraham.
God spreekt tot Abraham.
God openbaart zich als de Engel des Heeren aan Abraham.

Genesis 12: 1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het 
huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen 
en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 
4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. 
Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

Jezus bevestigt de belofte die Zijn Vader aan Abraham heeft gegeven, dat alle geslachten op de 
aarde in Abraham gezegend zullen worden. Na Jezus’ hemelvaart en na de uitstorting van de 
Heilige Geest gaan de Joodse apostelen de wereld in om het Evangelie van bekering en wederge-
boorte overal te verkondigen en daardoor worden vele volkeren bereikt.

In hoofdstuk 11 kunt u meer lezen over de openbaring van de Messias aan Abraham.

God openbaart Zich aan Izak. 
God spreekt tot Izak. We lezen nergens in de Bijbel dat God spreekt tot zijn halfbroer Ismaël. 
Hoewel Ismaël tot een groot volk zal worden, is Izak de erfgenaam van Abraham en ook de erfge-
naam van de beloften die God aan Abraham heeft gegeven. Die beloften betreffen niet alleen een 
talrijk nageslacht, maar ook de landbelofte en de zegening van alle volken door het nageslacht 
van Izak.

Genesis 26: 23 Hij (Izak) vertrok vandaar naar Berseba. 24 De HEERE verscheen hem in die 
nacht en zei: Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal 
u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar. 25 Toen bouwde 
hij daar een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren 
van Izak groeven daar een put.

God openbaart Zich aan Jacob. 
Genesis 28: 10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 Hij bereikte de plaats waar hij 
overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte 
daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen. 12 Toen droomde hij, en zie, 
op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van 



32

God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en 
zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt 
te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de 
aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en 
uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 15 En zie, Ik ben met 
u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik 
zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! 16 Toen Jakob uit zijn slaap 
ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten.

God openbaart Zich aan Mozes en de oudsten.
Exodus 3: 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. 
Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb .2 En 
de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij 
keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3 
Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik 
niet verbrandt. 4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de 
doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. 
Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. 6 Hij zei ver-
der: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 

In het boek Exodus kunnen we op veel plaatsen lezen dat de Heere tot Mozes heeft gesproken. 
Gedurende de gehele uittocht en de reis door de woestijn naar het beloofde land was er een 
voortdurende communicatie tussen de Heere en Mozes. Mozes werd de vriend van God ge-
noemd. 

God openbaart Zich aan het volk Israël.
Deuteronomium 4: 10 Op de dag dat u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, stond, bij 
de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden 
laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen 
leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. 11 Toen kwam u naar voren en stond onder aan 
de berg, terwijl de berg brandde van vuur, tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er 
waren wolken en donkerheid. 12 En de HEERE sprak tot u vanuit het midden van het vuur; het 
geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem. 13 Hij 
maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op 
twee stenen tafelen.

God openbaart Zich aan Jozua.
Jozua 5: 13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er 
stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en 
zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders? 14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevel-
hebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht 
ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? 15 Toen 
zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, 
want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat.

Jozua 8:1 Daarna zei de HEERE tegen Jozua: Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al 
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het krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar Ai. Zie, Ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn 
stad en zijn land in uw hand gegeven. 2 U moet met Ai en zijn koning doen zoals u met Jericho 
en zijn koning gedaan hebt. Alleen mag u zijn buit en zijn vee voor uzelf roven. Leg voor uzelf een 
hinderlaag tegen de stad, aan de achterzijde ervan.
God openbaart Zich aan Rachab - de hoer.

De Bijbel spreekt met geen enkel woord over de openbaring van God aan Rachab. In die zin is 
er geen sprake van een Godsopenbaring. Maar zij wist wel van de grote daden die God gedaan 
had met betrekking tot Israël. Zij is blijkbaar door God uitverkoren om Israël van dienst te zijn. 
Ja meer dan dat, zij wordt opgenomen in het geslachtsregister van de Heere Jezus. Zij, een hei-
dense vrouw, wordt één van de voorouders van de Messias. Uit haar huwelijk met Salmon werd 
Boaz geboren. En Boaz was de overgrootvader van koning David. Rachab is echter niet de enige 
heidense vrouw in het geslachtsregister van de Messias. Ook Tamar was een heidense vrouw 
en Ruth, de Moabitische. Jezus was een Joodse Man naar het vlees, maar Hij had ook heidense 
voorouders. Vanaf het begin, was er ook hoop voor de heidenen.
Het is opmerkelijk dat Rachab, in haar contact met de verspieders van Israël, spreekt over de 
HEERE de God van de hemel en van de aarde. De HEERE heeft blijkbaar dat geloof al in haar hart 
geplant en Zich op deze wijze aan haar geopenbaard. 

Jozua 2: 1 Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen 
als verkenners op uit, en zei: Ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en kwamen in het 
huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was, en zij sliepen daar. 
8 Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, 9 en zei tegen die 
mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen 
is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. 10 Want wij hebben 
gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit 
Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, 
die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. 11 Toen wij dat 
hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, 
want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. 12 Nu dan, 
zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertie-
renheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw 13 dat u mijn 
vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, 
en dat u ons leven van de dood redden zult. 
14 Toen zeiden die mannen tegen haar: Als u deze zaak van ons niet bekendmaakt, zetten wij ons 
leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de HEERE ons dit land geeft, 
dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen. 15 Daarop liet zij hen neer met een touw 
door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. 16 En 
zij zei tegen hen: Ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 
drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. 17 De 
mannen zeiden tegen haar: Wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, 
tenzij u het volgende doet: 18 Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken 
draad aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw 
vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. 19 Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie 
uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten, en wij zullen vrij zijn 
van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook 
maar één hand zich tegen hem keert.
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Die in het huis van de gemeente van Christus verblijft, wordt gered van het oordeel. Het scharla-
ken koord doet denken aan het bloed op de deurposten van de Israëlieten in Egypte. 

Jozua 6:23 Toen gingen de jongemannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rachab naar 
buiten, met haar vader, haar moeder, haar broers, en alles wat van haar was. Ook brachten zij al 
haar familieleden naar buiten en zij lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven.

Paralellen in de Bijbel:

•	 Vóór het oordeel worden Rachab en haar familie in veiligheid gebracht. Vóór de grote 
Verdrukking zal de gemeente van Christus opgenomen worden. 

•	 De heidense Rachab wordt ingeënt in de Olijfboom Jezus, zie geslachtsregister. De ge-
meente wordt ook ingeënt in de Olijfboom Jezus, Die de afgehouwen tronk en wortel 
van Isaï weer levend gemaakt heeft. (Jesaja 11:10 ; Openbaring 22:16: “Ik ben de Wortel 
en het Nageslacht van David”).

•	 Rachab trouwt met Salmon en hun zoon Boaz wordt de overgrootvader van koning 
David. Uit het geslacht van koning David wordt de Messias geboren! Een wonderlijke 
leiding van de HEERE.

God spreekt tot Gideon.
Richteren 7:7 Toen zei de HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal 
Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar 
zijn woonplaats.
Openbaring aan priesters, profeten en koningen. 

Openbaring aan Samuel, profeet en priester. 

Samuel als profeet.
1 Samuel 3: 9 Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat 
Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer 
terug en ging op zijn slaapplaats liggen. 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. 12 Op die dag zal Ik over Eli alles gestand doen wat Ik tegen zijn huis 
gesproken heb, van het begin tot het einde. 13 Want Ik heb hem bekendgemaakt dat Ik over zijn 
huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft; 
want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. 
14 En daarom heb Ik het huis van Eli gezworen: De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in 
eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer! 20 En heel Israël, van Dan 
tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE. 21 En de HEERE 
bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van 
de HEERE.

Samuel als priester.
1 Samuel 7: 8 En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: Laat toch niet na voor ons te roepen tot de 
HEERE, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. 9 Toen nam Samuel 
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een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de HEERE. Samuel riep tot de 
HEERE voor Israël en de HEERE verhoorde hem.

David gezalfd tot koning van Israël. 
1 Samuel 16: 12 Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en 
was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. 13 Toen nam Samuel de 
oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over 
David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama.

Openbaring aan koning David.

De Heere spreekt direct tot David.
De Heere spreekt tot David, wanneer Hij hem inspireert tot het dichten van de Psalmen. In deze 
Psalmen vinden we vele profetieën over de Heere Jezus.Voorbeelden zijn Psalm 22 en Psalm 69 
over het lijden en sterven van de Heere Jezus en Psalm 72 de Koningspsalm.

1 Samuel 23: 1 Men vertelde David: Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen de 
dorsvloeren. 2 En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen 
verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen. 3 De 
mannen van David zeiden echter tegen hem: Zie, wij zijn hier in Juda al bevreesd; hoeveel te 
meer als wij naar Kehila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan. 4 Toen raadpleegde 
David de HEERE opnieuw, en de HEERE antwoordde hem en zei: Sta op, trek naar Kehila, want 
Ik geef de Filistijnen in uw hand. 

2 Samuel 5:19 Zo vroeg David de HERE: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult Gij hen in 
mijn macht geven? En de HERE antwoordde David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in 
uw macht geven.

Openbaring aan de profeten.
Jesaja 43: 16 Zo zegt de HEERE, Die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren, 17 
Die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht, zij liggen tezamen neer, zij zullen 
niet meer opstaan, uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit. 18 Denk niet aan de dingen van 
vroeger, let niet op de dingen van het verleden. 19 Zie, Ik maak iets nieuws. 27 Uw eerste vader 
heeft gezondigd, en uw uitleggers van de wet zijn tegen Mij in opstand gekomen. 28 Daarom zal 
Ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jakob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschim-
pingen.

Jesaja 44: 1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 2 Zo zegt de HEERE, 
uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn die-
naar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen 
op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. 
4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. 5 De een zal zeggen: Ik 
ben van de HEERE, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn 
hand schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël aannemen. 6 Zo zegt de HEERE, de Koning 
van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, 
en buiten Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij 
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uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige din-
gen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik 
het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een 
God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen. 9 De makers van beelden, allen zijn zij 
leegheid, hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet en zij 
weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden 10 Wie maakt er nu een god en giet een beeld 
dat geen nut doet?

In Psalm 99 wordt nog eens bevestigd dat God een God is die leeft en een innige geestelijke 
relatie heeft met degenen die Hem kennen, die Hem dienen.

Psalm 99: 6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam aanrie-
pen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. 7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij 
hebben Zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die Hij hun had gegeven. 8 
HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord; U bent voor hen een vergevend God geweest, hoewel U 
wraak oefende over hun daden. 9 Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor Zijn heilige berg, 
want heilig is de HEERE, onze God.
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2. Wie is Messias Jezus van de Bijbel?
Jezus Christus en Die gekruisigd is het hoofdthema van de gehele Bijbel. De Heere Jezus zegt 
Zelf: “Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen”. En aan de Emmaüsgan-
gers legde Hij aan de hand van Mozes en van al de Profeten en in al de Schriften uit, wat van 
Hem geschreven staat: dat de Messias zou komen, moest lijden en weer op zou staan. (Joh.5:39 
en Lukas 24:25-27).
Ook Paulus getuigde aan het einde van zijn leven dat hij niets anders geleerd en geweten heeft 
dan Christus en Die gekruisigd. 
Jezus is de Christus, de Messias, zoals Hij de Gezalfde Gods is. Jezus is de Heere, zoals Hij de 
heerschappij heeft over de gehele wereld. Jezus is de Middelaar, zoals Hij de Verzoener is tussen 
God en de mens. Jezus is de Zoon van God, zoals Hij van de eeuwigheid, voor de grondlegging 
der wereld, gegenereerd is. Jezus is de IMMANUËL, zoals Hij mens geworden is. En dus: God 
met ons.
In Christus woont de volheid van God lichamelijk. Hij is de Alfa en de Omega. In Zijn hoeda-
nigheid. Hij is de Leeuw van Juda en het Lam Gods. Hij is Dienstknecht en de Zoon. Hij was 
volkomen mens, maar zonder zonde, en volkomen God.

Geslacht van vóór de grondlegging van de wereld.
In de Bijbel staat dat Jezus geslacht is voor de grondlegging van de wereld. God bedoelt hiermee 
te zeggen dat Hij voor de grondlegging van de wereld wist dat de mensheid in zonde zou vallen 
en daarom ook een reddingsplan heeft gemaakt door Zijn eigen lieve Zoon als offer voor de ver-
zoening van de zonde beschikbaar te stellen. In de eeuwigheid was de Zoon het daarmee eens, 
want er staat “Zie Ik kom om uw wil te doen o God”, (Psalm 40:7). Dit stond opgetekend in het 
Boek des Levens. Ook de gelovigen in Jezus staan opgeschreven in het Boek des Levens, van voor 
de grondlegging van de wereld.

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.

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.

1 Petrus 1:20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de 
laatste tijden geopenbaard omwille van u.

Openbaring 13: 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de 
namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grond-
legging van de wereld af.

Openbaring 17:8……..En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de 
wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het 
beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.
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Wat is het doel van de komst van de Heere Jezus naar deze wereld? 
Het doel van Zijn komst naar deze wereld was en is om de mensheid door middel van Zijn lijden 
en sterven te verzoenen met God Zijn Vader.

De geboorte van Jezus.
Mattheüs 2: 2:1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den 
koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 2 Zeggende: 
Waar is de geboren Koning der Joden ? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden.
Lukas 2: Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van 
David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschre-
ven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen 
zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren 
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was 
in de herberg.

Johannes 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 God3 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.

Het offer en het lijden van Jezus. 
Door het offer van de Heere kunnen we zien hoe onpeilbaar groot de liefde van God en de Heere 
Jezus is voor verloren zondaars om hen te redden van het eeuwige oordeel en van de eeuwige 
dood, en in plaats daarvan hen het eeuwige leven te schenken met Hem samen in Zijn heerlijk-
heid.

Johannes 3:16 “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”.

Hoe zwaar moest Jezus lijden? Hij, de Zoon van God verliet de heerlijkheid van Zijn Vader om 
naar de zondige wereld te gaan.
In de wereld werd Hij tegengestaan en bespot, geslagen, vernederd en aan het kruis geslagen. 
Hij werd van allen verlaten. Door Judas verraden met een kus. Door Petrus drie keer verloochend.
Gedurende de drie uren van duisternis werd Hij ook door Zijn Vader verlaten.
Op het kruis van Golgotha werd de Heere Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Daarom kon de 
Vader geen gemeenschap meer met de Zoon hebben en riep de Heere Jezus uit: “Mijn God, 
mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Gods toorn raasde over Hem heen, die wij door onze 
zonden verdiend hadden. 
In en door dit alles kan men iets doorgronden van hoe vreselijk de zonde is, maar ook hoe groot 
de liefde van God voor de zondaar is om de straf op de zonde op Zijn eigen geliefde Zoon te doen 
neerkomen.

Jezus stond op uit de dood. Overwon dood en graf.
Johannes 20: Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover 
in het graf, 12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan 
het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; 13 en die zeiden tegen 
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haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en 
ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. 14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar 
achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. 15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, 
waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als 
u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. 
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 
Meester. 17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn 
Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en 
naar Mijn God en uw God.

Romeinen 1: 4 Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God 
is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 4:25 Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardi-
ging.

1 Korinthiërs 15: 4 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij 
opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 5 en dat Hij verschenen is aan Kefas, 
daarna aan de twaalf. 6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, 
van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij 
verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8 En als laatste van allen is Hij ook aan mij 
verschenen, als aan de ontijdig geborene.

Jezus vaart op naar de hemel.                    

Jezus Hemelvaart.
Handelingen 1: 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten 
die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest 
ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel 
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl 
Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen 
in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de 
hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als 
u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Jezus zit aan de rechterhand van God.
Psalm 118: 16 De Rechterhand des HEEREN is verhoogd; de Rechterhand des HEEREN doet 
krachtige daden. 

Mattheüs 26:64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de 
Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de 
wolken van de hemel.

Handelingen 7: 55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en 
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zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56 En hij zei: Zie, ik 
zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.

1 Petrus 3:22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, 
machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Jezus wederkomst.
Zacharia 14: 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het wes-
ten. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken 
en de andere helft ervan naar het zuiden.

Jezus is de eeuwige Zoon van God. 
In Spreuken 8 kunnen we daar van lezen. Hij wordt ook “Wijsheid” genoemd. In deze woorden 
is de Zoon van God Zelf aan het woord. Hij laat ons weten dat dat Hij er altijd al was, eeuwig, en 
Hij laat ons ook nog eens weten hoe de aarde en hemelen ontstaan zijn. Dat weten we al door 
de openbaring van God Zelf aan Mozes in Genesis 1 en 2, maar de Zoon brengt het ons nog een 
keer in herinnering, want de mens mag dit nooit vergeten. 

Spreuken 8: 1 Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken? 22 De HEERE bezat Mij 
aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. 23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd 
geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe 
wateren waren, was Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 25 Voordat de 
bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. 26 Hij had de aarde en de velden nog 
niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. 27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, 
was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken 
daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, 29 toen Hij voor de zee zijn 
plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de 
aarde verordende, 30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijd-
schap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn 
bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.

Jezus, de Schepper van hemel en aarde.
De schrijver van de brief aan de Hebreeën begint zijn brief door duidelijk te maken Wie Jezus is. 
Jezus is de Zoon van God. Jezus is Erfgenaam van alles. Door Jezus is de wereld geschapen. Hij 
is het beeld van Gods heerlijkheid. Hij draagt alles door Zijn krachtig Woord. Hij kan de mens 
reinigen van zijn zonden. 
Deze reiniging heeft Jezus Zelf tot stand gebracht door Zijn offer aan het kruis. Jezus zit nu aan 
Gods rechterhand in de hoogste hemelen. 

Hebreeën 1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 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. 3 Hij, Die de 
afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 
door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand 
had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
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De apostel Johannes begint zijn Evangelie met te zeggen wie Jezus is. 
Johannes noemt Jezus “het Woord”. Als we het Woord vervangen door Jezus in onderstaande 
teksten dan wordt het nog duidelijker wie Jezus is. 

Johannes 1: 1 In het begin was Jezus en Jezus was bij God en Jezus was God. 2 Dit was in het 
begin bij God. 3 Alle dingen zijn door Jezus gemaakt, en zonder Jezus is geen ding gemaakt dat 
gemaakt is. 4 In Jezus was het leven en het leven was het Licht van de mensen.

Johannes 5: 19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon 
kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet 
ook de Zoon op dezelfde wijze.

Kolossenzen 1: 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schep-
ping. 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. 

Efeziërs 3: 9 Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,

In de hele Bijbel wordt geschreven over de Zoon van God, de Messias. In het Oude Testament 
heeft de Messias andere Namen dan in het Nieuwe Testament, maar het gaat over dezelfde 
Persoon.
In het OT wordt Hij o.a. genoemd de Engel des Heeren. 
In het Oude Testament zijn zeker meer dan 300 teksten, profetieën, die direct of indirect spreken 
van de komende Messias. Zie hiervoor o.a. het door mij geschreven boek: “De Messias geopen-
baard in de Heilige Schrift”. 2009 www.themessiahrevealed.com
In het Nieuwe Testament zien we een groot deel van de profetieën in vervulling gaan. Het begint 
bij de geboorte van de Messias, als Kind in een kribbe (kan ook een broodbak geweest zijn). 
Hij kwam als Zoon van God om de zonden van de mensen te verzoenen. Door Zijn dood en 
opstanding vernietigde Hij de kop van de slang, van satan, zoals dit al in het begin van de Bijbel, 
in Genesis 3:15 door God beloofd was. Nu heeft Hij alle macht in hemel en op aarde, hoewel de 
satan ook nog veel macht is gegeven. 
Jezus, de Zoon van Abraham, de Zoon van David.
Jezus is de Zoon van Abraham. Dat houdt in dat Hij ook de Erfgenaam van Abraham is. Van Hem 
is dus het land Israël, met de grenzen zoals die door de Heere zijn bepaald. Hij is de Zoon van 
David. Dat betekent dat Hij Koning van Israël is. Bij Zijn wederkomst zal Hij deze positie inne-
men. Dan zullen volgens Zacharia 14:4 Zijn voeten staan op de Olijfberg.
 
Mattheüs 1: 1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.

Wat zegt God de Vader over Jezus?
Jezus is mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
Mattheüs 3: 16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de he-
melen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op 
Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb!
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Wat zegt Jezus Zelf over het doel van Zijn komst?
“Ik ben gekomen om de wereld zalig te maken.”
Johannes 12: 47 want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig 
te maken.

Wat zeggen de Samaritanen (niet-Joden) over Jezus?
Jezus is de Zaligmaker van de wereld, de Messias.
Johannes 4: 42 en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf 
hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.

Wat zeggen Zijn Joodse discipelen over Jezus? 
U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Mattheüs 16: 15 Hij (Jezus)zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16 Simon Petrus ant-
woordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Wat zeggen de Joodse leiders over Jezus?
Hij heeft Beëlzebul, de overste van de duivelen (demonen).
Markus 3: 22 En de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlze-
bul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit.

Wat zegt Jezus Zelf over wie Hij is?
Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot 
de Vader dan door Mij. 7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu 
af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en 
het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? 
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 
10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, 
spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat 
Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 19 Nog een 
korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 
20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

Johannes 20: 30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen 
gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn 
Naam.

Hoe is de toestand van de mensen die niet in Jezus geloven? Niet willen geloven. De mensen 
die wel geloven zijn eigendom van Jezus geworden. De mensen die niet geloven zijn eigendom 
van satan, de duivel. Veel mensen klinkt dit hard in de oren en zij willen dit niet geloven. Maar 
de Schrift zegt dat een mens met een zonde natuur geboren wordt en dat een mens daardoor 
onder de toorn van God leeft. Daarom zegt de Heere Jezus dat een mens opnieuw geboren moet 
worden. 
Een paar teksten in dit verband: 

1 Johannes 3: 8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hier-
toe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 9 Ieder die 
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uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, 
omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel 
te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn 
broeder niet liefheeft. 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij 
elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En 
waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.

1 Johannes 5: 18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God ge-
boren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten dat wij uit God zijn en 
dat de hele wereld in het boze ligt.
Mattheüs 13: 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des 
mensen. 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het 
onkruid zijn de kinderen van de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst 
is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verzameld 
en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon 
des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikel-
blokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar 
zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het 
Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Efeze 2: 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en 
de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, 
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werk-
zaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeer-
den, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij 
waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

De apostel Paulus vat in Efeze 2 heel kernachtig samen hoe de realiteit is van de mens zonder 
God. Of je bent een kind van God of je bent een kind van de duivel. Velen zijn zich niet bewust 
dat ze een kind van de duivel zijn en onbewust een instrument in zijn handen. Er is echter geen 
tussenweg. Dit is voor ieder mens een ernstige waarschuwing.
Met name voor de zogenaamde christenen die gedoopt zijn als kind, naar de kerk of een gemeen-
te gaan, of denken in het genadeverbond te zijn opgenomen, maar niet opnieuw geboren zijn. 
Die niet gestorven zijn met Jezus aan hun eigen zondig leven en niet met Jezus zijn opgestaan 
in een nieuw leven. 

2 Korinthiërs 5: 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude 
is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf 
verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 
God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtre-
dingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan 
gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat 
u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Lofzang op de Messias.
Filippenzen 2: 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, terwijl 
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Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 
worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam 
geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd 
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,10 opdat in de Naam van Jezus zich zou 
buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en 
elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Jezus is Profeet-Hogepriester-Koning.
Aan de hand van een aantal Bijbelteksten zien we dat Jezus zowel Profeet, Hogepriester als 
Koning is.

Jezus is Profeet.
Deuteronomium 18: 15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw 
God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,

Johannes 1: 46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie 
Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit 
Nazareth.

Lukas 24: 19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrek-
king tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en 
heel het volk;
Handelingen 7: 37 Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De Heere, uw God, zal 
voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren.

Jezus is Hogepriester.
Kort voor de kruisiging van Jezus op Golgotha, waar Hij Zijn leven offerde als Hogepriester voor 
de zonde van de mensheid, trad de hogepriester Kajafas af als hogepriester in de tempel van de 
HEERE. Door het feit dat hij zijn klederen scheurde, kon hij geen hogepriester meer zijn. 

Leviticus 21: 10 De priester die de hoogste onder zijn broeders is, over wiens hoofd de zalfolie 
is uitgegoten en die gewijd is om de priesterkleding aan te trekken, mag zijn hoofdhaar niet los 
laten hangen en zijn kleding niet scheuren.

Mattheus 26: 65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waar-
om hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u Zijn godslastering gehoord.

Hebreeën 9: 11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoe-
deren. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is 
gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, 
maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor 
een eeuwige verlossing teweeggebracht.

Jezus is Koning. 
Psalm 72: 1 O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 17 
Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voort-
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geplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Lukas 22: 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30 opdat 
u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël 
oordeelt.

Johannes 18: 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk 
van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden over-
geleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 37 Pilatus dan zei tegen Hem: 
U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik 
geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die 
uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.
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3. Wie is de Heilige Geest van de Bijbel?
De Heilige Geest is de derde Persoon in de Goddelijke Drie-Eenheid. De Heilige Geest is zowel 
aanwezig in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Hij is aanwezig bij de schepping 
van hemel en aarde. Hij woont in het OT in bepaalde, door God begenadigde mensen, zoals 
Mozes, Kaleb, David en de profeten. Koning David bidt of de Heere Zijn Heilige Geest niet van 
hem wil wegnemen, nadat hij gezondigd heeft. 
In het Nieuwe Testament ontvangt ieder oprecht gelovige op het moment van zijn bekering en 
wedergeboorte de Heilige Geest. Na de hemelvaart van de Zoon van God is de Heilige Geest 
op het Pinksterfeest in Jeruzalem uitgestort op alle discipelen en alle gelovigen die daar op dat 
moment tot bekering kwamen.

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.

Psalm 51: 13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij 
weg.

Joël 2: 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen 
visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest 
uitstorten.

Johannes 14: 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat 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.

Johannes 15: 26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de 
Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 27 En u zult ook 
getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.

Johannes 16: 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in 
heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal 
Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want 
Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Handelingen 2: 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat 
vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich 
verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
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Wat is het werk van de Heilige Geest?

De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
De Heilige Geest werkt het geloof in de harten van zondaren.
De Heilige Geest woont in de harten van de gelovigen.                  
De Heilige Geest is de Trooster, de Helper, de Gids.
De Heilige Geest leidt in de waarheid van Gods Woord. Doet ons Gods Woord verstaan en be-
grijpen.
De Heilige Geest leidt tot Christus. 
De Heilige Geest weerhoudt de gelovigen van zondigen.
De Heilige Geest kan de werkingen van satan weerstaan.
De Heilige Geest geeft gaven aan de gelovigen (1 Korinthiërs 12) o.a.:
Evangelisten, Herders en Leraars om de gemeente te dienen.

De vrucht van de Heilige Geest is: 
Galaten 5 : 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De Heilige Geest in het laatste van de dagen.
Judas 1: 17 Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen 
van onze Heere Jezus Christus, 18 dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen 
zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. 19 Zij zijn het die scheuringen veroor-
zaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. 20 Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw 
allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Uitspraak
“We mixen vaak onze verdorven geest met de Heilige Geest, omdat we daardoor den-
ken meer succes te hebben. In plaats daarvan neemt daardoor de werking van de 
vrucht van de Geest af, en blijft er een inferieure vrucht over van uiterlijke religiositeit. 
Maar dat is niet de vrucht die God ons wil geven.

Om te ontdekken welke vrucht je mag voortbrengen, is het belangrijk om God in alle 
stilte te zoeken. De vrucht van stilte is gebed. En door gebed is er gemeenschap met 
God en dat is het hoogste goed. Maar er moed voor nodig om de stilte in te gaan, en zo 
de ware vrucht van de Geest te zien groeien in je leven. Alleen dan wordt de gemeente 
van Christus een vruchtdragende gemeenschap”. Ludwig Schneider (1941-2018) – Messias 
belijdende Jood. Oprichter Israel Today.



48

4. Wie is de satan? 
God heeft ons in Zijn Woord geopenbaard wie de satan is. 
Uit hetgeen God ons heeft geopenbaard en wat u in onderstaande teksten kunt lezen, krijgen we 
een goed beeld van de eigenschappen en kenmerken van satan. Satan is een van God afgevallen 
hoofd-engel. Vele engelen volgden hem na. Deze afgevallen engelen worden ook wel demonen 
of duivelen genoemd.
Satan is een engel van de duisternis die zich vaak voordoet als een engel van het licht. Hij is listig 
en heeft een hoge intelligentie. Hij weet zich meesterlijk te vermommen. Hij mengt waarheid 
en leugen. Hij brengt valse profeten voort. Hij geeft een misvormd beeld van God. Satan is de 
oorsprong van het occultisme en zwarte magie. Satan is de bedenker van het mysticisme en 
valse religies. Satan probeert de mens te verleiden tot zonde door dingen die fysiek en geestelijk 
aantrekkelijk zijn zoals geld, seks, drank, drugs. Hij appelleert aan de zinnen, het driftleven en 
aan de hoogmoed van de mens. Satan veroorzaakt chaos, oorlog ruzie, geweld. Hij beïnvloedt 
de oude natuur van de mens met zijn begeerten zoals hoogmoed, zelfzucht, egoïsme, overspel, 
onreinheid. Allemaal precies het tegenover gestelde van wat God wil.
Satan wil als God zijn. En de door hem verleidde mens wil nu precies hetzelfde als satan. Zelf 
baas zijn, zelf koning zijn, zelf god zijn. 
De eerste mensen zijn door satan verleid. Zij trapten in de valstrik van de satan en hun ogen wer-
den geopend en ze kregen kennis van goed en kwaad. Maar daarna konden zij alleen maar voor 
het kwade kiezen. Hun DNA zit nu in ieder mens. Het loon van de zonde is de dood.

Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God ge-
maakt 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.

Genesis 6: 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenig-
vuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen 
zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. 3 Toen 
zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar 
zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. 4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de 
aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen 
baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. 5 En de HEERE zag dat 
de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart 
elke dag alleen maar slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op 
de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, 
die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende 
dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. 8 
Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Genesis 18: 17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 20 Verder zei de 
HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en 
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zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En 
zo niet, Ik zal het weten. 22 Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar 
Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE.

Genesis 19: 4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de man-
nen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd.  5 Zij riepen 
naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen 
naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. 

Openbaring 9: 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde 
gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de put 
van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht 
werden verduisterd door de rook van de put.

Job 1:6 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken 
bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam.

Zacharias 3:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel 
van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.

Geschiedenis en profetie over satan.
“Het grootste deel van dit hoofdstuk Ezechiël 28 gaat over Tyrus. En wel over de trotse 
heerser van die stad, die vorst (een god) (vs.2) en koning (vs. 12) wordt genoemd. 
De vorst en koning van Tyrus zijn geen verschillende personen, zoals sommigen den-
ken. 
Zij zijn identiek. Wat in dit gedeelte over de regeerder van Tyrus als koning gezegd 
wordt, kan nooit van een mens gezegd worden. De dingen die hier gezegd worden, 
kunnen niet toegepast worden op de heidense koning van Tyrus. Deze profetische 
openbaring wijst evenals Jesaja 14:12, over de menselijke heerser heen naar de geeste-
lijke machten die hem als menselijke machthebber, kracht verlenen.
De satan en de demonen spelen een grote rol in deze sferen. De beschrijving van de ko-
ning van Tyrus die we hier vinden, past bij iemand anders, namelijk bij de persoon die 
oorspronkelijk het grootste en mooiste schepsel van God was, maar die een gevallen 
schepsel geworden is en een vijand van God.
Hier vinden we namelijk een beschrijving van satan in zijn oorspronkelijke grootheid en 
in zijn val. Deze vorst en koning is een beeld van een andere boosaardige vorst. Tyrus 
met zijn aardse heerlijkheid, rijkdom en trots, is een voorafschaduwing van het grote 
handels- en wereldsysteem van de eindtijd, het grote Babylon. Maar de trotse en boze 
vorst van Tyrus is ook een beeld van de overste van deze wereld, de satan (duivel). Hij 
kwam ten val vanwege zijn trots en is nu de bestuurder en de god van deze eeuw.

Bij de verzoekingen in de woestijn: Lukas 4:1-13 en Matth. 4:1-11 is de laatste ver-
zoeking van de Heere Jezus door de boze, dat hij aan Jezus vanaf een hoge berg de 
koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid laat zien. Hij biedt ze Hem aan als 
Jezus voor hem zou knielen en hem aanbidden. Deze boosaardige vorst en de persoon 
die hij naar voren zal schuiven om te regeren aan het eind van deze eeuw, namelijk de 
antichrist, worden op een treffende manier voorafschaduwd door de vorst van Tyrus.



50

Hoofdstuk 28 spreekt, behalve over de koning van Tyrus, over de val van Lucifer/satan, 
evenals Jesaja 14:12-17. Jesaja noemt hem zelfs Morgenster in hoofdstuk 14:12. Dat 
was niet de eerste de beste, maar een van de hoogst geplaatste engelen. Hij was een 
hemelse vorst van grote heerlijkheid, slechts overtroffen door Jezus Christus.
Ook in 2 Petrus 1:19, Openbaring 2:38 en Openbaring 22:16 wordt over de Morgenster 
gesproken. Daar wordt onmiskenbaar op Jezus Christus gedoeld. Dat suggereert dat 
de oude benaming van satan, morgenster, is overgegaan op de Persoon Jezus Christus.

Zo zien we, dat de val van satan als volgt gefaseerd is:
Eerst vanuit de hemel gevallen en in de hemelse gewesten rondom de aarde terechtge-
komen ( Jes. 14 en Ez. 28).
Daarna uit de hemelse gewesten op de aarde geworpen. (Openbaring 12:12). Vervol-
gens vanaf de aarde in de afgrond ( Openbaring 20:3). En tenslotte: Helemaal aan het 
eind van de 1000 jaar, in de poel des vuurs”.
( G. v.d. Weerd – Jesaja- Ezechiël)

Jesaja 14: 5 De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers, 6 die 
volken sloeg in verbolgenheid met slagen zonder ophouden, die in toorn over de heidenvolken 
heerste met een vervolging zonder inhouding. 7 Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men 
breekt uit in gejuich. 8 Zelfs de cipressen verblijden zich over u. De ceders van de Libanon 
zeggen: Sinds u daar geveld ligt, klimt niemand omhoog om ons om te hakken. 9 Het rijk van 
de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het 
schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen 
opstaan al de koningen van de volken. 10 Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen 
u: Ook u bent nu zo zwak geworden als wij, u bent aan ons gelijk geworden! 11 Uw trots ligt 
neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid, 
en wormen zijn uw deken. 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dage-
raad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal 
opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de 
berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal 
mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het 
diepst van de kuil! 16 Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed 
sidderen, die koninkrijken deed beven, 17 die van de wereld een woestijn maakte, haar steden 
met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? 18 Alle koningen 
van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis. 19 Maar ú bent weggeworpen, ver 
van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn door-
stoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is vertrapt. 20 U zult in het graf 
niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk gedood. Voor 
eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners.

De HEERE maakt aan de profeet Ezechiël duidelijk wie satan is. Satan wordt hier koning van 
Tyrus genoemd. 

Ezechiël 28: 11 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan 
over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volko-
menheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei 
edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, sma-
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ragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u ge-
schapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. 
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige 
stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerech-
tigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met ge-
weld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, 
beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. 17 Vanwege uw schoonheid werd 
uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, 
Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. 18 Vanwege de overvloed van uw on-
gerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een 
vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor 
de ogen van allen die naar u keken. 19 Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U 
bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

In het vierde visioen laat de HEERE aan de profeet Zacharia een bepaald facet zien van de slecht-
heid van satan. Hoe de satan de kinderen van God aanklaagt bij God teneinde hen alsnog ver-
oordeeld te krijgen. 

Zacharia 3: 1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel 
van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De 
HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem 
verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?

Tijdens het verblijf van de Heere Jezus op aarde, probeerde de satan Hem te verzoeken om hem 
te dienen en Zijn Vader ongehoorzaam te worden. 

Mattheüs 4:10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw 
God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

Markus 1:13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij 
was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

Lukas 10:18 Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Johannes 13:27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen 
hem: Wat u wilt doen, doe het snel.

De apostelen weten niet alleen dat satan bestaat, maar zij kennen ook zijn listen en weten dat hij 
zijn handlangers inzet om de mensen bij God weg te houden en zelfs probeert de kinderen van 
God te verleiden.

Romeinen 16:20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De 
genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

2 Korinthiërs 11:14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Efeziërs 6: 10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 
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11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige 
verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele 
wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles 
gedaan te hebben, stand kunt houden.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen 
worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

Openbaring 2:13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. 
U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen 
van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Openbaring 20:1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en 
een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, 
en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verze-
gelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een 
einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.7 En wanneer 
die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 
8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, 
Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen 
en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10 En 
de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest 
en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Onwetendheid.
Veel christenen denken dat satan in de hel is, maar dat is niet het geval. Het is zelfs gevaarlijk 
om dit te denken. De realiteit is dat hij erg actief aanwezig is op aarde om de mensen, en in het 
bijzonder christenen, kwaad te berokkenen. Satan is de overste van deze wereld en de overste 
van de machten in de lucht. Daarom moeten christenen vooral beseffen dat zij in “bezet gebied” 
leven. Satan en zijn demonen zijn duistere- van God afgevallen engelen, die in vijandschap met 
God leven. Zij zijn de bronnen en veroorzakers van het kwaad. Wij hebben te strijden tegen de 
machten en de overheden in de lucht. Efeze 6:11,12 Het is noodzakelijk om zich als christen 
bewust te zijn van deze vijandige krachten, teneinde ons daar tegen te wapenen met de wapens 
die God daarvoor gegeven heeft en wel speciaal ook daar tegen te bidden en Gods Woord te 
gebruiken als het zwaard van de Geest. Want hoewel satan de overste van deze wereld is, moet 
een christen nooit vergeten dat de Heere Jezus, Gods Zoon, Overwinnaar is en alle macht heeft 
in hemel en op aarde. De Bijbel laat ons ook zien dat alle mensen, ongeacht hun intelligentie, op-
leiding of cultuur, zonder Christus hulpeloze slachtoffers zijn van het satanische bestuur. Maar 
nogmaals, er is Eén die sterker is dan satan, waarvan de apostel Johannes zegt in 1 Johannes 3:8: 
“ Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou”. 
Door Jezus, de Zoon van God kunnen hulp en bevrijding verkregen worden. 2 Thess.3:2: “Maar 
de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze”. 
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5. Wie is de antichrist?
In de Bijbel wordt over de antichrist geschreven in de brieven van Paulus, van Johannes en in de 
Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Uit deze brieven en Openbaring krijgen we een 
beeld van de antichrist. Is het een persoon of een geest? Hij kan zich in beide vormen presente-
ren, werken en aanwezig zijn. 
Is hij nu al aan het werk of gaat dat in de toekomst gebeuren? Hij is er nu al en hij komst straks. 
Dat lijkt vreemd, maar uit de Bijbel blijkt dat hij nu al werkzaam is en straks zal verschijnen. 

Personen uit het Oude Testament die duidelijke kenmerken van een antichrist vertonen zijn o.a. 
Nimrod - Farao –Goliath- Haman.

De openbaring van de mens der wetteloosheid
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, 4 de 
tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat 
hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet 
dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op 
zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. 
Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal 
de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en 
hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de wer-
king van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei 
misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid 
niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling 
zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet 
geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De apostel Johannes geeft een duidelijke analyse van de antichrist.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan 
komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 22 
Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die 
de Vader en de Zoon loochent.

1 Johannes 4:3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit 
God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al 
in de wereld is.

2 Johannes 1:7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus 
Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
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De Heere Jezus geeft in Zijn Openbaring aan Johannes meer specifieke informatie over het ge-
drag van de antichrist (satan) in het einde van de tijden. Zie daarvoor de desbetreffende hoofd-
stukken. 
Volgens de analyse van de apostel Johannes zijn er heel veel antichristussen in de wereld. Ook 
altijd geweest. Sommige zijn gematigd, andere heel extreem antichristelijk. Tijdens de grote Ver-
drukking zal echter iemand opstaan die een antichrist in het kwadraat is. Zo’n iemand die er nog 
nooit geweest is.
 Er zijn verschillende meningen over waar de antichrist zal gaan zitten; sommigen geloven in de 
tempel in Jeruzalem, anderen geloven dat hij zijn plaats zal innemen als het gezag in de kerk van 
de christenen. Paulus sprak vaak over de gelovigen in Christus als de tempel van God. We weten 
dat er op dit moment een mohammedaanse tempel staat boven de tempellocatie in Jeruzalem.
Hoe dit ook zal gebeuren, het is belangrijk te weten dat het zal gebeuren en dat we de tekenen 
van de tijd verstaan. De Heere heeft Zijn kinderen beloofd dat ze vóór de grote Verdrukking door 
Hem zullen worden opgenomen. 
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De relatie van (YHWH) God 
met de volken
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6. God en de schepping.
Schepping of evolutie?
Persoonlijk sta ik op het standpunt dat de hemel en 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 veel an-
dere 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 aan het letterlijke 
Woord van God Zelf: “Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er”. Psalm 33:9
“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”. Hebreeën 11:3
In het verleden is al vaak gebleken dat als men aan één onderdeel van Gods Woord gaat twijfelen 
of verkeerd gaat uitleggen, de deur open staat voor andere dwalingen.

Genesis 1: 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 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.
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.

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 mensenzoon, 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.

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 Ma-
jesteit 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.
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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 147: 4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 5 Onze Heere is groot en 
geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk. 5 Onze Heere is 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. 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 lichten-
de 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 geschapen. 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 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.

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 
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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 66: 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aan-
gezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven 
staan.

Jeremia 51: 14 De geknevelde zal snel worden losgelaten, hij zal niet sterven in de put van ellen-
de, zijn brood zal hem niet ontbreken. 15 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee 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 Ontwaak, ontwaak, sta op, Je-
ruzalem! 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.

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

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 won-
derboom? 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 linkerhand 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 verdrogen. Basan en Kar-
mel 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. 

Door Jezus-Messias zijn alle dingen geschapen. In de hemel en op aarde.
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.
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De duisternis heeft het niet begrepen, wil het niet begrijpen. Er ligt ook wat dat betreft een be-
dekking over de mensen, zowel Jood als niet-Jood. Mensen, wetenschappers en ook theologen 
denken het beter te weten dan God. 
Jeremia 51:17 Ieder mens is dom geworden, en heeft geen kennis van God.

Kolossenzen 1: 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schep-
ping. 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 gesproken had 
door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erf-
genaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

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 heerlijk-
heid, 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.
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 gelijkenis.
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 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.

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 klein-
ste bloempje laat de macht en 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 gelaat 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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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.

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.

De geschiedenis herhaalt zich.

Schepping of evolutie?
Op het moment dat ik dit schrijf, september 2017, is er weer een intensieve discussie gaande 
over schepping en/of evolutie. Dit naar aanleiding van een boek van prof. dr. Gijs van den Brink, 
“En de aarde bracht voort, Christelijk geloof en evolutie”. 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 zijn geweest.
Nu is een dergelijke discussie niet vreemd. In de vorige eeuw was het de Gereformeerde pro-
fessor Harry Kuitert die de schepping ter discussie stelde. De uitkomst is bekend. De Gerefor-
meerde synode heeft hem destijds niet afgezet en hij kon doorgaan met zijn kerk verwoestende 
arbeid. Het resultaat is dat er op dit moment niet zoveel meer over is van de Gereformeerde 
kerken. En Harry Kuitert eindigde zijn leven als een ongelovige.
Ook nu kan dr. Gijsbert van den Brink zijn gang blijven gaan. Er wordt veel over gediscussieerd, 
met name in het Reformatorisch Dagblad. De Gereformeerde Bond, de richting binnen de PKN, 
waartoe Van den Brink behoort, houdt zich angstvallig stil. Nog geen woord van afkeuring ge-
hoord. Ja, wel
enkele tegenstemmen, maar niet van het hoofdbestuur van de Ger. Bond. Wie zwijgt stemt toe?

De evolutionisten gaan er van uit dat de aarde miljarden jaren oud is. Dit is in tegenspraak met 
wat de Bijbel ons leert in Genesis 1 en 2. God spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Den-
ken de christen-evolutionisten ook dat God miljarden jaren nodig heeft om een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde te scheppen? In Openbaring 11 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 biologische ontwikkelingen heb-
ben doorgemaakt. 
Er zijn echter enorme verschillen tussen mens en dier. Ik zet ze nog maar eens op een rijtje.
De mens is geschapen op de 6e dag, naar Gods beeld en gelijkenis, (Genesis 1:26,27). De mens 
mag heerschappij hebben over de dieren. Nadat God de mens geschapen had, zei Hij: “Het is 
zeer goed”. Zie ook Psalm 8:5-10. God schiep de mens uit het stof (van de aarde). God blies Zelf 
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de levensadem in de mens en zo werd de mens een levende ziel, (Genesis 2:7). Daardoor heeft 
de mens eeuwig leven, hetzij later in de hemel of in de hel. Dit heeft het dier niet. Zie: Prediker 
3:20,21.
Alleen een mens kan een kind van God worden. Alleen een mens kan deel uitmaken van het 
lichaam van Christus. Alleen een volk (als Israël) kan de vrouw van God worden.

Jezus heeft op Golgotha de hele schepping bevrijd uit de heerschappij van satan en van de ver-
gankelijkheid. In het duizendjarig Vrederijk worden ook de dieren veranderd (Jesaja 30:26, 35:9). 
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. God schept 
het leven en wat dood is kan Hij weer levend maken. God schept en herschept. Met één woord 
wordt de storm beëindigd. Met één woord doet Hij een boom groeien en ook weer verdorren. Zo 
staan in de Bijbel vele voorbeelden van Zijn machtig spreken en handelen. Wij mensen, begrij-
pen dat niet. Daarvoor is ons verstand te beperkt. Als er duizend kinderen van God op hetzelfde 
moment tot Hem bidden, hoort en verhoort Hij ieder gebed!

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 doorsnede 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 seconde. 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 om 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 schep-
ping 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)?
Spreuken 1: 7 De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid 
en vermaning. 

Prediker 1: 18 Want in veel wijsheid zit veel verdriet Wie kennis vermeerdert, vermeerdert 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,
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1 Timotheüs 6: 20,21 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, 
inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde wetenschap.’

Sommigen, die deze wetenschap verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. 
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7. God en de zondeval. 
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. Had het niet goed kunnen zijn of had er ergens iets aan 
kunnen mankeren? Nee, 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 zaaddragende 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.
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, gelijkenis van God de Vader, God 
de Zoon en God de Heilige Geest. Daarom staat er dat de mens geschapen is naar Ons beeld. 
De mens vertoonde daardoor de heerlijkheid van de Drie-enige God. ( vgl. geest, ziel en lichaam)

Hoe kon het daarna dan toch 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 ge-
maakt 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.

In de hemel was er onder de door God geschapen engelen een opstand uitgebroken onder lei-
ding van satan, een hoofdengel. Satan probeerde de eerste mensen ook tot opstand/zonde te 
verleiden. Daar is hij heel goed in geslaagd zoals uit bovenstaande teksten te lezen valt.
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De eerste mensen, Adam en Eva, werden God, hun Schepper, ongehoorzaam en als gevolg werd 
hun nageslacht in zonde ontvangen en geboren: met de zonde natuur. Had God hun niet zoda-
nig kunnen scheppen, dat zij niet hadden kunnen zondigen? Nee, God wilde geen robotten. Hij 
wilde dat de door Hem geschapen 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 omgeven 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. Wat betekende dit voor hun? 

Zij misten de heerlijkheid van God en ontvingen het loon van de zonde, de dood.Ook hun na-
geslacht en de huidige mensheid mist deze heerlijkheid van God. Tenzij aan hen gegeven wordt 
hetgeen staat in: 

Johannes 17:22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één 
zijn, gelijk als Wij één zijn;

Dan krijgt men de heerlijkheid van God terug. 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, afgebroken wordt, 
wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de heme-
len. 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 terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen 
immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslon-
den. 5 Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de 
Geest gegeven heeft.

Openbaring 3:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en 
gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.18 Ik raad u dat gij van 
Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, 
opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf 
uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
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Openbaring 16:15 Zie, ik kom als een dief; zalig is hij die waakt en zijne klederen bewaart, opdat 
hij niet naakt wandelt en men zijne schande niet zie.

Kennis van goed en kwaad.
Adam en Eva hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat was tegen het 
gebod van God. Vóór dat moment hadden deze eerste mensen er geen idee van wat goed of 
kwaad betekenden. Maar nadat ze van deze boom hadden gegeten wisten ze wat goed en kwaad 
was. Doordat ze deze kennis hadden zouden ze later, na een zondige daad, nooit kunnen zeggen 
dat ze niet wisten dat het zondig en verkeerd was. Zo weet ook ieder mens in zijn geweten of hij 
goede of slechte dingen doet. Als aan het einde van ieders leven God dat leven gaat oordelen en 
/of beoordelen, kan niemand zeggen dat God dan een onrechtvaardig oordeel velt. Het geweten 
van een mens kan echter door de zonde zo verhard en ongevoelig geworden zijn, dat het begrip 
van goed en kwaad nauwelijks meer aanwezig is. Daarom heeft God in Zijn Woord aan de mens 
Zijn geboden op Schrift gesteld. Voor het eerst uitgebreid aan Zijn volk Israël in de tien geboden 
op de Sinaï. Deze geboden zijn later door Mozes en de profeten toegelicht en uitgewerkt. Voor 
ons geldt, dat nu de wet de tuchtmeester tot Christus is. Wij gaan 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 menselijke wijze. 
6 Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? 7 Want als de waarheid 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. 

Rechtvaardig voor God door het geloof.
Door het geloof in de Zoon van God, in Zijn volbrachte offer op Golgotha, kan de mens recht-
vaardig 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 uw zonden aan Mij, 
al zijn ze bloedrood, dan zullen ze wit worden als sneeuw.”( Jesaja 1:18) En wie de Zoon vrij 
gemaakt heeft, zal werkelijk vrij zijn.

Romeinen 3:21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door 
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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 wedergeboren zijn en de 
Heilige Geest hebben ontvangen en daardoor Gods wet in ons hart gelegd is. 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 inhoud gegeven. Om een voorbeeld te noemen, het gebod tegen echtbreuk en over-
spel.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 rustdag wordt door de Nieuwtestamentische gemeente meestal op zondag gehouden en niet 
op de sabbat. De eerste gelovigen kwamen 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 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 heb-
ben. 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 dienaar, 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 deze Tien Geboden ook voor de christenen?
Men zegt wel eens dat christenen vrij gemaakt zijn van de wet. De wet is een tuchtmeester om 
mensen tot Christus te brengen en als dat is gebeurd, geldt de wet niet meer voor deze mensen. 
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Dat de wet een leermeester is om tot Christus te brengen is correct. Maar dat ze 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 zo dat voor 
christenen nog meer geboden gelden. Zij hebben namelijk de geboden, de woorden van Jezus 
erbij gekregen. Jezus zegt in 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 voor een kind van God niet zwaar omdat Gods Geest ze uitwerkt in zijn hart 
en leven. Zijn juk is licht en Zijn last is licht.

En 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 Wan-
neer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens.
Kolossenzen 3:5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, 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, slechtheid, laster, en schandelijke taal 
uit uw mond. m9 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, overeenkom-
stig 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 uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens 
van ontferming, vriendelijkheid, 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 wo-
nen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geeste-
lijke 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.

Verhoudingen in het gezin.
Kolossenzen 3: 18 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. 
19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. 20 Kinderen, wees je ouders 
gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere.

Kan een christen al deze geboden en verboden volbrengen? Nee, niet in eigen kracht. Maar een 
christen, die wedergeboren is, heeft de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest stelt hem in 
staat de geboden en verboden van God lief te hebben en door Zijn kracht te volbrengen. Gal.2:20 
“Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn eigen ik, maar Christus leeft 
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in mij”, door de Heilige Geest.” 

Romeinen 8: 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de da-
den van het lichaam doodt, zult u leven. 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God.

Waartoe zijn kinderen van God geroepen?
Tot vrijheid zegt de apostel Paulus in:

Galaten 5: 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanlei-
ding 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 zinloos-
heid 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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08. God en de zondvloed.
Het berouwde God dat Hij de mens gemaakt had.
De zondvloed – de straf op de zonde van een bedroefd God. Het smartte Hem in Zijn hart dat 
Hij de mens geschapen had. 

Genesis 6:1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenig-
vuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen 
zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. 3 Toen 
zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar 
zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. 4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de 
aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen 
baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. 5 En de HEERE zag dat 
de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart 
elke dag alleen maar slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op 
de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, 
die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende 
dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. 8 
Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. 9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. 
Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. 10 
En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11 Maar de aarde was verdorven voor Gods 
aangezicht en de aarde was vol met geweld. 12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; 
want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.

Opdracht tot de bouw van de ark.
In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, wordt de zondvloed beschreven. Er wordt verteld hoe God 
aan Noach de opdracht geeft een ark te bouwen. Er zal een grote vloed komen die alle leven van zo-
wel mens als dier zal vernietigen, omdat de zonde en de wetteloosheid van de mens buiten propor-
tioneel groot was geworden. Van alle dieren neemt Noach een paar aan boord. Nadat Noach met 
zijn vrouw en kinderen aan boord gegaan is, komt er inderdaad een grote vloed die alles vernietigt. 
Na veertig dagen en veertig nachten ronddobberen zendt Noach een raaf uit (deze komt niet terug). 
Dan zendt hij een duif uit om te zien of er al ergens land is. De duif keert eerst terug. De volgende 
keer dat Noach de duif uitzendt, keert het dier terug met een olijftak. De derde keer komt het dier 
helemaal niet meer terug. Zo weet Noach dat de wereld weer bewoonbaar is. 
Uiteindelijk strandt Noach in het Ararat gebergte. De identificatie met de berg Ağri Daği in Turkije is 
middeleeuws. Volgens de traditie is Noach op de gelijknamige berg op de grens van het huidige Turkije 
en Armenië gestrand, hoewel steeds meer theologen geloven dat het één van de andere bergen in het 
Ararat-gebergte is, zoals de berg Cudi Dagh. Van Noachs drie zonen, stammen alle latere geslachten 
af. Van Sem stammen de Semieten (Joden) af, van Cham de negroïde mensen en van Jafet de mensen 
van Europa, Noord- en Oost-Azië en Amerika. Na afloop van de zondvloed wordt de regenboog door 
God ingesteld als verbond en teken dat er geen zondvloed meer zal plaats vinden. Orthodoxe Joden 
zullen, als ze een regenboog zien, altijd een kort gebed, een broche, als dank uitspreken. 

Er is gelukkig nog steeds een grote groep van Bijbelgetrouwe christenen die uitgaat van een 
letterlijke, wereldwijde zondvloed als verklaring voor de bodemlagen (zie ook het jonge aarde 
creationisme). Een aantal van hen heeft een academische achtergrond, sommigen hebben des-
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kundigheid in de relevante vakgebieden. Met hun hypotheses brengen zij het natuurlijke be-
wijsmateriaal in overeenstemming met een Bijbelgetrouwe uitleg van deze gebeurtenis. Deze 
hypotheses worden door niet Bijbelgetrouwe wetenschappers beschouwd als pseudowetenschap. 
Bepaalde theorieën zoals de “hydroplaat theorie” van Walt Brown en de “catastrophic plate tect-
onics theorie” van John Baumgardner beschouwen zij als niet wetenschappelijk. Zij stellen dat 
geen enkele van deze hypothesen in staat is de geologische feiten te verklaren. Maar wie bewijst 
dat de zogenaamde wetenschappers het bij het rechte eind hebben. Hun bewijzen zijn veelal 
gebaseerd op aannames, die door creationisten worden aangevochten. 
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09. God gaat verder met Noach.
Na de zondvloed is één van de eerste daden die Noach verricht, dat hij een altaar bouwt om de 
HEERE een brandoffer te brengen. 
Noach gebruikt daarvoor reine dieren. Door het brandoffer beleed Noach zijn schuld tegenover 
God, maar ook zijn dankbaarheid voor de verkregen bewaring. God aanvaardde zijn offer. 
God richt een verbond op met Noach en zijn nageslacht, dus met het gehele mensdom. Het is 
een éénzijdig verbond. Van Noach wordt geen tegenprestatie verwacht. 

Wat belooft God in dit verbond:

•	 God zal de aardbodem niet meer vervloeken vanwege de zonde van de mensen.
•	 God zal niet meer al wat leeft op de aarde vernietigen.
•	 Zomer en winter, dag en nacht, koude en hitte, zaaiing en oogst zullen niet ophouden.
•	 De mensen en de aarde zullen niet meer door een vloed verdelgd worden.
•	 Als teken van dit verbond stelt Hij de regenboog in.

Genesis 8: 20 En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en 
van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.21 En de HEERE rook die aangename 
geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege 
de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn eugd af; en 
Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. 22 Voortaan, al de dagen 
van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet 
ophouden.

Genesis 9: 9 En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 10en met alle 
levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat 
uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. 11 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet 
meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal 
zijn om de aarde te gronde te richten 12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef 
tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:13 
Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de 
aarde. 14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien 
wordt, 15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens 
van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 
16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God 
en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 17 God zei dus tegen Noach: Dit is het 
teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.
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10. De torenbouw van Babel.
De volken worden verspreid over de aarde.
Volgens het Bijbelboek Genesis (hoofdstuk 11, vers 1-9) was Babel de eerste stad die de nako-
melingen van Noach bouwden in de vlakte van Sinear. Hun leider was Nimrod en onder zijn 
bewind wilde men een toren bouwen die ‘tot aan de hemel’ zou reiken. ( Nimrod een type van 
de antichrist)

Genesis 11: 1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2 En het gebeurde, toen zij naar 
het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. 3 En zij 
zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblok-
ken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor 
ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een 
naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 5 Toen daalde de HEERE neer om 
de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: 
Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal 
niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 7 Kom, laten Wij neerdalen 
en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8 Zo 
verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de 
stad. 9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de 
aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.

Om de macht van dat ongedeelde volk te beperken, dat tegen Gods bevel in bijeen bleef, verwarde 
Hij hun taal en verspreidde hen over de hele aarde. Zo kwam het dat de toren en de stad niet 
afgebouwd werden. Volgens de Bijbel is dit ook de reden waarom de stad Babel genoemd werd 
(in het Hebreeuws betekent Balal “verwarren”). Uit deze ontstaansgeschiedenis van de talen is 
de uitdrukking ‘Babylonische spraakverwarring’ (een situatie waarin allen door elkaar praten en 
niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen.

In Handelingen 2, hoort ieder het Evangelie in zijn eigen taal. Dat is een wonder van Gods liefde.

Handelingen 2: 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
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11. God heeft een reddingsplan voor de in 
zonde gevallen mens.

Nadat satan zich boven God wilde verheffen en de val van de eerste mens door ongehoorzaam-
heid aan hun Schepper plaats vond, is er een voortdurende strijd gaande tussen God en satan. 
Deze strijd speelt zich af op de aarde maar ook in de hemelse gewesten (in de lucht). Deze strijd 
is in principe reeds beslist, maar wordt pas definitief beslist door de tweede komst van de Zoon 
van God, de Messias Jezus, naar deze aarde. Dit vindt plaats aan het einde van het 1000 jarig 
Vrederijk. Voor iemand die nauwelijks iets van de Bijbel afweet is dit credo wel heel kort door de 
bocht, maar verder in dit boek kom ik daar, gedocumenteerd door de Schrift, op terug.
De ongehoorzaamheid aan hun Schepper werkt door in al hun nakomelingen. Dit zondevirus zit 
in de genen. De mens heeft van nature geen lust om God te gehoorzamen en te dienen, maar 
dient liever zichzelf en staat open voor het kwaad dat satan in deze wereld gebracht heeft. 

Psalm 51: 7 “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen”.

Job 14:4 “Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet een”.
Spreuken 20:’9 “Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?”

Door deze keuze vóór satan en tegen God krijgt de mens dezelfde straf die God aan satan toe-
gezegd heeft nl. een eeuwige verbanning van God naar een plaats van wroeging en berouw. De 
Heere Jezus, de Zoon van God noemt deze plaats de hel. 

God heeft na de zondeval van Adam en Eva echter heel duidelijk aangekondigd dat er Iemand 
zal komen die de mensen en deze wereld zal bevrijden van satan en Die satan de kop zal ver-
morzelen. Dit werd al aangekondigd in het begin van de Bijbel in Genesis 3:15, maar wordt heel 
duidelijk verwoord in het NT in: 

Johannes 3:16 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.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.

In deze beide teksten is in het kort de gehele inhoud van de Bijbel, het Evangelie weergegeven. 
God, de Schepper van deze wereld en van de mens is een God van liefde. Maar deze God is ook 
een heilig en rechtvaardig God, Die aan Zijn heiligheid en rechtvaardigheid verplicht is de zon-
daar te straffen, als de mens Zijn aanbod van verzoening door Zijn Zoon verwerpt. Die verwer-
ping van Zijn Zoon wordt in de Bijbel de grootste zonde genoemd. Het resultaat daarvan staat 
in Johannes 3: 36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”.

God begint met de verkiezing van Abram.
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11.1 De Messias geopenbaard aan Abraham.
Abraham geloofde in de komst van de Messias.

Wie is Abram? Abram is de stamvader van het Joodse volk.
Zijn geboortestad Ur, een stad van de Chaldeeën, ligt nu in het huidige Irak. Volgens archeologen 
was Ur een rijke stad waarin de afgoden gediend werden. Hij leefde van 1948 – 2123 na Adam. 

Uit de Bijbel blijkt dat Abram wandelde met God. Dat is wel bijzonder want hij is de derde per-
soon waarvan dat vermeld wordt in de dan ongeveer 2000 jaar bestaande wereld. Hij wordt ook 
een vriend van God genoemd. God noemde hem Zijn profeet. Hij had dus wel een speciale relatie 
met God, de Schepper van hemel en aarde. 
Toen Abram 75 jaar oud was werd hij door God uitverkoren om de stamvader te worden van een 
groot volk. Een volk waardoor de gehele aarde gezegend zou worden. Een volk waaruit ook de 
beloofde Messias zou voortkomen. De Messias die God aan Adam beloofd had in Genesis 3:15. 
Abram moest het afgodische Ur verlaten en op weg gaan naar het land dat God hem zou wijzen. 
Dat land bleek het land van o.a. de Kanaänieten te zijn. Ook een volk dat de afgoden diende. Dat 
beloofde land is het huidige Israël en nog veel meer. De belofte van de HEERE omvat het land: 
“van de rivier van Egypte af tot aan de rivier de Eufraat”. Omdat de zonden van de Kanaänieten 
e.a. zo groot waren geworden, wilde God die volken verdrijven.

Nu is het zo bijzonder dat God aan het begin van de uitvoering van Zijn plan om de gehele we-
reld te zegenen door de Messias, Hij aan Abram bijna volledig inzicht geeft in hoe dit proces zal 
verlopen. 

Alvorens met de geschiedenis van Abram te beginnen is het voor het begrijpen van deze geschie-
denis nuttig om eerst bepaalde dingen nader uit te leggen. 

11.2 Wat is er na de schepping met de mens gebeurd?
Adam en Eva werden ongehoorzaam aan God. Het schepsel verheft zich boven de Schepper.
Het is de hoogmoed van de mens dat hij ongehoorzaam geworden is aan God. De mens wilde als 
God zijn. De mens maakte God tot een leugenaar en geloofde satan. Dat begon in het Paradijs 
en die zonde is doorgegaan in alle mensen. Door de zondeval werd de mens een vijand van God. 
Als afstammeling van Adam en Eva heeft de mens ook de zondige natuur geërfd. Evenals Adam 
en Eva is ieder mens dan ook onderworpen aan de straf van God.

Psalm 14: 2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er 
iemand verstandig was, iemand die God zocht. 3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij ver-
dorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.

Psalm 51: 7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Wat is de straf van God over de zonde?
Omdat God een heilig God is, kan hij de onheilig geworden mens niet verdragen en verdrijft hem 
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uit het Paradijs. Dus gaat de onbekeerde mens na zijn sterven niet naar het Paradijs maar naar 
het dodenrijk en na het laatste oordeel naar de hel. Dit is ook de toekomstige verblijfplaats van 
satan en zijn demonen.

God heeft een Weg ontsloten om aan de straf te ontkomen.
God is echter een liefdevol en genadig God en daarom heeft Hij een Weg ontsloten waardoor de 
mens aan de eeuwige straf op de zonde, dit is de dood, kan ontkomen. Die Weg had God aan 
Adam en Eva beloofd in Genesis 3:15. Die weg is de Messias, Die Zijn leven gegeven heeft als een 
zoenoffer voor de zonde van alle mensen. 

Micha 7: 18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de over-
treding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn 
toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.

11.3 Wat was de betekenis van een offer in de tijd van Abel-
Abram? 

Van Kaïn en Abel lezen we in de Bijbel dat zij God een offer brachten. Kaïn offerde vruchten en 
Abel offerde een lam. Het offer van Abel was voor de Heere God een lieflijke reuk. Dit offer werd 
aangenomen. Het offer van Kaïn werd door God afgewezen, was dus geen lieflijke reuk voor 
Hem. Waarom niet? In het Nieuwe Testament lezen we waarom het offer van Abel wel werd aan-
genomen. God zag het hart van de twee broers aan. Abel vertrouwde op God, had een relatie met 
Hem. Vandaar, denk ik, ook de keuze van een lam als offerdier. Abel wist dat hij schuldig stond te-
genover God. Daarom offerde hij een lam. Zonder bloedstorting is er geen vergeving, (Leviticus 
17:11; Hebreeën 9:22). Deze betekenis kunnen we niet aan het offeren van vruchten toekennen. 
Het offeren van vruchten kan de HEERE dus niet welgevallig zijn. Het is een zelfgekozen weg. 
Abel daarentegen vernederde zich voor God, boog voor God, gaf zich over aan God. Zag uit naar 
de vervulling van Genesis 3:15. 

De offers van Abel, Noach en Abram waren, hoe eenvoudig ook, toch voor God aanvaardbaar, 
compleet. Wel anders dan de offerdienst die later door Mozes in opdracht van God werd inge-
voerd. Maar ook in die eenvoudige offers zaten dezelfde elementen als in de offers onder Mozes, 
namelijk: verzoening door bloedstorting, dankbaarheid en ze waren een lieflijke reuk voor de 
HEERE.  

11.4 Wat hield het wandelen met God in?
Abram wandelde met God.
We lezen van twee personen in Genesis dat zij met God wandelden. Dat waren Henoch en No-
ach. Van Abram staat dat er niet expliciet, maar uit de geschiedenis van Abram kunnen we opma-
ken dat Abram zeer zeker met God wandelde. 
Wat hield/houdt het wandelen met God in? Als God met iemand gaat wandelen, dan gaat dat van 
God uit. De Bijbel leert ons dat niemand vanuit zichzelf naar God vraagt. Als God met iemand 
gaat wandelen dan betekent dit dat er volkomen harmonie is tussen die twee. God gaat niet met 
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een zondig mens wandelen die niet met God verzoend is, niet met een vijand van Hem. Laat de 
Bijbel ons hiervan iets zien? Ja, heel veel. In het Nieuwe Testament lezen we over Joodse mensen 
die met de Messias wandelden. Hoe verliep deze wandeling? 

Het begon altijd met belijdenis van zonde, met bekering, met dopen en verder kreeg men onder-
wijs over hoe te leven met God te midden van goddeloze mensen en goddeloze godsdienstige 
leiders. Men kreeg te horen dat de offers in de tempel zouden ophouden en dat God Zelf zou 
voorzien in een Offerlam. Dit offer zou voldoende zijn voor alle mensen die in de Messias zou-
den gaan geloven om hun zonden te verzoenen. Men kreeg onderwijs inzake de toekomstige 
tijden. Over de grote Verdrukking en de oordelen van God over de goddelozen. Over het toe-
komstig Koninkrijk van de Messias, het oordeel over satan en zijn duivelen en over een Nieuwe 
Hemel en een Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft, waarvan 
de HEERE God de Bouwmeester is. 
Deze Joodse mensen kregen God lief en ze kregen de Messias lief.

Wisten Henoch, Noach en Abram ook al datgene wat de Joodse discipelen van de Messias ge-
leerd hebben?

Henoch wandelde met God.
Persoonlijk denk ik van wel. Misschien niet in alle details, maar in grote lijnen wel. Waarom ik 
dat denk? Omdat er van Henoch staat geschreven dat hij profeteerde. Profeteren is de mensen 
oproepen tot bekering en geloof in God en Gods doel en plan bekend maken.
In de Brief van Judas staat (1:14) dat Henoch geprofeteerd heeft dat in het einde van de tijden de 
Heere (Messias) zal komen met vele duizenden heiligen (gelovigen) om gericht te houden tegen 
alle goddeloze mensen. 

Noach wandelde met God.
Noach wandelde ook met God. God sprak met Noach over het toekomstig oordeel van de zond-
vloed. De slechtheid van de mensen was zo groot geworden dat God berouw kreeg dat Hij de 
mens geschapen had. Noach en zijn gezin zouden gespaard worden, omdat hij God vreesde en 
met God wandelde. Daarom moest hij een hele grote ark bouwen voor het behoud van zijn gezin 
en van de vele dieren in de wereld. Met zijn drie zonen heeft Noach 120 jaar aan de bouw van de 
ark gewerkt. Ook werd hij gedurende 120 jaar bespot en gesmaad door mensen die doorgingen 
met zondigen tegen God en de mensen. Na de vloed bouwde Noach een altaar voor de HEERE 
en bracht daarop een offer.

De vraag komt bij mij op: “In welk opzicht lijkt de huidige tijd op de tijd van Noach?” Wel be-
langrijk om te weten. De Messias zegt Zelf dat Zijn wederkomst zal zijn in een tijd met dezelfde 
kenmerken als de tijd van Noach. 

Lukas 17: 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van 
de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk 
gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen 
om deed komen. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal 
worden.

In veel opzichten is de huidige tijd, wat goddeloosheid betreft, op deze wereld, óók in Israël, 
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groter dan in Noachs tijd. In Noachs tijd werden er nog geen miljoenen baby’s in de moeder-
schoot vermoord. Wel waren er tegennatuurlijke huwelijken. Dat was een gruwel in Gods ogen. 
De scheppingsorde van God werd overtreden. Toen waren er nog geen oorlogen, waarin massaal 
door middel van chemische- en andere verschrikkelijke wapens mensen vernietigd werden. Als 
we op deze tekenen letten, geeft dit aan dat de Messias ieder moment kan terugkomen. 

Abram wandelde met God.
Abram wandelde met God en over dat wandelen met de God van Abram laat ons de Schrift veel 
meer aspecten zien dan bij het wandelen van Henoch en Noach met God. Met de roeping en ver-
kiezing van Abram begint God daadwerkelijk met de uitvoering van Zijn Heilsplan. Abram wordt 
een vriend van God genoemd in de Schrift, (Jesaja 41:8). En Abram krijgt als vriend van God een 
bijna volledig inzicht in het verloop van Gods Heilsplan. Abram wordt door God een profeet 
genoemd (Genesis 20:7). We gaan zien hoe Abram door God wordt ingelicht over Zijn Heilsplan.

11.5 God openbaart Zich aan Abram in Genesis 12. 
God spreekt tot Abram.
In Genesis 3:15 belooft de Heere God dat Hij de in zonde gevallen mensheid gaat redden door 
Iemand die de satan de kop zal vermorzelen. 

Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nage-
slacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Hoe dit precies zou gaan verlopen was nog niet duidelijk. Maar in Genesis 12 wordt een tipje 
van de sluier opgelicht en wordt er een begin gemaakt met de uitvoering van Gods plan. De man 
Abram wordt door God uitgekozen om uit zijn zaad Iemand te laten voortkomen waardoor alle 
geslachten op de aardbodem gezegend zullen worden. Uit Abram zal een groot volk voortkomen. 
Dat volk zal gezegend worden door God en zal andere volken tot zegen zijn. De HEERE zal ook 
zegenen wie het volk van Abram zegent. 

Genesis 12: 1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het 
huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen 
en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 
4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. 
Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

Deze beloften aan Abram en zijn nakomelingen gelden nog steeds, maar helaas wordt er in de 
wereld weinig of geheel geen rekening mee gehouden. De wereld wordt nog steeds gezegend 
door middel van Joodse mensen, denk maar aan de vele uitvindingen op allerlei gebied. Maar 
Israël ondervindt veel haat en vijandschap van de landen om haar heen en van een groot deel van 
de landen in de V.N. Het antisemitisme neemt in de gehele wereld toe. Maar door de Messias zal 
de gehele wereld gezegend worden: de grootste zegen.
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Wat belooft God aan Abram in Genesis 12 ?

• God verkiest Abram en in hem zijn nageslacht.
• God zal Abram een land wijzen om te wonen.
• God zal Abram tot een groot volk maken.
• God zal Abram zegenen en zijn naam groot maken.
• Abram zal tot een zegen zijn.• De wereld zal gezegend worden door zijn nage-
slacht.
• God zal zegenen wie het volk van Abram zegent.
• God zal vervloeken wie het volk van Abram vervloekt.

Op welke wijze de communicatie tussen God en Abram is verlopen, wordt ons hier niet verteld. 

Had Abram kennis van God?
Had Abram kennis van God, voordat hij in Genesis 12 door God geroepen werd om uit het Ur der 
Chaldeeën te vertrekken? Daar lezen we in de Bijbel niets over. Maar op basis van wat in de Bijbel 
staat over de algemene Godskennis die ieder mens bij zijn geboorte heeft gekregen, mogen we 
er van uit gaan dat Abram een zekere mate van Godskennis en geloof heeft gehad. Abel, Henoch 
en Noach hebben dat gehad. Daaruit blijkt ook dat hun kennis van God is doorgegeven aan de 
volgende geslachten. 

In dit verband is het wel goed om te weten dat Abram zijn voorvader Noach gesproken kan 
hebben. Noach leefde nog ongeveer 60 á 70 jaar na de geboorte van Abram. Sem, de zoon van 
Noach werd 100 jaar voor de zondvloed geboren en leefde tot na de dood van Abram. Aan de 
hand van de Bijbelse gegevens kan men de jaartallen en leeftijden berekenen. De uitkomsten 
verschillen echter nogal eens.

Wat kan dit betekenen? 
Abram kan uit de mond van Noach, een man die met God wandelde, zelf gehoord hebben hoe 
het is met God te wandelen en hoe het leven op aarde was vóór de zondvloed, namelijk door 
en door zondig. Hoe God Noach en zijn gezin gespaard heeft. Hoe Noach na de zondvloed de 
Heere een offer gebracht heeft. Sem moet daar ook veel van geweten hebben, hoewel er van Sem 
niet staat dat hij ook met God wandelde.

Daarbij mag worden verondersteld dat ook een bepaalde mate van zich schuldig weten ten op-
zichte van God in alle mensen aanwezig was. Dat wordt bevestigd door het brengen van allerlei 
offers aan weliswaar de afgoden, maar toch…..
Uit de eerste gesprekken die God met Abram had, kan men afleiden dat Abram zich bewust was 
van het feit dat hij een zondig mens was. Hij had eerbied en ontzag voor God, ( Genesis 18:20-
33). Abram heeft ook verschillende keren een offer gebracht:

Genesis 12: 7 Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was. 8 Daar 
bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan.

Genesis 13: 4 naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar 
de Naam van de HEERE aan. 18 En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre 
wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.
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Genesis 22: 13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met 
zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als 
brandoffer in de plaats van zijn zoon.

Men mag ook veronderstellen dat God aan Abram, Zijn vriend, die met Hem wandelde zoals 
Henoch en Noach, veel geopenbaard heeft, wat niet in de Bijbel staat vermeld. 

11.6 Abram overwint zijn vijanden.
Abram was een man van vrede, een vredesvorst, maar kwam wel op voor gerechtigheid en was 
tegen onrecht en goddeloos geweld. Toen dan ook zijn neef Lot door vijandige vorsten gevangen 
genomen werd, bewapende Abram zijn knechten en ging de strijd aan met de vorsten. God gaf 
Abram de overwinning en bracht zijn neef Lot en al zijn bezittingen terug naar Sodom. 

Genesis 14:14 Toen Abram hoorde dat zijn neef als gevangene weggevoerd was, bewa-
pende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien 
man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. 15 Hij verdeelde zich ‘s nachts tegen hen 
in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan 
Hoba, dat links van Damascus ligt. 16 En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn 
broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk.

De Messias overwint Zijn vijanden. 
Abram is in deze geschiedenis weer een type van de Grote Vredesvorst Jezus Christus, Die ook 
bij Zijn komst al Zijn vijanden zal overwinnen, onderwerpen of vernietigen. 

Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand 
als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht 
naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en 
talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontno-
men zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

2 Thessalonicenzen 2: 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verte-
ren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

Openbaring 11: 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de 
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze HEERE en van Zijn Messias ge-
worden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
 

11.7 Abram had een andere Geest ontvangen.
Bij Abram stond God op de eerste plaats. Hijzelf, zijn eigen ik, stond op de tweede 
plaats. 
Toen Abram en zijn neef Lot nog niet zo lang in het land Kanaän waren gearriveerd, deden zich 
problemen voor tussen de herders van Abram en Lot. Er waren teveel schapen in hetzelfde ge-
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bied. Om die problemen op te lossen stelde Abram aan Lot voor om uit elkaar te gaan, ieder naar 
een ander gedeelte van het land. 
En wat doet Abram nu? Hij laat Lot kiezen en laat hiermee de uitkomst geheel aan God over. Lot 
kiest ogenschijnlijk het beste land en voor Abram blijft een minder vruchtbaar land over. 
Hieruit blijkt dat het eigen ik van Abram grotendeels gestorven is en hij zich geheel aan de lei-
ding van God overgeeft. Een heenwijzing naar het NT, waar gelovigen in de Heere Jezus met Hem 
sterven en in een nieuw leven met Hem opstaan door de kracht van de Heilige Geest. 

Genesis 13: 8 En Abram zei tegen Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en 
tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn! 9 Ligt heel het 
land niet voor je open? Scheid je toch van mij af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts 
gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. 10 En Lot sloeg de ogen op en zag 
dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde 
gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte. 11 
Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden 
van elkaar gescheiden. 18 En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, 
die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.

11.8 De Messias openbaart Zich als Melchizedek aan Abram.
Hierover lezen we in Genesis 14:18-21, de ontmoeting met Melchizedek, Koning van Salem ( 
Vrede), Priester van de allerhoogste God. 

Genesis 14: 18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester 
van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Aller-
hoogste, Die hemel en aarde bezit! 20 En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die uw tegenstanders 
in uw hand overgeleverd heeft! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Wie is Melchizedek? In Hebreeën 7:1-11 geeft de apostel Paulus daar meer inzicht in. Deze Mel-
chizedek was:

• Koning van Salem – Koning van de Vrede – Vredesvorst.
• Een Priester van de allerhoogste God.
• Koning van de gerechtigheid ( is de betekenis van Zijn Naam).
• Zonder stamboom kent Hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde.
• Aan de Zoon van God gelijk gemaakt.
• Blijft in eeuwigheid Priester.
• Geeft “brood en wijn” aan Abram.

Was een Profeet van de allerhoogste God.
Hij was Koning, Priester en Profeet. Het drievoudige ambt in het Oude Testament. Deze drie per-
sonen werden altijd ingewijd aan het begin van hun bediening door middel van zalving. De Heere 
Jezus werd “gezalfd” met de Heilige Geest bij de aanvang van Zijn bediening, bij Zijn doop in 
de Jordaan. (olie is een beeld van de Heilige Geest). Daar riep de Vader uit: “Dit is Mijn geliefde 
Zoon in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb”.
Hoe kon Paulus in het Nieuwe Testament zoveel meer weten dan in Genesis 14 aan ons is bekend 
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gemaakt? Paulus zegt hier zelf over in:

Galaten 1:12 Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring 
van de Messias.

Deze aanvullende gegevens duiden er op dat Melchizedek een Goddelijke openbaring van Chris-
tus was in de Tenach. Een Goddelijke openbaring van de Heere Jezus, Gods eeuwige Zoon, de 
Vredesvorst, Hogepriester en Profeet tot in eeuwigheid. Die Zijn lichaam gegeven heeft als 
“Brood en Wijn” voor Zijn Gemeente. Zie ook: 

Psalm 110: 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester 
voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

In Spreuken 9 zegt de hoogste Wijsheid (de Messias): 5 ”Kom, eet van Mijn broden drink van de 
wijn die Ik gemengd heb.”

In het Nieuwe Testament lezen we meer over het Hogepriester zijn van de Messias en over het 
Brood en de Wijn. ( Heilig Avondmaal)

1 Korinthiërs 11: 24 en nadat Hij (de Messias)gedankt had, brak Hij het (brood) en zei: Neem, 
eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25 Evenzo nam 
Hij ook de drinkbeker (met wijn), na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is 
het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis, ( 
Mattheüs 26:26-28).

Hebreeën 5: 5 Zo heeft ook de Messias Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, 
maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 6 Zoals Hij 
ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, 
(Psalm 2:7; Psalm 110:4)

Hebreeën 6:20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk de Messias, Die naar de 
ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

Hebreeën 7: 15 En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een 
andere Priester opstaat, 16 Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven 
afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. 17 Hij getuigt immers: U bent Priester in 
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

De Messias volbracht Zijn taak als Hogepriester op het moment dat er geen hogepriester meer 
in Israël in functie was. De hogepriester Kajafas had kort tevoren zijn kleed gescheurd en was 
daardoor geen hogepriester meer. (Leviticus 21:10 – Mattheüs 26:65 – Johannes 19:30)

Heeft Abram dit ook zo duidelijk gezien en ervaren als Paulus? Dat horen we Abram niet zeggen. 
Maar uit hetgeen de Messias Jezus daarover zegt, is het duidelijk dat Abram in Melchizedek de 
komende Messias gezien heeft. 

Johannes 6: 33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het 
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leven geeft. 34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. 35 En Jezus zei tegen 
hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij 
gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald 
is; indien iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is 
Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, 
hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees(brood) eet en Mijn bloed(wijn) drinkt, heeft eeuwig 
leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 8: 39 Zij (de Joden)antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus 
zei tegen hen: “Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. 51 Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet 
zien tot in eeuwigheid. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou 
zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.” 57 De Joden dan zeiden tegen Hem: “U bent 
nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?” 58 Jezus zei tegen hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.”

11.9 Abram geeft tienden aan Melchizedek.
Abram geeft van zijn buit, tienden aan Melchizedek. Waarom? Abram was dat niet verplicht. We 
lezen hierover niet eerder in de Bijbel. Abram stond echter tegenover de Goddelijke persoon. 
Had Melchizedek deze tienden nodig? Nee, als Goddelijk persoon had Hij deze tienden niet 
nodig. Maar je zou kunnen zeggen dat Abram profetisch het Nieuwe Verbond gehouden heeft 
met God Zelf als Gastheer. In de viering van het Nieuwe Verbond wordt het offer van de Messias 
herdacht, Zijn lichaam (Brood) dat verbroken wordt en Zijn bloed (Wijn) dat vergoten wordt 
voor de verzoening van de zonde. Melchizedek was Koning van Salem. Salem betekent in het 
Hebreeuws ook ‘betalen’. De Messias, belooft in Gen. 3:15, dat Hij zal betalen voor onze zonden, 
tot verzoening tussen God en mensen.
En Abram, als profeet, toont zijn dankbaarheid voor het offer van de Messias, dat in de toekomst 
gebracht gaat worden, door het geven van tienden. Later wordt dit ook door Mozes vastgelegd, 
(Leviticus 27:30) in de wetten van de offerdienst. In het Nieuwe Testament is deze wet niet meer 
van kracht en geldt wat in Romeinen 12 staat:

1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te 
wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 
God is.

11.10 Abram krijgt een visioen van de HEERE.
In Genesis 15 verschijnt de HEERE aan Abram in een visioen. God had wel beloften gedaan aan 
Abram betreffende zijn nageslacht, maar Abram had een groot probleem, hij had geen kinderen.

Genesis 15: 1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees 
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niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een Schild, uw Loon zeer groot. 2 Toen zei Abram: Heere 
HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis 
deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? 3 Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, 
en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. 4 Maar zie, het woord van 
de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen 
lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch 
naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen zijn.. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw 
nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

God begrijpt dat en stelt Abram gerust. Ja, veel meer dan dat. God begint Abram te bemoedigen. 
God zal een Schild, een beschutting voor hem zijn. De zegeningen die Abram toegezegd zijn, 
worden hier door de HEERE niet als loon bestempeld, nee, God Zelf is zijn Loon. Een grotere 
beloning is niet denkbaar en dit terwijl Abram er niet voor gewerkt heeft. Het is alles genade. 

Wat belooft God aan Abram in Genesis 15 ?

• God is Zijn Schild.
• God is Zijn Loon. 
• Zijn nageslacht zal even talrijk zijn als de sterren aan de hemel.

En Abram?

• Abram geloofde God, vertrouwde op God.
• Door dat geloof werd Abram rechtvaardig gerekend voor God. 

11.11 De verbondssluiting in Genesis 15.
Het is een éénzijdig verbond.
Genesis 15: 7 Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid 
heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. 8 Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal 
ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? 9 Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge 
koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. 10 Hij haalde al deze 
dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde 
hij echter niet. 11 Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. 12 En het 
gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, 
schrikwekkende duisternis viel op hem. 

De verbondssluiting inzake het beloofde land.

God bepaalt de grenzen van dat land.
Genesis 15:17 En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een 
rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging. 18 Op die dag sloot 
de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de 
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: 19 de Kenieten, de Kenezieten, de 
Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaänieten, 
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de Girgasieten en de Jebusieten.

Israël 400 jaar in Egypte.
Profetie betreffende het verblijf van het Joodse volk gedurende 400 jaar in Egypte. 

De volken in het land Kanaän krijgen nog 400 jaar de tijd om zich te bekeren van hun godde-
loosheden.

Genesis 15:13 Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen 
zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onder-
drukken. 14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen 
zij met veel bezittingen wegtrekken. 15 Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in 
goede ouderdom begraven worden. 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van 
de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. 

Wat beloofde God aan Abram in dit verbond?

• Het land Kanaän, vanaf de Rode Zee tot aan de Eufraat zal voor uw nageslacht zijn. Dit is 
aanmerkelijk meer dan Israël nu in bezit heeft.

• Dat zijn nageslacht tijdelijk 400 jaar in een vreemd land (Egypte) zal wonen.
• Dat het nageslacht met veel bezittingen zal terugkeren naar het beloofde land, als de maat 

van de ongerechtigheid van de Amorieten, Kanaänieten enz. vol is. 

11.12 De Messias openbaart Zich in Genesis 17 aan Abram als 
de Engel des Heeren. 

Een bijzondere openbaring en verschijning van God.
God bevestigt Zijn belofte aan Abram.
God zal een eeuwig verbond maken met Abram en zijn nageslacht om hun tot een God te zijn. 

Genesis 17: 1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan 
Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht 
en wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk 
maken. 3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 
4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte 
volken. 5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal 
u vader van een menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik 
zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond 
maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig 
verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u 
en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als 
eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.
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Wat beloofde God aan Abram in Genesis 17?

• Ik zal een eeuwig verbond met u en uw nageslacht sluiten.
• Ik zal u uitermate talrijk maken.
• U zult een vader van veel volken worden.
• U zult Abraham gaan heten. 
• Koningen zullen uit uw nageslacht voortkomen.
• Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn.
• Ik zal u het land Kanaän tot een eeuwig bezit geven.
• Als teken van dit verbond moet al wat manlijk is besneden worden op de achtste dag. Dit is 

een instelling voor alle generaties na u. 

Abraham wist al dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden. Dat was hem duidelijk 
geworden door de belofte van God aan hem in Genesis 12 en door zijn ontmoeting met Melchi-
zedek.

11.13 Het verbondsteken van de besnijdenis.
In Genesis 17 gaat God Zijn belofte aan Abram verder uitwerken als een verbond met Abraham. 
Wel een éénzijdig verbond. Aan dit verbond wordt een teken toegevoegd, de besnijdenis, en de 
belofte dat het land Kanaän een eeuwig bezit zal zijn voor zijn nageslacht. En Abram ontvangt 
een nieuwe naam: Abraham.
Zowel het teken van de besnijdenis als de landbelofte worden door de wereld aangevochten. 
Maar wat God belooft, wordt altijd waar gemaakt. Ondanks alle vijandschap en tegenstand van 
de wereld. We zien dit duidelijk in de vorming van de Joodse staat in 1948.

De besnijdenis van de mannen van het nageslacht van Abraham wordt door God ingesteld.

Door velen wordt ter discussie gesteld of dit teken van de besnijdenis ook nu nog geldt. Maar 
God is hier heel duidelijk over. Het is een eeuwig verbond, dat door de mens niet verbroken mag 
worden. Het teken geldt zowel voor een gelovige als een ongelovige Jood. De Joodse rabbi’s voe-
ren deze opdracht van God al meer dan 3700 jaar uit. Tegenwoordig denken niet-Joodse mensen 
zich met deze besnijdenis te moeten bemoeien door het stellen van allerlei voorwaarden aan 
de uitvoering. Ook weer een vorm van antisemitisme. En dat niet alleen. Men gaat in tegen een 
gebod van God aan het Joodse volk. In het kader van de vervangingstheologie stellen sommige 
christelijke gemeenschappen dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat 
is onmogelijk, want het is een eeuwig teken voor Abraham en zijn nageslacht en geldt vooral de 
landsbelofte. Zie ook Psalm 105:9-11.

Genesis 17:9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht ne-
men, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. 10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden 
tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. 11 U 
moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen 
Mij en u. 12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw 
generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld 
gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. 13 Degene die in uw huis geboren is én degene 
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die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot 
een eeuwig verbond zijn. 14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn 
voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij 
heeft Mijn verbond verbroken. 

11.14 Een bijzondere openbaring en verschijning  van God. 
Aankondiging van de geboorte van Izak.
Niet Ismaël maar Izak zal de erfgenaam worden.
Ismaël wordt wel gezegend en zal tot een groot volk worden.
Maar God zal een eeuwig verbond met Izak maken.

God verschijnt in menselijke gedaante aan Abraham. Abraham reageert met een gebaar van gro-
te eerbied op Zijn bezoek. Hij buigt zich voor de HEERE neer en nodigt Hem uit. 
Omdat niemand God kan zien en in leven blijven, moet dit wel de Zoon van God geweest zijn, 
als de Engel des Heeren. Maar dan wel in een bijzondere openbaring. De Engel des Heeren is 
de Goddelijke openbaring van de Messias Jezus in de Tenach. Saraï krijgt evenals Abraham een 
nieuwe naam van de HEERE. Zij zal voortaan Sara (vorstin) heten. 

Genesis 17:15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Saraï niet meer Saraï noemen, 
maar haar naam zal Sara zijn. 16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; 
ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar 
voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn 
hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren? 
18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! 19 God zei: 
Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn 
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. 20 Wat Ismaël 
betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uiter-
mate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. 21 
Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde 
tijd zal baren. 

11.15 Abraham ziet de hemelvaart van de Engel des Heeren. 
Genesis 17:22 Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op.

Aan het begin van dit gesprek verschijnt God aan Abraham.
Na afloop van dit gesprek ziet Abraham God weer opvaren naar de hemel. Net zoals later de 
discipelen de Messias naar de hemel zien opvaren. Weer een aspect van de Messias Jezus dat 
God aan Abraham laat zien. 

De Messias zegt in: 
Johannes 8: 56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij 
heeft die gezien en heeft zich verblijd.
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Ik denk dat de Messias hier duidt op de gebeurtenissen in Genesis 12, 14, 15, 17, 18 en 22. In deze 
hoofdstukken ontvangt Abraham op verschillende wijzen inzicht in het heilsplan van God door 
Zijn Zoon, de beloofde Messias. Wist Abraham dan dat er een Messias zou komen om de men-
sen van hun zonden te bevrijden? Ja, ik denk dat God dat aan Abraham duidelijk heeft gemaakt. 
Abraham was Zijn profeet, Abraham wandelde met God. Anders zou de Messias niet kunnen 
zeggen dat Abraham naar Zijn dag met verheuging verlangd heeft en die ook gezien heeft met 
blijdschap.

Om het heilsplan nog duidelijker te maken: Abraham wist dat God, de Vader, Zelf in een Offer 
voor de verzoening van de zonden zou voorzien. Dat gebeurde toen God, om Abraham te be-
proeven, hem vroeg zijn zoon Izak aan de HEERE af te staan, te offeren.
Maar Abraham wist ook dat de HEERE Zelf in een Offerlam zou voorzien. Het offer van Izak zou 
nooit aan Gods eisen kunnen voldoen als offer voor de zonden van de wereld. 

11.16 De Messias openbaart Zich in Genesis 18 opnieuw aan 
Abraham als de Engel des Heeren. 

God verschijnt opnieuw aan Abraham bij Mamre.
In de geschiedenis van Genesis 18 verschijnt de HEERE, in gezelschap van twee engelen, aan 
Abraham. Uit deze ontmoeting kan men afleiden dat Abraham weet Wie hij voor zich heeft. De 
Heere was in hoofdstuk 17 aan hem verschenen als de Engel des Heeren.

Genesis 18: 1 Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Manre, toen hij in de ingang 
van de tent zat en de dag heet werd.10 En Hij (God) zei: Ik zal over een jaar zeker bij u terugko-
men; en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben! Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, 
die achter Hem was. 11 Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet 
meer naar de wijze van de vrouwen. 12 Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot 
hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? 13 En de HEERE zei tegen Abraham: 
Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden 
ben? 14 Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal 
Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben! 15 Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet 
gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: Nee, u hebt wél gelachen.

In Genesis 18 is sprake van een bijzondere openbaring en verschijning van God. Er van uitgaande 
dat de tekst van Genesis door de HEERE Zelf aan Mozes is gedicteerd valt het op dat het woord 
HEERE in deze geschiedenis ook weergegeven wordt als Heere. Waarom is dat? 

HEERE betekent YHWH, de God van het Verbond, oftewel God de Vader. Heere duidt op God, 
de Zoon. 

De Engel des Heeren openbaart Zich als God de HEERE (Vader) in Zijn toorn over de zonden van 
Sodom en Gomorra. Hij openbaart Zich als God de Zoon (Heere) om zondaren te redden. Lot, 
de neef van Abraham moet gered worden. Zoals de Messias Jezus zowel Redder als Rechter is, zo 
openbaart Hij Zich hier ook als Rechter van de inwoners van Sodom en Gomorra. 
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In ditzelfde hoofdstuk laat God ook zien dat Hij door de kracht van de Heilige Geest straks uit de 
schoot van Sara een kind geboren zal laten worden. In een moederschoot die op natuurlijke wijze 
geen kind meer zou kunnen baren. Ook van Abraham staat geschreven dat hij geen kind meer 
kon verwekken vanwege zijn hoge ouderdom. En toch wordt uit dit mensen paar Izak geboren. 
De Messias Jezus zal geboren worden doordat de kracht van de Heilige Geest over de maagd 
Maria (Mirjam) kwam. Hiervoor had God echter niet het zaad van de man nodig. Hij is de Enig-
geboren Zoon van God.

11.17 De verkiezing van Abraham door God bevestigd.
God motiveert waarom Hij Abraham inzage van Zijn plannen geeft.
Uit het voorgaande hebben wij al kunnen constateren dat de HEERE bezig is Abraham inzage te 
geven in Zijn Heilsplan met Israël en de volken. In het onderstaande vers, vers 17, zegt de HEE-
RE uitdrukkelijk: “Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?” En de HEERE motiveert ook 
waarom Hij dat doet. Opdat alle volken van de aarde in hem gezegend zullen worden. 

Genesis 18: 17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18 Immers, Abra-
ham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem 
gezegend worden. 19 Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na 
hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te 
doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft. 

De Messias Jezus bevestigt de belofte die Zijn Vader aan Abraham heeft gegeven, dat alle ge-
slachten op de aarde in Abraham gezegend zullen worden. Na Zijn hemelvaart en na de uitstor-
ting van de Heilige Geest gaan de Joodse apostelen de wereld in om het Evangelie van bekering, 
geloof en wedergeboorte overal te verkondigen en daarmee worden uiteindelijk alle volken be-
reikt en gezegend.

Handelingen 1: 8 “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen 
zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het 
uiterste van de aarde.”

11.18 Abraham doet voorbede voor de inwoners van Sodom.
Aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorra.
Abraham doet voorbede voor Lot en eventuele andere rechtvaardigen.

De zonden van Sodom en Gomorra zijn in Gods ogen zo groot en gruwelijk geworden dat Hij 
besluit de beide steden met haar inwoners te vernietigen. Er is echter een probleem, omdat de 
neef van Abraham daar woont.
Abraham treedt als voorbidder op voor Lot, zijn neef. Dit is de tweede keer dat hij probeert Lot 
te redden. De eerste keer heeft hij Lot gered uit de handen van zijn vijanden. Nu gaat het weer 
om Lot, hoewel Abraham ook bidt voor de inwoners van Sodom. Abraham heeft ongetwijfeld 
van de zonden van Sodom en Gomorra geweten want hij heeft er nooit willen wonen. Hij heeft 
echter medelijden met de zondaren die verloren dreigen te gaan, (Ezechiël 33:11). Abraham kent 
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God als de Rechter van de aarde, Die recht doet. Die geen rechtvaardigen zal ombrengen met 
de onrechtvaardigen. Het is ontroerend hoever Abraham in zijn voorbede durft te gaan. Hoe Hij 
God benadert en met vrijmoedigheid pleit, maar ook met eerbied en een groot besef van eigen 
onwaardigheid. God verhoort zijn gebed door Lot te redden.

Genesis 18:20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel 
zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die 
over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 22 Toen keerden die mannen vandaar 
om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE. 
30 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen 
er daar dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind. 31 Hij 
zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig 
gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig. 32 Verder 
zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien 
zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 
tien. 33 Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham 
keerde terug naar zijn woonplaats.

De Messias Jezus zegt over Sodom, dat als men niet gelooft in Hem als de Messias van Israël, dit 
erger is dan de zonden van Sodom. Zijn de zonden van Sodom dan niet zo erg? Ja, heel erg, maar 
die kunnen vergeven worden. Maar het ongeloof aan de Messias Jezus is bepalend voor iemands 
eeuwig leven of eeuwige dood. In het boek Klaagliederen staat dat op een bepaald moment de 
zonden van Israël groter waren dan die van Sodom. Zij offerden zelfs kleine kinderen aan de 
afgoden. Zoals ook nu wereldwijd kinderen in de moederschoot worden gedood (abortus) als 
offer aan de eigen ik zucht. 
Het is dan ook heel vreemd dat als een jongen of meisje in het IDF (Israëlische leger) gaat, men 
een Tenach ontvangt en dat anderzijds een meisje gebruik mag maken van twee gratis abortus-
sen, als zij dat wenst. 

Klaagliederen 4: 6 Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk dan de zonde van 
Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van mensenhan-
den.

Mattheüs 11:20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, 
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in 
Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich 
allang in zak en as bekeerd hebben. 22 Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker 
zijn op de dag van het oordeel dan voor u. 23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd 
bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd 
die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. 24 Maar Ik zeg 
u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Lukas 17: 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dron-
ken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit 
Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal 
het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
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1 Johannes 5: 11 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; 
en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet. 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het ver-
stand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, name-
lijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

11.19 Abraham ontvangt van de HEERE de eerste zichtbare 
bewijzen van:

“In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden”

Abraham als vredesvorst.
Met de vervulling van deze rijke belofte heeft God geen moment gewacht. Abraham was een 
echte vredesvorst, als zodanig een type van de Messias. Abraham bevrijdde zijn neef Lot uit de 
handen van zijn vijanden. Hij deed de twist tussen de herders van Lot en zijn herders ophouden 
door de onderste weg te gaan. Hij deed ook de twisten tussen zijn herders en die van Abimelech 
ophouden en sloot vrede met Abimelech, een Filistijns vorst.

De profeet Jesaja zegt:
Jesaja 9: 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 
Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredesvorst.

Jezus zegt: 
Johannes 14: 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.

11.20 Abraham tot zegen voor een Filistijnse vorst.
Abimelech was de eerste van alle volken die gezegend werd. God sprak met Abimelech in een 
droom. Via Abraham werd Abimelech bekend gemaakt met God. Abraham speelde hierin eerst 
een enigszins vreemde rol, omdat hij tegen Abimelech zei dat Sara zijn zuster was. Dit was een 
halve waarheid en was voor Abimelech aanleiding om Sara bij Abraham weg te halen en haar bij 
zijn harem te voegen of als vrouw te nemen. 

God greep echter in en maakte Abimelech in een droom duidelijk dat Sara de vrouw was van 
Abraham. God heeft Abimelech er ook van weerhouden haar aan te raken en te zondigen. Abi-
melech zal niet sterven als hij Sara teruggeeft aan Abraham. Abraham is een profeet en God 
belooft aan Abimelech dat Abraham voor hem zal bidden zodat hij in leven blijft. Abimelech 
vindt wel dat Abraham schuldig is aan zijn bijna begane zonde, maar na enige argumentatie 
van Abraham wordt deze vrij gepleit. Abraham bad tot God om genezing van Abimelech en zijn 
vrouw en slavinnen want God had hun baarmoeder toegesloten. Abraham had hier duidelijk een 
middelaarsfunctie. 
Al ging het een beetje krom, God heeft deze gebeurtenis toch gebruikt om Zich te openbaren aan 
Abimelech, een Filistijn, en aan zijn vrouw en dienstknechten. Abimelech was de eerste niet-Jood 
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die mocht delen in de zegen voor alle volken.

Genesis 20: 1 Abraham trok vandaar naar het Zuiderland en woonde tussen Kades en Sur, en 
hij verbleef als vreemdeling in Gerar. 2 Abraham zei van zijn vrouw Sara: Zij is mijn zuster. Toen 
stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. 3 Maar God kwam in een 
nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem: Zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die 
u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd! 4 Abimelech was echter nog niet tot haar 
genaderd. Daarom zei hij: Heere, wilt U dan echt een onschuldig volk doden? 5 Heeft hij mij zelf 
niet gezegd: Zij is mijn zuster. En zij, ook zijzelf heeft gezegd: Hij is mijn broer. Met een oprecht 
hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. 6 God zei tegen hem in de droom: Ik weet ook dat u 
dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen en 
daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, 
want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet te-
ruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. Abraham bad tot God, en God 
genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. 18 Want 
de HEERE had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de 
vrouw van Abraham. 

11.21 Abraham ontvangt de eerste bezitting in het Beloofde 
Land.

In Genesis 21 lezen we dat Sara een zoon ontvangt, die haar door God was beloofd. Even verder 
in dit hoofdstuk lezen we over een verbond dat Abraham sluit met Abimelech, de voornoemde 
Filistijnse vorst, nadat ze eerst onenigheid hebben over een door Abraham gegraven put. Ze 
worden het samen eens dat de put van Abraham is, en dit wordt met een verbond bezegeld.

Genesis 21: 29 Toen zei Abimelech tegen Abraham: Wat betekenen die zeven ooilammeren hier, 
die u apart gezet hebt? 30 Hij zei: U moet die zeven ooilammeren uit mijn hand aannemen, zo-
dat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb. 31 Daarom noemde men die 
plaats Ber-sheba, want zij beiden hebben daar een eed gezworen.

Abraham geeft aan Abimelech zeven ooilammeren, als bewijs voor Abraham dat hij die put gegra-
ven heeft. Ook als bewijs voor Abimelech? U zult deze zeven ooilammeren uit mijn hand nemen: 
de zeven ooilammetjes waren speciale geschenken van Abraham aan Abimelech om genade te 
tonen en een vergoeding te bieden voor zijn verlies van de toegang tot de bron. Abraham begreep 
zijn eigen eigendomsrechten, maar was niet hebzuchtig. De acceptatie van de zeven lammeren 
was de erkenning van Abimelech dat Abraham deze put had gegraven en dat deze van hem was.

Die zeven lammeren tonen de volmaaktheid en heiligheid van het verbond. God ziet toe, God 
is tegenwoordig bij deze verbondssluiting, deze eed zwering. Abimelech weet dat Abraham een 
profeet van God is. God had hem dat al in een droom laten weten.
Abraham kocht met die zeven lammeren niet die put, maar gaf ze om de put als zijn eigendom 
te beveiligen tegen alle nieuwe aanspraken van de kant van de Filistijnen. Door de aanvaarding 
ervan werd Abrahams eigendomsrecht praktisch en plechtig erkend.
Gods heilsplan gaat in werking en deze waterput/bron is een belangrijk teken daarvan. Ber-she-



92

ba, de plaats waar dit heeft plaatsgevonden, betekent “Bron van het zweren of van de eed, maar 
ook bron van de zeven”.

Een bron van water.
Deze put is het eerste eigendom in het beloofde land. Abraham ziet dit denk ik als een bemoedi-
ging en bevestiging van Gods belofte om aan zijn nageslacht dit land te schenken. 
Maar waarom geeft God aan Abraham als eerste een waterbron? 
Water is een natuurlijke noodzakelijke primaire levensbehoefte. Water is ook een beeld van de 
Messias Zelf (Hij is de Levensbron) en van de Heilige Geest. Jezus zegt in:

Johannes 4: 13 Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 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: Stro-
men 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.

Of Abraham als profeet van God deze beide betekenissen van de waterbron ook zo begrepen 
heeft, weten wij niet. Het zou heel goed zo kunnen zijn, want Abraham ontving van God gees-
telijke vergezichten. Maar wij weten nu meer. In het Nieuwe Testament heeft God aan Zijn volk 
hetgeen vroeger verborgen was, nu geopenbaard. 

11.22 Abraham plant een tamarisk in Ber-sheba.
Een geloofsdaad van Abraham!
Genesis 21: 33 En Abraham plantte een tamarisk in Ber-sheba, en hij riep daar de Naam van de 
HEERE, de eeuwige God, aan.

Abraham plantte een tamarisk boom in Ber-sheba. Waarom plantte hij een tamarisk en niet een 
andere boom? Laten we naar de betekenis kijken.
Een tamarisk boom staat bekend als een boom die heel oud kan worden. Het is een extreem lang-
zaam groeiende boom. Zeer weinigen groeien in de wildernis of in de woestijn. Waar Abraham de 
tamarisk plantte was blijkbaar water in de bodem, want hij had kort daarvoor een put geslagen. 

Als Bedoeïen of Jood plant je geen tamarisk voor jezelf, je plant het voor de volgende generaties. 
Door de geschiedenis van Abraham kunnen we leren, “deze boom plant ik voor de komende ge-
neraties, als mijn familie hier zal zijn. Deze schaduw is voor de komende generaties, ik zal hem 
nooit gebruiken.” Abraham gelooft God inzake de landbelofte, gelooft dat zijn nageslacht eens 
nog in de schaduw van deze boom zal mogen rusten.

Hoeveel van wat we in ons leven doen, gebeurt alleen voor onszelf? Ik denk heel veel. Het gaat 
om ons welzijn, ons bezit, ons geluk. Doen we er iets aan om een zaadje te planten voor de 
volgende generaties en hen zo te zegenen? Is er iets waar u op dit moment bij betrokken bent 
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dat u zal overleven en in de toekomst aan andere mensen ten goede zal komen? De woestijn van 
Ber-sheba spreekt nadat Abraham gestorven is. 

Abraham plant een boom in Ber-sheba.
Het planten van deze boom kan ook nog een andere symbolische betekenis hebben. 
In de Bijbel hebben sommige bomen een bijzondere betekenis. In Genesis 3 lezen we over de Boom 
des Levens en over de boom van de kennis van goed en kwaad. Het eerste mensenpaar, Adam 
en Eva, mocht wel eten van de Boom des Levens, maar niet van de boom der kennis van goed en 
kwaad. Toen ze ongehoorzaam aan God werden en wel gingen eten van de boom der kennis van 
goed en kwaad, werden ze uit het Paradijs verdreven en mochten ze ook niet meer eten van de 
Boom des Levens, opdat ze niet voor altijd in de zondige staat zouden blijven leven. 

Genesis 3: 22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij 
goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens 
nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! 23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof 
van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24 Hij verdreef de mens, 
en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en 
weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

Wanneer mag een mens wel weer eten van de Boom des Levens? Dat mag als een mens verzoend 
is met God. Dat staat zo mooi in: 

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het ge-
boomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Alleen zij van wie de kleding gewassen is in het bloed van het Lam, geslacht voor de zonden 
van mensen, mogen weer eten van de Boom des Levens. Wie is de Boom des Levens? Dat is de 
Messias. Adam en Eva mochten in het Paradijs daar niet meer van eten, omdat de Messias nog 
niet voor de zonden was gestorven. 

Openbaring 2: 7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie over-
wint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Wie overwint? Dat zijn zij die net zoals Abraham op God vertrouwen en geloven in de Messias, 
Die voor hun zonden is gestorven.
Openbaring 22: 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kris-
tal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene 
en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt 
– van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van 
de heidenvolken. 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. (Ezechiël 47:12)

Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem. Heruit blijkt dat hij 
zicht had op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarover gaat het ook in Openbaring 22. Het 
gaat over een rivier (water) en een Boom des Levens. De bladeren van deze Boom zijn tot gene-
zing van de ongelovigen (heidenen): (Psalm 86:9; Zacharia 14:16).
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Wat is nu de vergelijking van de boom die Abraham geplant heeft met de Boom des Levens?
Abraham plantte als profeet een boom die tot zegen zou zijn voor zijn nageslacht. Sommige 
Bijbel vertalingen spreken zelfs over een bos. Maar ook andere volken, in de woestijn van deze 
wereld, konden daardoor gezegend worden, door te schuilen onder de bladeren tegen de hitte 
van de zon. 
De Messias, de Boom des Levens, is tot zegen voor het Joodse volk, maar ook tot zegen voor de 
niet-Joden. Wie van deze Boom eet, ontvangt eeuwig leven. 

En na dit alles riep Abraham de Naam van de HEERE aan. 

De Messias openbaart Zich in Genesis 22 aan Abraham als de Engel des Heren.

11.23 Het offer van Abraham – de binding van Izak.
God zal Zelf in een Offerlam voorzien!
Abraham wordt door God op de proef gesteld. Waarom? Om de liefde van Abraham voor Hem te 
testen. Heeft Abraham God op de eerste plaats staan in zijn leven? Dat is het hoofddoel van deze 
beproeving. Uit het verloop van deze geschiedenis zien we dat God nog meer duidelijk maakt aan 
Abraham dat God Zelf in een Offerlam zal voorzien. 

Genesis 22: 1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen 
hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, 
Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u 
noemen zal. 3 Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn 
knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging 
naar de plaats die God hem genoemd had. 4 Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en 
hij zag die plaats in de verte. 

Uit hetgeen Abraham tegen zijn knechten zegt blijkt, dat hij er op vertrouwt dat God bij machte 
is zijn zoon Izak uit de dood te doen opstaan. (Hebreeën 11:18,19) 

Genesis 22:5 Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en 
de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. 6 
Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam 
het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. 7 Toen sprak Izak tot zijn vader 
Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. 

Het hout waarop Izak geofferd moest worden, wordt door hemzelf naar de offerplaats gedragen. Zo 
droeg de Messias Jezus Zelf het hout waaraan Hij geofferd moest worden naar de heuvel Golgotha, 
in de buurt van de berg Moria. Dat Izak drie dagen lang een stapel hout moest dragen doet veron-
derstellen dat Izak geen jongen meer was van 14 jaar, maar heel waarschijnlijk al volwassen. Er zijn 
uitleggers die veronderstellen dat Izak ongeveer even oud moet zijn geweest als de Messias Jezus. 
Abraham is een profeet van God en in vers 8 doet Abraham een profetische uitspraak: “God zal 
Zelf voorzien in een Offerlam”. Dat Offerlam maakt alle andere offers overbodig.
God gaat Zijn eigen Zoon geven om de zonden van de mensen te kunnen vergeven en hen met 
Zichzelf te verzoenen. 
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Genesis 22: 7 Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? 
8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen 
zij beiden samen. 9 En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde 
daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op 
het hout. 10 Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar 
de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier 
ben ik. 12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik 
dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt. 

Izak liet zich zonder protest gewillig binden. Hij is hierin een type van de Heere Jezus, Die Zich 
vrijwillig overgaf om geofferd te worden. Hij was gehoorzaam aan Zijn Vader. 

Jesaja 53: 6 Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 
7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam 
werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 
mond niet open.

God gaf op de berg Moria aan Abraham een ram om te offeren in de plaats van Izak. Een profetisch 
vergezicht. Op dezelfde berg zal vele jaren later een kruis staan met daaraan gespijkerd het Offer-
lam, dat God Zelf heeft gegeven, in de plaats van zondige mensen. Om de mensheid te redden 
van de eeuwige dood die zij verdiend hebben door hun zonden. (Rom.6:23) Door middel van dit 
Offerlam zullen alle volken van de aarde gezegend worden. 

Genesis 22:13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met 
zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als 
brandoffer in de plaats van zijn zoon. 14 En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin 
voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien wor-
den. 15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. 
16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw 
enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, 
als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de 
poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Hebreeën 11: 17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak 
geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. 18 Tegen hem 
was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God 
bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. 19 En hij kreeg hem als het ware daaruit 
ook terug.

11.24 Wat belooft God in Genesis 22 ?
• Abraham zal rijk gezegend worden.
• Uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zijn er zovelen geboren als de 

sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen 
is.
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• Zijn nageslacht zal de steden van hun vijanden in bezit nemen. Psalm 2:8 verwijst in dit 
kader naar de Messias.

• Alle volken zullen door zijn Nageslacht, de Messias Jezus, gezegend worden.

Aan het begin van Gods heilsplan voor de redding van de in zonde gevallen mens, waarbij het 
volk Israël een bijzondere plaats zal innemen, laat God  Zijn volledige heilsplan reeds aan Abra-
ham zien. Toch geen wonder dat Abraham verheugd is geweest over deze openbaring van de 
Messias Jezus. 

In Hebreeën 11 lezen we dat Abraham ook op de hoogte was van Gods plan voor een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, een Stad met Fundamenten in de hemel, waarvan God de Ontwer-
per en Bouwmeester is. Het leven op aarde is maar tijdelijk. Het leven met God in de hemel is 
eeuwig. Hoewel, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heere Jezus laat in Lukas 
16:19-31 zien dat Abraham nu al bij de Heere is. 

Abraham en Sara hebben de vervulling van Gods beloften op deze aarde niet meegemaakt.
Maar ze hebben die vanuit de verte gezien, geloofd en begroet. Zij woonden in tenten en hebben 
beleden dat zij vreemdelingen en gasten op de aarde waren. Zij zochten een vaderland, een beter, 
een hemels vaderland. Zij verlangden niet terug naar het land waar ze vandaan kwamen. God 
had voor hen een stad gereed gemaakt. 

11.25 Wat heeft God Abraham willen leren?
Abraham heeft een bijna volledig inzicht gekregen in het Heilsplan van God om de mensheid te 
redden van het eeuwig verderf. Ook dat de beloofde Messias in Genesis 3:15 de Messias, Jezus 
zal zijn. Abraham geloofde God. Wat heeft Abraham gezien? 

• Dat God, de Vader, en Zijn Zoon, de Messias één zijn. In Gen. 18:31-33, ontmoet Abraham 
in de Engel des Heeren zowel God de Vader, als God de Zoon. We zien dat in de gebruikte 
woorden (HEERE en Heere).

• Dat de Messias door de kracht van God, uit de Heilige Geest geboren zal worden. Sara zal 
door de kracht van de Heilige Geest in haar ouderdom een zoon baren, (Genesis 17:16-19). 
Zo zal ook de Messias door de kracht van de Heilige Geest die over Mirjam/Maria kwam, 
geboren worden, (Lukas 1).

• Dat God Zelf in een Offerlam zal voorzien, de Messias Jezus. Dat kon zijn zoon Izak niet 
zijn. Dat wist Abraham, gezien zijn antwoord aan zijn knechten, (Genesis 22:8; Hebreeën 
11:17).

Melchizedek bracht naar buiten Brood en Wijn. De grondtekst geeft aan “naar buiten”. Waar 
vandaan? Vanuit Zijn paleis, Zijn heiligdom, vanuit de hemel? Een beeld van het gebroken Brood 
(Lichaam) en Wijn (vergoten bloed) van de Hogepriester Jezus, Die Zijn eigen lichaam als offer 
voor de zonden van de mensheid gegeven heeft. De Messias is Hogepriester naar een hogere 
ordening, naar de ordening van Melchizek.
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• Dat de Messias Jezus na Zijn dood zal opstaan en leven. Abraham geloofde dat God machtig 
was zijn zoon Izak weer levend te maken, als hij hem zou offeren, (Hebreeën 11:18,19).

• Dat de Messias Jezus na Zijn volbrachte werk weer zal opvaren naar de hemel. De Heere 
voer ook van hem op naar de hemel, Genesis 17:22). Abraham maakte de hemelvaart mee 
van de Engel des Heeren.

• Dat veel mensen door de Messias Jezus gezegend zullen worden, (Genesis 18:18). 

• Dat de Messias Jezus ook Rechter zal zijn, zal oordelen. De Heere is rechter over Sodom en 
Gomorra, (Genesis 18:2-32; Openbaring 20:12-15).

• In Hebreeën 11 kunnen we lezen dat Abraham uitzag naar een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, naar een Stad die Fundamenten heeft, ( Hebreeën 11:10; Openbaring 21:1,2).

Als we het bovenstaande overzien, kunnen we niets anders dan concluderen dat God aan het 
begin van Zijn Heilsplan, aan Abraham bijna Zijn volledige Heilsplan heeft geopenbaard. De 
Heere zei in Genesis 18:17: “Zal ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe?” Vandaar dat de 
Messias Jezus kon zeggen, dat Abraham zich verheugd heeft om Zijn dag te zien en toen hij Hem 
zag, zich verblijd heeft. 

11.26 Abraham laat zijn dienstknecht een bruid zoeken voor 
zijn zoon Izak.

Izak als type van de Messias.
In deze geschiedenis is een vader op zoek naar een bruid voor zijn zoon. Abraham geeft zijn 
dienstknecht daar duidelijke richtlijnen voor. Het belangrijkste doel is, dat de bruid niet iemand 
is uit de volken die de afgoden dienen. Nee, het moet een vrouw zijn die God kent, uit zijn fami-
lie. De dienstknecht gaat niet alleen. Nee, God zendt Zijn Engel met hem mee, ja voor hem uit. 
We lezen hierover in Genesis 24. 

Genesis 24: 3 Ik wil u laten zweren bij de HEERE, de God van de hemel en de God van de aarde, 
dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van 
wie ik woon, 4 maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak 
een vrouw te nemen. 7 De HEERE, de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en uit mijn 
geboorteland weggehaald heeft, Die tot mij gesproken heeft en Die mij gezworen heeft: Aan uw 
nageslacht zal Ik dit land geven – die God zal Zijn Engel voor u uit sturen, opdat u voor mijn 
zoon daarvandaan een vrouw zult nemen. 63 Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten 
om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. 64 Ook 
Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden.

Het zijn echter niet alleen vader Abraham en zijn dienstknecht die op zoek zijn naar een bruid 
voor Izak. Izak is er zelf ook biddend mee bezig. In deze bruidswerving komt Izak naar voren als 
een type van de Messias. 
God, de Vader, gaat een bruid werven voor Zijn Zoon, de Messias. Is Israël die bruid? Nee, Israël 
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wordt de vrouw van God genoemd in de Bijbel. De bruid van de Messias zal bestaan uit Jood en 
niet-Jood, de Gemeente. God, de Vader, gebruikt voor het werven van de bruid van de Messias, 
de Heilige Geest. De bruid is een geschenk van de Vader aan Zijn Zoon. En de Messias? Die 
aanvaardt een ieder die Hem door de Vader gegeven wordt. De Messias helpt de dienstknechten 
zoeken en is met hen tot aan de voleinding van de wereld.

Mattheüs 28: 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Johannes 17: 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven 
hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. 

De Messias bidt evenals Izak voor Zijn bruid, de Gemeente van Jood en niet-Jood:

Johannes 17: 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, 
want zij zijn van U.

Jonge mensen zouden er goed aan doen het voorbeeld van Izak te volgen. Bidt voor een gelovige 
man of vrouw. 

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk 
met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? (2 Korinthiërs 6: 14)

11.27 Abraham in de hemel.
De Messias Jezus vertelt ons in Lukas 16 de geschiedenis van de rijke man en de arme bedelaar, 
genaamd Eleazar (Lazarus). Vaak wordt gedacht dat dit een gelijkenis is, maar dat is niet zo. Dit 
blijkt uit de namen. De geschiedenis heeft, denk ik, geen verdere uitleg nodig. De bedoeling van 
de Heere Jezus is duidelijk. Zowel de wet, de Torah, de offers, de Profeten en de Geschriften wij-
zen naar de Messias Jezus. Abraham, de aartsvader, heeft Hem destijds gezien, in Hem geloofd 
en zich verblijd over Zijn komst. Nu Hij er is wordt Hij door de leiders van Israël, het nageslacht 
van Abraham, verworpen. Zij willen wijzer zijn dan Abraham. De Heere Jezus wijst echter wel op 
de ernstige gevolgen van het verwerpen van Hem, de door de Vader gegeven Messias. Als Hij ver-
worpen wordt is er geen slachtoffer meer voor de zonde en gaat een mens voor eeuwig verloren. 
Dat geldt voor Jood en niet-Jood.  

Lukas 16: 19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die 
elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Eleazar, 
(Grieks :Lazarus) was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En 
hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man 
vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar 
stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf 
en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij 
Abraham van ver en Eleazar in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over 
mij en stuur Eleazar naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn 
tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u 
dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Eleazar evenzo het kwade. En nu wordt hij 
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vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat 
zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons 
zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 
stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij 
niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de pro-
feten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van 
de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als 
zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand 
uit de doden zou opstaan.

Mattheüs 8: 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel 
gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het 
Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars.

Johannes 8:39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen 
hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. 57 De Joden dan zeiden 
tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? 58 Jezus zei tegen hen: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. 59 Zij namen dan stenen op 
om ze op Hem te werpen. 

In Johannes 8:57,58 is vervuld wat staat in Maleachi 3: 1 Plotseling zal naar Zijn tempel komen 
die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, 
Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten. 2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? 
Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep 
van de blekers.

11.28 De Tenach schrijft over de Messias.
In de Tenach staan meer dan 300 teksten die direct of indirect over de Messias gaan. Van bepaal-
de teksten geef ik een voorbeeld, namelijk die over de komst en het offer van de Messias gaan.

Zijn komst:
Jesaja 7: 14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij 
zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Micha 5: 1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit 
u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van 
eeuwige dagen af.

Zijn offer:
Jesaja 53: 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing 
gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de 
HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
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In het Nieuwe Testament staat hierover:

Zijn komst:
Lukas 2: 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijd-
schap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, 
in de stad van David; Hij is Messias, de Heere. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen 
weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Beth-
lehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

Zijn offer:
Lukas 23: 44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot 
het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde 
middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. 
En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Mattheus 27: 54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de 
aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit 
was Gods Zoon!

De Schrift is vervuld!
“En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid 
gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd”, (Jacobus 2:23)

Johannes 17: 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus, 
Die U gezonden hebt.

Nadat de Heere Jezus was opgevaren naar de hemel kwamen op het Wekenfeest Savu’oth , 10 
dagen later, 5000 Joodse mannen tot geloof in de Messias Jezus. Onder die 5000 waren ook 
Joodse priesters. Maar de leiders van Israël volhardden in hun ongeloof. 

Galaten 3: 13 De Messias heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek 
te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen 
van Abraham in de Messias Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de 
Geest zouden ontvangen door het geloof.

In Lukas 16:29 zegt Abraham tegen de rijke man dat de Joodse mensen Mozes en de Profeten 
hebben. Als ze gered willen worden, niet verloren willen gaan, dan moeten ze die gaan lezen en 
bestuderen. Hetzelfde heeft ook de Heere Jezus geleerd aan Zijn discipelen:
“Het zijn de Schriften die van Mij getuigen”, (Johannes 5:39 en in Lukas 24: 26) Moest de Mes-
sias dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten 
en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

Maar het verstand moet daarvoor wel geopend worden en de Schriften moeten worden geraad-
pleegd, uitgelegd, verklaard en geloofd.

Abraham geloofde in God en geloofde in de Messias Jezus.
In een gesprek met de Joodse leiders van die dagen zeiden deze tegen de Heere Jezus: “Abraham 
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is onze vader”. Waarop de Heere Jezus zei ”Als u kinderen van Abraham bent, zou u de 
werken van Abraham doen”. Met andere woorden: “Waarom gelooft u dan niet hetzelfde wat 
Abraham geloofde?” Deze vraag geldt ook nu nog!
Het getuigenis van de Schriften over de Messias kunt u vinden in het boek “De Messias geopen-
baard in de Heilige Schrift”. Dit boek kunt u inzien op de website www.boazworldwordproject.
com en www.themessiahrevealed.com en eventueel downloaden of gratis bestellen. 
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12. God vernietigt Sodom en Gomorra.
De steden Sodom en Gomorra worden door God vernietigd. Waarom? Omdat hun zonde bijzon-
der groot was. Wat waren hun zonden? Wat lezen we hierover in de Bijbel?

Genesis 13:13 En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.

Genesis 18:20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde 
heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt 
die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 32 Verder zei hij (Abraham) : Laat 
de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien 
gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. 33 Toen ging 
de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar 
zijn woonplaats.

Genesis 19: 4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de man-
nen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen 
naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen 
naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. 6 Toen ging Lot naar 
buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich, 7 en hij zei: Mijn broeders, 
doe toch geen kwaad! 8 Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad 
hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze 
mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak 
gekomen. 9 Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemde-
ling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen 
dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te 
breken. 10 Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten 
de deur. 11 Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, 
met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. 12 Toen zeiden 
die mannen tegen Lot: Wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen, of uw dochters: 
breng allen die u in de stad hebt, uit deze plaats naar buiten. 13 Want wij gaan deze plaats te 
gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de 
HEERE. Daarom heeft de HEERE ons gezonden om haar te gronde te richten.

Jeremia 23: 14 Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen 
overspel, met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners, van zijn slechtheid. Zij 
allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra. 

Klaagliederen 4: 6 Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk dan de zonde van 
Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van mensenhan-
den.

Ezechiël 16: 49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voed-
sel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige onder-
steunde zij echter niet. 50 Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. 
Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had.
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Zefanja 2: 8 Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord en de beschimping door de Am-
monieten, waarmee zij Mijn volk gesmaad hebben, zich verheven hebben tegen hun gebied. 9 
Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voorzeker, 
Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een zoutgroeve en 
een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het overblijfsel van 
Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich 
al honend verheven hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten. 11 Ontzagwek-
kend zal de HEERE voor hen zijn, want Hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. 
Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen, ieder vanuit zijn eigen 
woonplaats.

Mattheüs 11: 23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe 
neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsge-
vonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. 24 Maar Ik zeg u dat het voor het land 
van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Lukas 17: 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dron-
ken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit 
Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal 
het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op 
het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. 
En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw 
van Lot.
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13. GOD (YHWH) dienen of de afgoden.
God zegt in Zijn Woord dat het hart van de mens vanaf zijn jeugd boos is. Boos betekent hier 
zondig. Waaruit bestaat dan die boosheid? God niet willen gehoorzamen, niet willen dienen. 
Eigen baas willen zijn. Zelf het leven inrichten zoals men denkt dat het goed is. God niet als de 
Schepper, als de Koning van hemel en aarde erkennen. Het hart openen voor slechte dingen. 
Uit dit alles blijkt dat de mens zelf zijn eigen god is. Of anders gezegd, zijn eigen afgod. Vanuit 
die positie maakt hij er nog andere afgoden bij. Dat kunnen mensen zijn die hij vereert, idolen, 
machthebbers enz. Maar het kunnen ook dingen zijn waar de mens zijn hart naar laat uitgaan. 
Zaken die belangrijker voor hem zijn dan God en Godsdienst.
Dat kunnen heel veel dingen zijn. Dat kan een verslaving zijn, maar ook b.v. sport, zucht naar 
geld en goederen, seks enz. Eigenlijk alles waardoor God uit het zicht verdwijnt, waarmee men 
geen rekening houdt of waardoor God niet op de eerste plaats in het leven komt te staan, maar 
op de tweede, derde of vierde plaats of helemaal geen plaats krijgt in iemands leven. 

De mens maakt soms ook afgoden uit hout, steen, goud of zilver die men aanbidt. Of men aan-
bidt zon, maan of sterren. 
Of de mens maakt zich denkbeeldige goden. Zoals de Grieken vroeger deden en de Batavieren 
en vele andere volken die zelf goden bedachten, namen gaven en soms daarvan ook beelden 
maakten in hout en steen. In de Bijbel zijn hier vele voorbeelden van bekend. Maar ook buiten 
de Bijbel waren er volken die op deze manier hun eigen (af) goden creëerden of de geesten van 
de voorouders vereerden. 
Ook Israël diende vaak de afgoden. Tijdens hun verblijf van 400 jaar in Egypte dienden zij de 
afgoden. Zelfs toen ze door God uit Egypte waren geleid en gedurende de veertig jaren in de 
woestijn door God werden onderhouden, bleef Israël de afgoden dienen. De profeet Amos zegt 
hierover:

Amos 5: 24. Zoek de HEERE en leef! 25 Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de 
woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël? 26 U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Ke-
wan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! 27 Daarom zal Ik u in 
ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de HEERE; God van de legermachten is Zijn 
Naam.

Amos 6: 3 U wilt niet denken aan de straf die u te wachten staat, maar u brengt door uw daden 
de dag van het oordeel alleen maar dichterbij. 4 U ligt omringd door luxe op ivoren banken en 
eet het vlees van de malste lammeren en de beste kalveren. 5 U zingt nietszeggende liedjes bij 
de muziek van de harp en denkt dat u net zulke goede muzikanten bent als koning David was. 6 
U drinkt liters wijn en smeert zoetgeurende zalven op uw lichaam, zonder er bij stil te staan dat 
het rijk op instorten staat. 7 Daarom zult u tot de eerste ballingen behoren; plotseling zal er een 
einde komen aan uw mooie leventje. 8 De Oppermachtige HERE, de God van de hemelse legers, 
heeft bij Zijn eigen naam gezworen: “Ik walg van de trotse en valse glorie van Israël en haat haar 
prachtige huizen.

In de Bijbel laat God zien dat afgoden in zichzelf dode dingen zijn. Elia, de profeet van God, 
neemt het op tegen 450 profeten van Baäl, een afgod. Elia daagt die profeten uit. Er wordt een 
altaar gemaakt van hout met daarop twee jonge stieren. Het offer mag niet door mensen met 



105

vuur worden aangestoken. Door de gebeden van de priesters moet het offer door de afgod wor-
den aangestoken. Dat gebeurt echter niet. Ook Elia bereidt een altaar met een offer. Het resultaat 
is, dat alleen de God van Elia in staat is het offer met vuur te laten verbranden. Daarop kiest het 
volk weer voor de God van Abraham, Izak en Jakob. De profeten worden vervolgens omgebracht, 
zodat ze het volk niet meer kunnen verleiden tot de afgodendienst. Deze geschiedenis staat 
beschreven in 1 Koningen 18: 17-40.

1 Koningen 18: 17 En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene 
die Israël in het ongeluk stort? 18 Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en 
het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan 
bent. 19 Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die 
in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de 
andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. 24 Roept u daarna 
de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur 
antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed. 
25 Elia zei tegen de profeten van de Baäl: Kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst 
klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw god aan, maar u mag er geen vuur bij 
leggen. 29 En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot 
de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoord-
de; er kwam geen teken van leven. 

36 En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: 
HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, 
en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. 37 Antwoord 
mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun 
hart tot inkeer gebracht hebt. 38 Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, 
het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. 39 Toen heel het volk dat 
zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God! 

Psalm 96: 5 Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel ge-
maakt.

Mensen zonder God hebben geen vrede.
Mensen zonder God, dat wil zeggen mensen die God niet kennen als hun hemelse Vader, hebben 
geen vrede in hun hart. De Heere zegt in Zijn Woord: “De goddelozen hebben geen vrede”. Dat 
komt omdat de band met hun Schepper verstoord is door de zonde. Omdat de mens God niet 
wil erkennen als zijn Schepper en hemelse Vader. Ook al voelt misschien ieder mens dat niet zo, 
maar het Woord van God zegt dat de mensen zonder God voortgedreven worden als de golven 
van de zee. Nooit stil, altijd in beweging, altijd op zoek naar afleiding, vertier, amusement.
Geen diepe vrede in het hart. Zij kennen de weg van de vrede niet. Maken zich misschien wel 
druk om de vrede in deze wereld, op zich een goed streven, maar dat is niet de vrede die God be-
doelt. Die vrede kan alleen worden verkregen door naar de Vredesvorst, de Heere Jezus, te gaan. 
De profeet Jesaja zegt hier namens God over de vrede:

Jesaja 57:19 Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor 
wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen. 20 Maar de goddelozen zijn als 
een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en 
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slijk op. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

Jesaja 59: 8 De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme 
paden; ieder die ze betreedt, kent de vrede niet. 9 Daarom is het recht ver van ons en bereikt de 
gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis; naar stralend licht, maar 
wij wandelen in donkerheid.

De Heere Jezus, de Zoon van God, zegt het volgende over de vrede: 

Johannes 14: 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. 
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Johannes 16: 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de 
wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Lukas 12: 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar 
eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee 
en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen va-
der, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, 
en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

In Lukas 12 zegt de Heere Jezus dat Hij niet gekomen is om vrede te brengen op deze aarde. Hoe 
is dat te rijmen met Zijn eerdere uitspraken? Wat de Heere Jezus hier bedoelt, is, dat het hier in 
de eerste plaats gaat om de vrede in het hart, verzoend zijn met God. Als er die vrede met God 
in het hart is, kan het zó zijn dat er vijandschap ontstaat met mensen die de vrede met God niet 
kennen. 
Er ontstaat vervreemding t.o.v. mensen in onze omgeving, omdat een gelovige anders gaat leven 
en handelen.

De apostel Paulus zegt: 
1 Korinthe 8: 4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de 
wereld en dat er geen andere God is dan Eén. 5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, 
hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 6 toch is er voor ons 
maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, 
door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

Afgoden zijn demonen.
1 Korinthe 10: 19 Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? 
20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, 
en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.

God rekent af met afgoden. 
Psalm 72: 8 Hij(God) zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. 
9 De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken. 
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba 
en Seba zullen schatten aanvoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle 
heidenvolken zullen Hem dienen.
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Psalm 86: 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aange-
zicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Jeremia 16: 19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwd-
heid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze vaderen 
hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou 
een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, 
deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat Mijn Naam 
HEERE is.

Zefanja 2:11 Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen zijn, want Hij zal alle(af ) goden van de 
aarde doen verschrompelen. Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor Hem neerbui-
gen, ieder vanuit zijn eigen woonplaats.

Openbaring 11: 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de 
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus ge-
worden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Wie is bekwaam om God te dienen? 
Gods kinderen zijn van zichzelf niet bekwaam om Hem te dienen. Daarom heeft God Zijn Heilige 
Geest gegeven om hen te sterken en hen te leiden op hun levensweg. Vóór de komst van Zijn 
Zoon naar deze wereld werd deze leiding ook al zichtbaar in het OT door de Heilige Geest en de 
Persoon van de Engel des Heren. En ook door middel van de door God aangestelde profeten, 
richters en koningen. Na de komst van de Zoon in menselijke gedaante werd openbaar wat God 
al in het OT door de profeten had beloofd. Namelijk dat God Zijn eigen Zoon als een offer zou 
geven om de zonde van de mensen te verzoenen. 
Na de dood, opstanding en hemelvaart van de Zoon van God, Jezus de Messias, heeft God aan 
deze Zoon alle macht gegeven in hemel en op de aarde. 
Het is te begrijpen dat satan helemaal niet blij was met deze ontwikkeling. Daar kwam nog iets 
bij. Om Zijn kinderen een wapen te geven, heeft de Heere Jezus de Geest van God, de Heilige 
Geest gegeven aan alle mensen die in Hem geloven. Die Geest is een krachtige bestrijder van 
satan in combinatie met het Woord. Die Geest leidt ook in alle waarheid. Die Geest houdt de 
verbinding in stand tussen Christus en de gelovigen. 

Door dit gebeuren heeft satan in principe zijn macht verloren, zijn kop is vermorzeld, maar God 
geeft hem nog een beperkte macht, want aan Christus is gegeven alle macht in de hemel en op 
de aarde. In de strijd met Jezus Christus moet hij uiteindelijk het onderspit delven. Al is dit niet 
altijd zichtbaar.

Deze uiteenzetting was nodig om te begrijpen dat er een strijd op aarde gaande is tussen God, 
de Heere Jezus en satan, tussen goed en kwaad, tussen Geest en vlees. 

In de Bijbel, het Woord van God, kunnen we alles lezen over die strijd en ook hoe die strijd uitein-
delijk afloopt. Wij leven op dit moment in de laatste dagen waarin God gesproken heeft door Zijn 
Zoon: Hebr.1:1. Het is eindtijd en het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat de Heere 
Jezus terug zal komen om de satan te binden en daarna voor eeuwig zijn macht te ontnemen.
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In de Bijbel staan vele beloften, profetieën van God. De meeste profetieën hebben betrekking op 
de eerste en tweede komst van Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld. Maar er zijn ook veel 
beloften en profetieën inzake Israël, het door God uitgekozen volk, om Zijn plan uit te voeren. In 
mijn boek “Israël Gods oogappel” kunt u daar alles over lezen. 

God gebruikt echter soms ook andere personen en volken om Zijn plan uit te voeren. Soms ook 
om Zijn uitverkoren volk Israël bij te staan of om hen te bestraffen. Of omdat Israël het erbij heeft 
laten zitten.
Er staan in de Bijbel ook veel beloften en profetieën die betrekking hebben op andere volken, niet 
gelovigen. In de Bijbel worden ze soms als heidenen aangeduid, maar ook wel als volken, volke-
ren of vreemdelingen. Waarover gaan deze beloften, waar staan deze in de Bijbel en wat hebben 
deze beloften ons, niet Joden, te zeggen? Daarover gaat het in het dit boek.  

God is de Schepper van deze wereld, het is dus Zijn wereld. God bestuurt en leidt deze wereld. 
De satan heeft heel veel macht, maar de Heere Jezus heeft alle macht. In een stukje geschiedenis 
van Israël lezen we hoe de Heere alles bestuurt. Het betreft een aanval van het Assyrische leger 
op Israël en de belegering van Jeruzalem. De Heere maakt gebruik van het Assyrische leger om 
Israël te straffen voor hun zonden. 

Jesaja 37: 26 Nu heb Ik het doen komen: u bent er om de versterkte steden tot puinhopen te ver-
woesten. 27 Daarom waren hun inwoners machteloos, waren zij ontsteld en beschaamd, werden 
zij als gras op het veld of groene grasscheutjes, als gras op de daken, of een veld koren voordat 
het overeind staat. 28 Maar uw zitten, uw uitgaan, uw thuiskomen ken Ik, en uw tekeergaan te-
gen Mij. 29 Omdat u tegen Mij tekeer bent gegaan, en uw hoogmoed is opgeklommen tot in Mijn 
oren – zal Ik Mijn haak in uw neus slaan en Mijn bit tussen uw lippen, en Ik zal u doen terugkeren 
langs de weg waarover u bent gekomen. 

De koning van Assyrië is echter door zijn overwinningen op Israël hoogmoedig geworden, het-
geen de toorn van God heeft opgewekt. Het leger moet terugkeren naar Assyrië. 
De inwoners van Israël mogen blijven en de Heere zal hun zegenen door weer vruchten en koren 
te laten groeien. Is dat omdat Israël zich bekeerd heeft tot de HEERE? Daar lezen we niets over. 
De HEERE doet het vanwege Zichzelf, omdat Hij gezworen heeft bij Zichzelf en een eeuwig ver-
bond met David, Zijn knecht, heeft gesloten. Waarom vanwege Zichzelf? Dat is omdat Zijn Naam 
aan dit volk Israël verbonden is. Het is en blijft Zijn volk, Zijn oogappel. Wat zouden de volkeren 
dan zeggen? Is deze God van Israël niet in staat Zijn volk te beschermen? 
Waarom vanwege David? David was de eerste koning van Israël, een man naar Gods hart. Hij had 
God lief. Daarom werd Zijn geslacht gezegend. En uit Zijn geslacht zou de Messias voortkomen. 
Dat is de oorzaak waarom HEERE Zijn volk Israël niet ten onder laat gaan. 

Jesaja 37:30 En dit zal voor u het teken zijn: men zal dit jaar eten wat vanzelf gegroeid is, in het 
tweede jaar wat daarvan weer opkomt; in het derde jaar moet u zaaien en maaien, en wijngaar-
den planten en de vruchten daarvan eten, 31 want opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven 
is van het huis van Juda, wortel schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in, 32 
want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is, en wat ontkomen is, van de berg Sion. De 
na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. 33 Daarom, zo zegt de HEERE over de 
koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met 
geen schild tegemoetkomen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. 34 Langs de weg 
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waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt 
de HEERE. 35 Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en 
omwille van David, Mijn dienaar.

God is Schepper en regeert over Zijn schepping en schepselen.
Dat God Schepper is en de regie in handen heeft van het wereldgebeuren, komt sterk tot uitdruk-
king in hoofdstuk 45 van Jesaja. Door Zijn profeet Jesaja wordt Kores, de vorst van Iran, aange-
sproken en door God ingeschakeld om Zijn volk Israël te dienen. Kores wordt zelfs een gezalfde 
van de HEERE genoemd.

Jesaja 45: 1 Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechter-
hand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; 
om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden: 2 Zelf zal Ik voor u uit 
gaan, het oneffene zal Ik rechtmaken, bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels 
stukbreken. 3 En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u 
zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël. 

Dat Kores door de HEERE gebruikt wordt om Israël te dienen, blijkt uit de volgende verzen. Kores 
kende God niet, maar God heeft Zichzelf aan Kores geopenbaard als de Schepper van hemel en 
aarde. 

Jesaja 45: 4 Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; Ik 
gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende. 5 Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is 
er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, 6 opdat men zal weten, vanwaar de zon 
opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en niemand anders.

God laat de profeet nog eens duidelijk zeggen Wie de Schepper is van hemel en aarde en wat 
Hij geschapen heeft. Dat de HEERE ook de regie heeft over Zijn Schepping. De HEERE heeft het 
beheer over Zijn Schepping aan de mens gegeven en laat toe dat de mens Zijn schepping niet 
goed beheert. Maar op bepaalde momenten grijpt God in. 

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. 8 Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid 
uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk 
gerechtigheid doen opkomen. Ík, de HEERE, heb het geschapen. 9 Wee hem die het tegen zijn 
Formeerder opneemt – een potscherf tussen aarden scherven. Zal het leem soms tegen zijn for-
meerder zeggen: Wat maakt u? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen? 10 Wee hem die 
tegen zijn vader zegt: Wat verwekt u? Of tegen diens vrouw: Wat baart u? 11 Zo zegt de HEERE, 
de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, 
aangaande Mijn kinderen – zou u Mij bevel geven aangaande het werk van Mijn handen? 12 Ik 
heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de 
hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.

God maakt duidelijk wat Kores voor Hem moet doen. God gaat met hem mee om Zijn plannen 
uit te voeren. Ten gunste van Zijn volk Israël. 

Jesaja 45: 13 Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik rechtmaken. 
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Híj zal Mijn stad bouwen en hij zal Mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk, 
zegt de HEERE van de legermachten. 14 Zo zegt de HEERE: De arbeidsopbrengst van de Egypte-
naren en de koophandel van de Cusjieten, en de Sabeeërs, mannen van grote lengte, zullen naar 
u overgaan en zullen van u zijn. Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u 
zullen zij zich buigen, zij zullen u smeken en zeggen: Voorzeker, God is bij u, en niemand anders; 
er is geen andere God.

God laat de profeet nog eens duidelijk zeggen Wie Hij is. Geen God die Zich verborgen houdt, 
maar Zich geopenbaard heeft aan Zijn uitverkoren volk Israël. God bevestigt nog eens dat Israël 
voor eeuwig verlost zal worden en nooit meer te schande zal worden. Wel een groot verschil met 
de andere volken die God niet kennen en de afgoden en/of zichzelf dienen. 

Jesaja 45: 15 Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. 
16 Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weg-
gaan, de makers van afgodsbeelden. 17 Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige 
verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!

Jesaja roept opnieuw Israël op om de ware God te dienen. De God die Israël heeft uitverkoren uit 
al de volken van deze aarde, om God te dienen, de aarde te bewonen en de volken te zegenen. 

Jesaja 45: 18 Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde gefor-
meerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat 
zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, 
en niemand anders. 19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. 
Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die 
gerechtigheid spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is. 20 Verzamel u, kom, treed tezamen naar 
voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden 
ronddragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. 21 Maak bekend en breng naar voren, 
ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend-
gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, 
een Heiland; er is niemand behalve Ik.

Jesaja eindigt met een oproep aan alle mensen en volken om de enige ware God te aanbidden. 
Zich te bekeren van de afgoden. Het is nu nog de aangename tijd om dit te doen. Want er komt 
een tijd dat God alle mensen en volken zal vernietigen die niet voor Hem willen knielen.
In die bestemde tijd zal geheel Israël gerechtvaardigd worden door hun Messias. Dat zal zijn als 
de Messias Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg bij Jeruzalem. Dan zal Israël niet meer de afgo-
den dienen. Dan zal Israël er berouw over hebben dat zij en hun vaderen de Messias verworpen 
hebben. Dan zullen ze echter ook de Heere loven en prijzen voor Zijn genade. En de Messias 
erkennen als hun Zaligmaker.

Jesaja 45: 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand 
anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan 
en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24 
Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal 
men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. 25 
Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.



111

14. God en de vernietiging van de volken in 
Kanaän wegens hun afgodendienst.

De verdrijving van de volken uit Kanaän t.b.v. de Israëlieten.
Waarom? Vanwege de zonden van deze volken!
Wat waren deze zonden? Dat lezen we in:

Leviticus 18: 20 U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om ge-
meenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar. 21 U mag niemand uit uw 
nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet 
ontheiligen. Ik ben de HEERE. 22 U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een 
vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 23 Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. 
Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee 
te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad. 24 U mag uzelf niet verontreinigen met al die 
dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen ver-
ontreinigd, 25 zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat 
het land zijn bewoners zal uitspuwen.

Wie waren de afgoden van deze volken?
Het land Kanaän bestond uit welvarende steden met vruchtbare omliggende landbouwgebieden 
onder gezag van de tempel leiding, aan het hoofd daarvan stond een priesteres. Deze heerseres 
werd op een later moment Baälat genoemd (wat gewoon ‘meesteres’ betekent in het Fenicisch), 
en haar ceremoniële gemaal was dan ook ‘de Baäl’ (“heer”). (Latere Hittietische en Hoerritische 
teksten gebruiken hetzelfde teken voor Baäl als de Akkadiërs). Dezelfde term werd later in de 
Bijbel zelfs door de Joden gebruikt om in tijden van wat zij afgoderij noemden de mannelijke 
godheid mee aan te duiden: “Dien uw Baäl”.

Richteren 2: 12 En zij (Israel) verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland 
had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, 
en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn. 13 Want zij verlieten den HEERE, 
en dienden den Baal en Astharoth.

Jeremia 19: 5 Want zij hebben de hoogten van Baal gebouwd, om hun zonen met vuur te verbran-
den, aan Baal tot brandofferen; hetwelk Ik niet geboden, noch gesproken heb, noch in Mijn hart 
is opgekomen ?

Iedere stad en regio in het oude Kanaän had haar eigen goden en godinnen, riten en mythen. Met 
name Ugaritische teksten afkomstig van opgegraven kleitabletten zijn exemplarisch. Ze leveren 
een weergave van met name de belangrijkste godheden, riten, offerpraktijken en festivals. De 
meeste tabletten met grote mythologische teksten zijn afkomstig uit de residentie van de hoge-
priester of hogepriesteres, gelegen tussen de tempel van Baäl en die van Dagon in het bovenste 
deel van de tell.

De tempels zijn rechthoekig met een ‘heilige der heiligen’ waarin het beeld van de godheid stond. 
Er is ook een binnenhal met een groot altaar. Waarschijnlijk waren er torens voor speciale offers. 
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De hogepriester residentie was zeer verfijnd en luxueus. Onder een vloer werd een grote schat 
gevonden van bronzen gerei en wapens, geschonken door een metaalsmid.

De oppergod is El, die wordt beschouwd als schepper en als vader van alle goden. Asherah met 
het epitheton “Vrouwe van de Zee” is aan zijn zijde geplaatst als gemalin. In een volgende ont-
wikkelingsfase van de mythologie wordt dit ouderkoppel in belang voorbij gestreefd door de Baäl 
en zijn maagdelijke zuster Anath, de godin van de liefde, maar ook van de oorlog. Uit andere 
mythen blijkt dat Baäl ook wel als afstammeling van Dagan (Hadad) werd gezien. Deze laatste 
was destijds de grote Semitische stormgod. Vooral in het noordelijker gelegen Mari werd deze 
beschouwd als de brenger van regen en van vruchtbaarheid, en tegelijk als oorlogsgod.
In de tijd van de tabletten was Astarte als zwakker tegendeel van Anath al geringer in aanzien. De 
mannelijke goden vochten er voor de koningstitel en om het paleis te mogen bezetten. Baäl over-
won volgens een mythe Yam, god van de zee en de vruchtbaarheid. Baäl daalde daarna telkens 
in cyclussen van zeven jaar af naar de onderwereld, waar zijn vijand of tegendeel Mot heerste. 
Die was verantwoordelijk voor de droogte en onvruchtbaarheid in de zeven magere jaren die dan 
volgden, waarna Baäl bij zijn terugkeer boven de grond opnieuw voor zeven vettere jaren zorgde 
door het herstellen van vruchtbaarheid en voorspoed.

Godheden en oerwezens in de Kanaänitische en Fenicische mythologie.
Kanaän: Anat · Anath · Arsay · Asherah · Asherat · Ashtoreth · Astaroth · Astarte · Athirat · Atirat · 
Baäl · Baälat · Dagan/Dagon · Dido · El · Keret · Kotharoth · Qetesh · Tammuzi
Fenicië: Adon(is) · Anath · Asherah · Astarte · Baäl · Dagon · Dido · El · Esjmoen · Hadad · Ham-
mon · Jemsjid · Kathirat · Kotar · Leviat(h)an · Mot · Melqart · Resjef · Sjachar en Sjalim · Sjamasj 
· Sjapasj · Tanit · Yam(m)

Afgoden in onze tijd
Tempel van Baäl nagebouwd in het centrum van New York en Londen. 
Kinderoffers aan Baäl in onze tijd (figuurlijk) teruggekeerd door de abortuspraktijk. 
Barak Obama liet in 2008 de Tempel van Zeus, de Bijbelse ‘ troon des satans ‘ speciaal voor hem 
nabouwen. 

Flashback naar 2008: Obama liet de ‘ troon des satans’ voor zich bouwen. De Amerikaanse pre-
sident Barak Obama, nadat hij door de Democraten officieel was genomineerd als kandidaat, liet 
een vrijwel exacte replica bouwen van de ‘Tempel (of Altaar) van Zeus die destijds in het Turkse 
Pergamom stond, in de Bijbel de ‘ troon des satans’ genoemd. Vanaf deze nagebouwde tempel 
hield Obama vervolgens zijn in inaugeratie toespraak. De New York Post plaatste op 28 augustus 
2008 een foto hiervan onder de veelzeggende kop:

‘O’ - mijn God - Democraten richten Obama Tempel op’
Wat treurde de wereld toen in augustus 2015 een werelderfgoed monument ter ere van de ‘kin-
deroffer god’ Baâl werd verwoest, uitgerekend door de IS. Tenslotte stond deze tempel officieel 
op de werelderfgoed lijst van de UNESCO. 

Dat moet een grapje zijn, dacht u misschien toen u de kop las. Maar het is wel degelijk waar, 
het is dus geen gerucht, maar er werd onlangs aangekondigd in de New York Times: “Op Times 
Square in New York wordt de Tempel van Baäl (Bel), die eeuwenlang in de Syrische stad Palmyra 
stond, deels nagebouwd. En op Trafalgar Square in Londen gebeurt hetzelfde. Daarom worden 
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dit jaar in april 2016 de 15 meter hoge over- spanningen van de Baäl tempel nagebouwd. Chris-
tenen zullen de naam Baäl onmiddellijk herkennen als de afgod waaraan in Oudtestamentische 
tijden op gruwelijke wijze kinderen werden geofferd. Dit ging gepaard met homo-en biseksuele 
orgieën en het offeren van baby’s door hen levend te verbranden. Baäl is dan ook een synoniem 
voor satan, de overste van de duistere machten, die de in de wereld de financiële en politieke elite 
inmiddels volledig in zijn greep lijkt te hebben gekregen. Ter ere van, uitgerekend, deze afgod 
wil men in de twee belangrijkste financiële en politieke centra van de Westerse wereld een deel 
van zijn oude tempel nabouwen. De namen Baäl en Bel zijn andere namen voor de nog oudere 
Babylonische afgod Marduk, de god van de jacht.
Baäl, of baAL, was de voorloper van een andere afgod de maan god ALlah, wiens antichrist -re-
ligie in naam van diens ‘valse profeet’ Mohammed in steeds meer delen van de wereld angst en 
terreur zaait, en talloze slachtoffers maakt. Zelfs kinderen en baby’ s worden door de strijders 
van Baâl/Allah niet gespaard, maar vooraan in de strijd gezet. Het getal 666, is in de islam het 
meest heilige getal van hun god. Hoewel moslims het ontkennen, zijn er talloze verbanden, met 
de, in de Bijbel genoemde verering van Baäl/Bel. Bel werd altijd gesymboliseerd door de maan-
sikkel. In Richteren 8:21 is het gebruikte woord voor ‘maantjes ‘ saharon, wat letterlijk maansik-
kel betekent. Dit woord stamt af van het woord sahar, dat in Jesaja 14 wordt gebruikt om de satan 
mee aan te duiden (Hila1-be1-Sahar). Zelfs het woord Hilal, of heylal, wordt in de KJV Bijbel ver-
taald met Lucifer. De volledig frase betekent morgenster/maansikkel, wat eeuwen later niet voor 
niets hét symbool van de islam werd. In de Hastings encyclopedie voor religie en ethiek wordt 
bevestigd dat de Arabische naam voor Allah samenhangt met Baäl: ‘Allah is een pre-islamitische 
naam, die overeenkomt met de Babylonische god met de naam Bel. Professor Jeffrey, professor 
islamitische studies aan de Universiteit van Columbia en één van ‘s werelds meest gezaghebben-
de wetenschappers aangaande de islam, schreef dat de naam Allah, en diens vrouwelijke vorm 
Allat, alom bekend waren in het pre-islamitische Arabië, en ook werd gevonden in inscripties die 
in Noord Afrika werden ontdekt. 

Israël moet anders zijn dan de volken die het land Kanaän bewoonden. Niet de afgoden dienen 
en een koninkrijk van priesters- en een heilig volk zijn. Israël is Gods persoonlijke eigendom en 
zij krijgen het land Kanaän in erfelijk bezit, hoewel het land is van de HEERE. Ook Jeruzalem 
wordt Zijn stad genoemd.

Exodus 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, 
dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, 
u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot 
de Israëlieten moet spreken.

Voordat Israël het beloofde land in bezit gaat nemen krijgt Israël geweldige beloften van de HEE-
RE, hun God. God sluit een verbond met Israël.

Exodus 34:10 Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal Ik won-
deren doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. 
Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is 
ontzagwekkend wat Ik met u ga doen.
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Bijzondere daden van God voor Israël. 

•	 God sprak tot Mozes vanuit de brandende braambos over Zijn plannen voor Israël en de 
braambos verteerde niet.God heeft Israël uit Egypte verlost door tekenen en wonderen 
en krachtige daden.

•	 Hij heeft Israël door de zee doen gaan op het droge en de Egyptenaren door dezelfde 
zee omgebracht.

•	 Doortocht door de rivier de Jordaan.

Deuteronomium 4: 32 Vraag immers toch naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, vanaf 
de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde van de hemel tot het 
andere einde van de hemel, of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord 
is: 33 Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals 
ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden? 34 Of heeft God ooit getracht om voor Zich een 
volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met beproevingen, met tekenen, met won-
deren en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, 
zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? 35 Aan ú is dat 
getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen! 36 Vanuit de 
hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen, en op de aarde 
heeft Hij u Zijn grote vuur laten zien, en u hebt Zijn woorden gehoord vanuit het midden van het 
vuur. 37 Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u Zelf 
met Zijn grote kracht uit Egypte geleid,

Wat voor soort land krijgt Israël van de HEERE?
Adam en Eva leefden in het begin in de Hof van Eden, een Paradijs. Door hun ongehoorzaamheid 
werden zij door God daaruit verdreven. In het kader van Zijn herstelplan krijgt Israël een land aan-
geboden, overvloeiende van melk en honing. Een oase, een soort hof van Eden in vergelijking met 
de omringende wereld. We lezen hierover in: 

Deuteronomium 8: 7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met water-
beken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; 8 een land met 
tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en 
honing; 9 een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken 
zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. 10 Als 
u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij 
u gegeven heeft.

Genesis 15:18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb 
Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: 19 de 
Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de 
Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

De verdrijving en vernietiging van de volken.

Gods voorschriften t.a.v. steden/volken in het beloofde land.
Israël ontvangt instructies van de HEERE hoe te handelen met de volken die nu nog in het beloof-
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de land wonen. Bepaalde volken mogen zij niet verdrijven, zoals de Edomieten, nakomelingen 
van Ezau, en de Ammonieten, nakomelingen van Lot, de neef van Abraham. In vers 11 worden de 
volken die wel moeten worden verdreven met name genoemd. Het valt trouwens op dat de HEE-
RE niet aan Israël de opdracht geeft om de volken te verdrijven, maar dat Hij dat Zelf zal doen!

Exodus 33:2 Ik zal een Engel vóór u uit zenden – Ik zal de Kanaänieten, Amorieten, Hethieten, 
Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven –

Exodus 34:13 Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun 
gewijde palen omhakken, 14 – want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam 
van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij. – 15 anders sluit u misschien 
een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoererij achter hun goden 
aan gaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer 
eten. 16 Dan zou u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als 
in hoererij achter hun goden aan gaan, en uw zonen als in hoererij achter hun goden aan laten 
gaan. 17 U mag u geen gegoten goden maken.24 Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit 
de bezitting zal verdrijven, en uw landpalen verwijden, dan zal niemand uw land begeren, terwijl 
gij henen opgaan zult, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods, driemaal 
in het jaar.

Deuteronomium 7:2 en wanneer de HEERE, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze ver-
slaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun 
niet genadig zijn.16 U zult al de volken verteren die de HEERE, uw God, u geeft. Laat uw oog hen 
niet ontzien. En dien hun goden niet, want dat is voor u een valstrik.

Deuteronomium 9:3 Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de 
Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. 
U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken 
heeft. 4 Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw 
hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit te 
nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw 
ogen uit hun bezit verdrijft. 5 Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw 
hart komt u hun land in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze vol-
ken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand 
te doen dat de HEERE, uw God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

Deuteronomium 20: 16 Maar van de steden van deze volken die de HEERE, uw God, u als erfelijk 
bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft, in leven laten. 17 Voorzeker, u moet hen volle-
dig met de ban slaan: de Hethieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten 
en de Jebusieten, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, 18 opdat zij u niet leren handelen 
overeenkomstig alle gruwelijke dingen die zij voor hun goden gedaan hebben, zodat u tegen de 
HEERE, uw God, zou zondigen.
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Israël volgt de voorschriften van God niet op!

Alle volken in het beloofde land werden niet gedood of verdreven.
Richteren 1: 19 En de HEERE was met Juda, zodat hij de bewoners van het Bergland verdreef. Het 
lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens had-
den. 21 Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, niet verdreven. 
De Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjaminieten in Jeruzalem. 27 Manasse verdreef 
de inwoners van Beth-Sean en de bijbehorende plaatsen niet, en evenmin die van Taänach en 
de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van 
Jibleam en de bijbehorende plaatsen en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen; 
de Kanaänieten wilden in dit land blijven wonen. 28 Toen Israël echter sterker werd, gebeurde 
het dat het de Kanaänieten herendienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. 29 Ook 
heeft Efraïm de Kanaänieten die in Gezer woonden, niet verdreven, maar de Kanaänieten bleven 
te midden van hen in Gezer wonen. 30 Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van 
Nahalol niet verdreven. 
De Kanaänieten bleven te midden van hen wonen en werden tot herendienst gedwongen. 31 Aser 
heeft de inwoners van Acco en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Chelba, Afik en Rehob 
niet verdreven. 32 De Aserieten bleven echter te midden van de Kanaänieten wonen, de bewo-
ners van het land, want zij verdreven hen niet. 33 Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes en 
de inwoners van Beth-Anath niet verdreven. Zij bleven te midden van de Kanaänieten wonen, de 
bewoners van het land. De inwoners van Beth-Semes en Beth-Anath werden echter tot heren-
dienst voor hen gedwongen. 34 
En de Amorieten drongen de Danieten het Bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen 
naar het dal. 35 Verder wilden de Amorieten in Har-Heres, in Ajalon en in Saälbim blijven wo-
nen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en zij werden tot herendienst 
gedwongen. 36 En het gebied van de Amorieten strekte zich uit vanaf de Schorpioenenpas, vanaf 
Sela en hoger.

Psalm 106: 34 Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen had; 35 maar zij 
vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken. 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.

God stopt met de volken van Kanaän te verdrijven.

De overblijvende volken worden Israël tot een valstrik en zonde.
De Israëlieten worden al in een vroeg stadium door de HEERE gewaarschuwd dat zij de volken 
van Kanaän moeten verdrijven en er geen verbond mee mogen sluiten. Ze mogen niet met die 
volken samen wonen, want hun afgoden zouden de Israëlieten tot een valstrik kunnen zijn. Dat 
ze verleid worden om ook die afgoden te dienen in plaats van de HEERE. Dat laatste is ook in 
Egypte en de woestijn gebeurd. Dus die waarschuwing was zeker op zijn plaats. 

Exodus 23: 32 U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten. 33 Zij mogen niet in uw 
land blijven wonen, anders zullen zij u doen zondigen tegen Mij. Als u hun goden dient, voorze-
ker, het zal voor u tot een valstrik worden.
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Richteren 2: 1 En een Engel van de HEERE ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit 
Egypte geleid en u in het land gebracht dat Ik aan uw vaderen gezworen heb. En Ik heb gezegd: 
Ik zal Mijn verbond met u niet verbreken, voor eeuwig. 2 En wat u betreft, u mag geen verbond 
sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent Mijn stem echter 
niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? 3 Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen 
niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden 
zullen u tot een valstrik zijn. 4 En toen de Engel van de HEERE deze woorden tot alle Israëlieten 
gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. 5 Daarom gaven zij die plaats de 
naam Bochim. En zij brachten daar offers aan de HEERE.

Is God een God van geweld?
De gedeeltelijke vernietiging van de Kanaänitische volken, zoals we ook in bovenstaande Bijbel-
verzen kunnen lezen, geeft vaak aanleiding tot de ongenuanceerde opmerking dat de Bijbel een 
boek is dat aanzet tot geweld en dat de God van de Bijbel hier de hand in heeft. Voor we hier 
verder op ingaan wil ik u eerst vanuit het OT laten zien dat God een God van liefde is en dat God 
geweld en het doden van een medemens verbiedt. In de tien geboden die God aan Israël heeft 
gegeven staat dat de mens God moet liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. In dezelfde 
tien geboden staat dat een mens een ander mens niet mag doden. Het probleem is echter dat 
de mens de geboden van God niet wil gehoorzamen. In bovenstaande geschiedenis heeft God 
inderdaad de hand in de verdrijving en vernietiging van de Kanaänitische volken. Maar hoe kan 
dat? Gelovigen zeggen dat God een God van liefde is. Voor we hier verder op ingaan moeten we 
denk ik eerst nagaan hoe geweld en verderf in deze wereld gekomen zijn. 

Hoe kwam geweld en verderf in deze wereld? 
Uitgangspunt: God is de God van de Bijbel. God is de Schepper van de gehele kosmos, hemel, 
zee, aarde en al wat leeft. God is een Drie-eenheid nl. Vader, Zoon en Heilige Geest. 

God heeft de mens geschapen en God was er van overtuigd dat de mens goed geschapen was. 
De mens was naar het beeld van God geschapen, heilig en zonder zonde. Maar de satan, een 
van God afgevallen hoofdengel, verleidde de mens tot ongehoorzaamheid, tot zonde. De mens 
mocht niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij deed dat wel. 
De relatie met God was daardoor verbroken. Maar God zocht de mens Adam op en beloofde dat 
Hij in de toekomst IEMAND zou geven op deze aarde die de relatie met God weer zou herstellen. 
Een zondig mens kon de mens niet met God verzoenen, dat moest iemand zijn zonder zonde. 
Dit was een belofte die voortkwam uit Gods liefde voor Zijn schepsel. Later zou blijken dat God 
Zijn eigen Zoon als Mens naar deze wereld zou zenden om de mensen met God te verzoenen. 
Zonder deze daad van liefde zou de mens voor eeuwig dezelfde weg gaan als satan, nl. voor 
eeuwig verloren gaan. Door deze daad van liefde kon de mens voor eeuwig weer bij God in het 
Paradijs komen. 

De hele Bijbel gaat nu over dit proces van verzoening. Van Genesis tot en met Openbaring. Het 
Oude Testament gaat over de problemen die God heeft om de komst van Zijn Zoon naar deze 
aarde voor te bereiden. In het Nieuwe Testament lezen we over de komst, de kruisiging, de op-
standing en hemelvaart van Gods Zoon die Mens is geworden. Maar ook over Zijn overwinning 
en verheerlijking, nu al gedeeltelijk, straks in het einde der tijden volmaakt. 

In het Nieuwe Testament lezen we veel minder over geweld. Jezus predikt dat een mens zich 
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moet bekeren tot God, wedergeboren moet worden en een nieuw leven moet gaan leiden, zonder 
zonde. De gelovige mens krijgt, omdat te kunnen realiseren, daarvoor van God de Heilige Geest. 
Een mens moet zijn vijand liefhebben en niet haten. Volgens de Bergrede van de Heere Jezus in 
Mattheüs 5 en 6. Jezus geeft heel veel instructies om een leven te kunnen leiden van liefde tot 
God en de naaste. Kortom, het Nieuwe Testament zet niet aan tot geweld, maar tot liefde. Het 
is echter wel zo, dat God aan het einde van het NT zegt, dat Hij de volkeren en de mensen zal 
oordelen. Die eigendom is van Jezus ontvangt eeuwig leven, die de Heere Jezus niet toebehoort 
gaat eeuwig verloren, gaat naar de hel, de verblijfplaats van satan, de grote vijand van God. 

Maar nu wat het Oude Testament betreft. Daarin komen veel passages voor waarin sprake is van 
gewelddadigheid Dat is waar. Maar hoe komt dat? Het begint al in Genesis 3. De mens die goed 
was geschapen, is ongehoorzaam geworden en het gevolg van de zondeval blijkt uit het feit dat 
de éne zoon van Adam, Kaïn, zijn broer Abel dood slaat uit jaloezie. Om te voorkomen dat hij 
ook gedood wordt, bracht God aan Kaïn een teken aan. Wat dat precies is geweest weten we niet, 
maar het betekende dat Kaïn niet gedood mocht worden. En dan gaat het verder. 
Het is de strijd van satan tegen God om de komst van Gods Zoon te verhinderen. 
Die strijd zien we in vele geschiedenissen van het OT. 
Satan weet de mens steeds verder van God af te trekken. Het zondige hart van de mens geeft sa-
tan een gewillig oor. De zonden van de mensheid worden in Gods ogen steeds ernstiger, heviger 
en op een bepaald moment is het zover gekomen dat er nog maar één gezin op aarde is, dat God 
vreest en lief heeft. Dit doet God besluiten om de mensheid weg te vagen door de zondvloed. 
Het is een oordeel van God over de zonden. Alleen Noach en zijn gezin worden gespaard. 

Een volgend punt in het OT wat wel eens wordt aangehaald als bewijs van een gewelddadig of 
wreed God, is het offer van de zoon van Abraham. God zou Abraham opdracht geven om zijn 
zoon als offer voor de zonden te slachten. Ongelovigen lezen echter helaas vaak oppervlakkig. 
Het was niet Gods bedoeling dat Abraham zijn zoon moest offeren. God wilde Abraham beproe-
ven t.a.v. zijn gehoorzaamheid en liefde tot Hem. Abraham wist trouwens al wel dat God Zelf zou 
voorzien in een Offerlam.
 Een andere episode van Gods straf op de zonde is de vernietiging van Sodom en Gomorra. Ook 
deze vernietiging was een oordeel van God over de erge zonden van de mensen in deze steden. 
Op een gegeven moment is bij God de maat vol.

De strijd tussen God en satan en soms ook tussen God en de mens brengt meestal geweld mee 
op deze aarde. Satan, maar ook de mens geeft zich niet zo gauw over aan God. De strijd is vooral 
zichtbaar in het Oude Testament waar satan al zijn best doet om de komst van de Zoon van God 
te verhinderen. Satan doet dit om de mensen te verleiden en te bewegen om God de rug toe te 
keren en zelf gemaakte afgoden te dienen. Satan doet dit door het door God uitgekozen volk te 
vervolgen. Vgl. het boek Ester. Haman die het volk Israël wil laten uitroeien. Het volk waaruit 
Zijn Zoon zou worden geboren. Satan doet dit ook in het Nieuwe Testament om de 2e komst 
van Gods Zoon te verhinderen. Met name in het laatste Bijbelboek Openbaring kunt u hier over 
lezen. 

De voornoemde strijd brengt zoals gezegd geweld mee. Er kunnen verschillende soorten van 
geweld in de Bijbel worden onderscheiden.

1. Geweld als oordeel en straf van God over de zonden van de mensheid. Voorbeelden: de 
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zondvloed (Genesis 7 ) ; de ondergang van Sodom en Gomorra (Genesis 19); de verwoesting 
van de Kanaänitische steden en dorpen (Genesis 15:16, Exodus 17:14, Exodus 23:23, Exodus 
34:11), Deuteronomium 9:3-5); de vernietiging van de stad Ninevé (Nahum 3); het komende 
oordeel over de volkeren (Mattheüs 25:41); het komende eindoordeel over de mens persoon-
lijk. (Openbaring 20:12-15) 

2. Geweld als straf van God voor de volkeren die Zijn volk Israël discrimineren en vervolgen.                                                        
Voorbeelden: de plagen in Egypte-dood eerstgeborenen (Exodus 11:5,6); 185000 Assyrische 
soldaten in één nacht gedood (2 Koningen 19:35); hagelstenen doden soldaten (Jozua 10).

3. Geweld doordat de mensen onderling ruzie en oorlog maken. Voorbeelden: strijd tussen 
Juda en Israël. (1 Koningen 15)

4. Geweld, veroorzaakt door satan en door God toegelaten. De mens is mede verantwoordelijk.
Voorbeelden: de kindermoord van Pharao (Exodus 1:22); de kindermoord te Bethlehem. 
(Mattheüs 2:16)
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Het reddingsplan 
van God
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15. Gods reddingsplan voor de volken is 
gebaseerd op liefde voor Zijn schepsel.

In hoofdstuk 11 hebben we gezien hoe God Zijn reddingsplan voor alle volken aan Abraham heeft 
bekendgemaakt en aan Abraham bijna een volledige inzage heeft gegeven in Zijn Heilsplan.

 In hoofdstuk 11 is echter niet aan de orde gekomen wat de basis is van Gods reddingsplan. 
Daarom willen wij daar nu enige aandacht aan besteden. De door God geschapen mensen waren 
goed en volmaakt geschapen, maar zijn ongehoorzaam geworden aan God en hebben gehoor 
gegeven aan de leugens van satan. Daardoor is de mens aan de eeuwige dood, als straf van God, 
onderworpen. 
God heeft echter Zijn schepsel zo lief dat Hij, ondanks hun zonde, een weg heeft gebaand om 
aan deze eeuwige straf te ontkomen. In hoofdstuk 11 hebben we ook al kunnen lezen dat er zon-
der bloedstorting geen vergeving mogelijk is. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gegeven als 
een offer om de zonde te verzoenen. De hele Bijbel gaat in principe over dit door God ontworpen 
reddingsplan voor zondaren. De hele Bijbel gaat over de Messias, de Zoon van God, die Zichzelf 
heeft aangeboden als offer voor de zonden van mensen, die Hem door de Vader zijn gegeven. 

God is door middel van Israël begonnen met Zijn Heilsplan uit te voeren. In Deuteronomium 
zegt God waarom Hij dat gedaan heeft.

Deuteronomium 7: 7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde 
voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. 8 Maar vanwege de 
liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, 
heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand 
van de farao, de koning van Egypte.

In dit hoofdstuk zullen we enige teksten weergeven die zo duidelijk de liefde van God laten zien 
van Genesis tot en met Openbaring. 

God heeft de volken lief.
De liefde van God voor de zondige mens is het best verwoord door de Heere Jezus, Gods Zoon, 
in Johannes 3 vers 16 en 17. Kort en bondig staat daar de gehele inhoud van de Bijbel in twee 
verzen samengevat. 

Deuteronomium 33: 3 Ja, Hij heeft de volken lief ! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zíj zitten aan 
Uw voeten en vangen iets op van Uw woorden.

Johannes 3: 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. 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.

Johannes 10: 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwig-
heid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is 
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meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

Romeinen 5: 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars waren.

1 Johannes 4: 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor 
onze zonden. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

God wil dat alle mensen zalig worden.
God nodigt de mensen uit, roept ze op.
Eerst wordt de Jood uitgenodigd. Daarna alle andere volken. 

Hosea 3: 5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, 
hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.

Lukas 13: 34 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden 
zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kui-
kens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! 35 Zie, uw huis wordt als een 
woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal geko-
men zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

Zacharia 12: 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest 
van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken 
hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij 
zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Alle mensen worden uitgenodigd zich te laten verzoenen met God. De Knecht van de HEERE zal 
dit mogelijk maken.

Jesaja 52: 13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, 
zeer hoog verheven worden. 14 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn 
gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen 
– 15 zó zal Hij vele volken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want 
zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het 
begrijpen.

De Messias Jezus zegt:
Johannes 10: 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbren-
gen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 17 Daarom heeft 
de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.

De Heere Jezus heeft hier duidelijk de andere volken op het oog. Hij gaat hiermee de Schrift ver-
vullen zoals genoemd in Jesaja 52:15. Het besprenkelen van vele volken duidt op de verzoening 
van de zonde. In het Oude Testament werden dieren geslacht en het bloed van deze dieren werd 
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gesprenkeld op het altaar tot verzoening van de zonden van het volk Israël. Met name op Jom 
Kippoer, Grote Verzoendag, was het gehele volk hierbij betrokken. De Heere Jezus, Gods Zoon, 
heeft Zichzelf als een Offerlam gegeven om de zonden te verzoenen van Israël en de overige 
volken.

Lukas 14: 12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: 16 Een zekere man bereidde 
een grote maaltijd en nodigde er velen. 17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de 
maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij begonnen 
zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht 
en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 19 En 
een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd 
mij voor verontschuldigd. 20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan 
ik niet komen. 21 En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de 
heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de 
stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 22 En de slaaf zei: 
Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. 23 En de heer zei tegen de slaaf: Ga 
eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 
24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.
Lukas 15: 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich be-
keert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Profetieën over opdrachten voor de volken:

Opdracht om de HEERE te loven en te prijzen.
Psalm 96: 1 Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. 2 Zing voor 
de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

Opdracht om alle volken van God te vertellen.
De Messias Jezus geeft aan Zijn discipelen de opdracht om het Evangelie van Gods redding van 
zondaren te verkondigen aan alle mensen. Maar in het Oude Testament bestond die opdracht 
ook al om aan alle volken de God van Israël te verkondigen. Om te vertellen van de wonderen 
die Hij gedaan heeft. Om de volken aan te sporen om de God, die de mens en hemel en aarde 
geschapen heeft, te eren, te loven en te prijzen. 

Psalm 96:3 Vertel onder de volken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen. 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.

Mattheüs 28: 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Opdracht aan de volken om de HEERE te aanbidden. Deze opdracht geldt al vanaf het begin van 
de schepping. Maar de volken aanbidden tot nu toe zichzelf en de afgoden die zij zich zelf heb-
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ben gemaakt. In gedachten, in hout of steen of ander materiaal. De grootste afgod van de mens 
is zijn eigen ik. Dat zal pas anders worden als een mens opnieuw geboren wordt door de Heilige 
Geest van God. En die aanbidding door de volken zal plaats vinden in het duizend jarig Vrederijk.

Psalm 96:7 Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht. 8 Geef de 
HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven. 9 Buig u neer voor de 
HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

De HEERE komt straks met Zijn Vrederijk. De HEERE zal oordelen op de meest billijke en rechte 
wijze. Als de Heere Jezus terug komt naar deze aarde, naar de Olijfberg nabij Jeruzalem, komt 
Hij om te regeren gedurende duizend jaar van vrede. Echter eerst zal Hij de vijanden van Israël 
vernietigen en ook de volken oordelen. Daarna kan het Vrederijk beginnen.

Psalm 96: 10 Zeg onder de volken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wan-
kelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 11 Laat de hemel zich verblijden en 
de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 12 Laat het veld van vreugde 
opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen 13 voor het 
aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de 
wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Jeremia 16:19, tot U, Israël, zullen de volken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze 
vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van 
nut. 20 Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen 
erkennen, deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat 
Mijn Naam HEERE is.
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16. God toornt over de zonden van de volken.
God is heilig, rechtvaardig en goed. God haat de zonde. God is daarom verplicht aan Zijn eigen 
heiligheid en rechtvaardigheid om de zondaar te straffen. Dat doet God met pijn in Zijn hart. 
Daarom heeft God Zijn eigen geliefde Zoon gegeven om voor de zonden van alle mensen de straf 
van God op Zich te nemen en verzoening tot stand te brengen voor die mensen die door een op-
recht geloof de Heere Jezus, Gods Zoon, aanvaarden als Verzoener voor hun zonden.De mensen 
die de Zoon van God niet aanvaarden als hun Verzoener, leven onder het oordeel van God. Zij 
kunnen in principe dezelfde straffen krijgen die Israël zou krijgen, bij ongehoorzaamheid aan 
God. In principe is dat mogelijk, hoewel God niet altijd alle straffen die in Deuteronomium 28 
genoemd worden, ook toepast. God is een rechtvaardig God, maar ook een genadig God, heeft 
veel geduld met de goddeloze mensen en wil niets liever dat zij zich bekeren en leven. 

De rechtvaardigheid van God om volken te straffen.
God kan een land straffen met allerlei plagen omdat de mensen in dat land grote zondaars zijn 
in Gods ogen. In de ogen van mensen kunnen deze straffen als heel onrechtvaardig overkomen. 
Dit komt omdat de mensen geen begrip meer hebben van goed en kwaad. Van wat zonde is 
tegenover een heilig God. 
God kan beproeven of straffen met hongersnood, ziekten, oorlogen en natuurrampen zoals over-
stromingen, droogte, orkanen en tsunami’s. 

Ezechiël 14: 12 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 
13 Mensenkind, wanneer een land tegen Mij zondigt door trouwbreuk te plegen, dan zal Ik Mijn 
hand ertegen uitstrekken, het er aan brood laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat 
Ik daar mens en dier uitroei. 14 Al zouden te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniël 
en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere 
HEERE. 21Want zo zegt de Heere HEERE: Ook al zend Ik Mijn vier ergste oordelen – zwaard, 
honger, wilde dieren en pest – naar Jeruzalem om daar mens en dier uit te roeien, 22 zie, dan 
zullen er toch in overblijven die ontkomen, en die naar buiten gebracht zullen worden, zonen 
en dochters. Zie, zij zullen naar u uittrekken en u zult hun weg en hun daden zien. Dan zult u 
getroost worden over het onheil dat Ik over Jeruzalem gebracht heb, al wat Ik erover gebracht 
heb. 23 Zo zullen zij u troost geven als u hun weg en hun daden zult zien. Dan zult u weten dat 
Ik al wat Ik er gedaan heb, niet zonder reden gedaan heb, spreekt de Heere HEERE.

Zegen en vloek voor Israël.
In de verzen 1 t/m 14 van Deuteronomium 28 noemt God al de zegeningen op die Israël zal ont-
vangen als ze naar Gods geboden en voorschriften leven. 
In de verzen 15 t/m 68 waarschuwt God welke straffen Israël te wachten staan indien zij naar Zijn 
geboden en inzettingen niet willen leven. De straffen die daar genoemd worden, omvatten alle 
denkbare rampen, ziekten en ellende die zich op deze aarde kunnen voordoen. 
En helaas is Israël ongehoorzaam geworden en zijn de straffen van God hun deel geworden. Het 
liep eerst uit op de ballingschap en de verbanning naar Babel. Het tienstammenrijk van Israël is 
niet meer teruggekeerd. De stammen Juda en Benjamin zijn na 70 jaar teruggekeerd uit Babel. In 
70 na Christus zijn echter Juda en Benjamin verstrooid onder de volkeren op de aarde. 
Hoewel er altijd wel enige Joden in Israël zijn gebleven, is de grote terugkeer pas na de stichting 
van de staat Israël in 1948 goed op gang gekomen. 
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Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat alle rampen, ziekten en ellende die de mensen 
overkomen, in principe het gevolg is van de zondeval. Dit in het algemeen gesproken. Per per-
soon kan het echter wel anders liggen. 

Iedere ziekte die iemand treft, hoeft niet het gevolg te zijn van iemands zonde. De persoon Job 
in de Bijbel was een rechtvaardig man, toch werd hij door God beproefd. God liet toe dat hij door 
satan werd gekweld. De apostel Paulus kreeg een doorn in zijn vlees, wat dit dan ook mocht zijn. 
Veel gelovigen zijn vervolgd, bedreigd, gemarteld, gedood. Ja, de Bijbel noemt verdrukking zelfs 
normaal voor gelovigen. 
Dus bij het beoordelen van rampen, ziekten enz. moeten we zeer voorzichtig zijn ten aanzien 
van schuld en oorzaak.

Maar bij alles wat er gebeurt, blijft waar wat de Heere Jezus heeft gezegd tegen Zijn discipelen: 
“Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:4,5). 

Deuteronomium 28: 1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet 
gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, 
dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. 2 En 
al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw 
God, gehoorzaam bent: 14 en als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar 
rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. 15 Daarentegen zal 
het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden 
en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen 
over u zullen komen en u zullen treffen:

Amos 4: 6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al 
uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 7 En Ík heb zelfs de 
regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene 
stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het 
stuk waarop geen regen viel, verdorde. 8 Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om 
water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt 
de HEERE. 9 Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw tal-
rijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, 
spreekt de HEERE. 10 Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw 
jongemannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank 
van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de 
HEERE. 11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keer-
de; u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is, maar u hebt zich niet tot Mij 
bekeerd, spreekt de HEERE. 12 Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. 
Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!

Zacharia 7: 9 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goe-
dertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. 10 Onderdruk weduwe noch wees, 
vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. 11 Maar zij weigerden er 
acht op te slaan, zij zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te 
hoeven luisteren. 12 Zij maakten hun hart als diamant, om maar niet te hoeven luisteren naar 
de wet en de woorden die de HEERE van de legermachten door Zijn Geest gezonden had, door 
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de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de HEERE van de le-
germachten ontstaan. 13 Daarom is het gebeurd zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet 
geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HEERE van de legermachten. 
14 Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken, die zij niet kenden. Het 
land werd achter hen verwoest, zodat niemand erdoorheen kon trekken of ernaar terugkeren. Zo 
maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij.

Ezechiël 14:21 Want zo zegt de Heere HEERE: Ook al zend Ik Mijn vier ergste oordelen – zwaard, 
honger, wilde dieren en pest – naar Jeruzalem om daar mens en dier uit te roeien, 22 zie, dan 
zullen er toch in overblijven die ontkomen, en die naar buiten gebracht zullen worden, zonen en 
dochters

De toorn van God over Israël en de omringende volken.
God heeft niet alleen bewogenheid voor Israël, maar ook voor de omringende volken. Israël 
wordt gewaarschuwd om een einde te maken aan het dienen van de afgoden, opdat zij niet ver-
nietigd en/of verstrooid worden. De straf komt wel, maar indien zij zich onderwerpen zullen zij 
mogen blijven leven en niet verstrooid of verbannen worden. Hetzelfde geldt echter ook voor de 
omringende volken. Als deze zich ook onderwerpen aan de koning van Babel, zullen zij mogen 
blijven leven. God is de Schepper van hemel en aarde en Hij geeft de landen aan wij Hij wil.

Jeremia 27: 4 Zo moet u zeggen tegen uw heren: 5 Ík heb de aarde gemaakt, de mens en het vee 
die op het aardoppervlak zijn, door Mijn grote kracht en door Mijn uitgestrekte arm, en Ik geef 
haar aan wie het in Mijn ogen goed is. 6 Welnu, Ík heb al deze landen gegeven in de hand van Ne-
bukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van het veld heb Ik hem gege-
ven om hem te dienen. 7 Alle volken zullen hem, zijn zoon, en zijn kleinzoon dienen, totdat ook 
voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen. 

Zacharia 1: 14 De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de le-
germachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. 15 Maar Ik ben zeer 
toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het 
erger te make

Zacharia 2: 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft be-
loofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt 
Zijn oogappel aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit 
worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft. Wie Israël 
aantast tast Gods oogappel aan. 

In Genesis 12:3 staat Gods toetssteen voor Zijn zegen of Zijn vloek voor landen en volken. God 
doet deze belofte aan Abraham, waaruit het Joodse volk is ontstaan. Deze belofte geldt nog 
steeds. Deze belofte houdt op wanneer het Joodse volk niet meer zou bestaan. Gebaseerd op alle 
andere beloften van God aan het Joodse volk en omdat Hij dit bij Zichzelf gezworen heeft, blijft 
het Joodse volk bestaan tot in eeuwigheid. Via het duizend jarig Vrederijk, wanneer Jezus Koning 
over hen zal zijn, tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want heel Israël zal zalig worden. 

Genesis 12: 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen 
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
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De uitverkiezing van Israël als het volk waaruit de Messias is geboren, als Redder der wereld, 
roept in plaats van vreugde, heel vaak jalousie en vijandschap op van de volkeren der wereld. 
Heeft God dan precies het tegendeel bereikt van wat Zijn bedoeling was? Dat lijkt wel zo, maar 
uiteindelijk zal God Zijn doel bereiken. 

Psalm 74: 8 Zij zeiden in hun hart: Laten wij die gezamenlijk plunderen! Zij verbrandden al Gods 
ontmoetingsplaatsen in het land. 9 Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer; er is 
niemand onder ons die weet hoelang nog. 10 Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden? 
Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?

Psalm 83: 3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. 4 Zij beramen 
listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. 5 Kom, 
zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet 
meer gedacht wordt.

Wie leedvermaak heeft over rampen in Israël maakt God boos. Wie uit is op de vernietiging van 
Israël maakt God zeer boos. Wie Israël onrechtvaardig behandelt maakt God boos. Wie zegt dat 
Israël een volk is als alle andere volken krijgt God tegen zich.

De profeet Ezechiël spreekt ook hierover namens God.

Leedvermaak over Israël. 
Ezechiël 25: 3 Zeg tegen de Ammonieten: Luister naar het woord van de Heere HEERE: Zo zegt 
de Heere HEERE: Omdat u ‘Haha!’ gezegd hebt over Mijn heiligdom, toen het ontheiligd werd, 
en over het land van Israël, toen het verwoest werd, en over het huis van Juda, toen zij in balling-
schap gingen, 4 daarom, zie, ga Ik u in erfelijk bezit geven aan de mensen van het oosten. Die 
zullen bij u hun tentenkampen opzetten en hun woningen bij u plaatsen. Zíj zullen uw vruchten 
opeten en zíj zullen uw melk opdrinken.
Is Israël gelijk aan alle andere volken?
Ook nu zijn er christenen en niet-christenen die beweren dat Israël een volk is als ieder ander 
volk. Christenen zeggen daarbij ook nog dat Israël de Messias verworpen en gedood heeft en 
daarom niet meer Gods volk is. De Heere is het daar zeker niet mee eens. 

Ezechiël 25: 8 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seïr gezegd hebben: Zie, het huis van 
Juda is als alle heidenvolken, 9 daarom, zie, Ik ga de zijde van Moab openleggen, vanaf de ste-
den, vanaf zijn steden vanaf zijn grens, het sieraad van het land: Beth-Jesimoth, Baäl-Meon en 
Kirjathaïm.

Goddeloosheid tegenover goedertierenheid.
De mens zonder God denkt in zijn hart:

Psalm 36:2 De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart: ontzag voor God staat 
hem niet voor ogen. 3 Want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen, tot men zijn ongerechtigheid 
vindt en haat. 4 De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog; hij laat na verstandig te han-
delen en goed te doen. 5 Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht; hij gaat op een weg staan die 
niet goed is, het kwaad verwerpt hij niet. 
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De mens met God overdenkt in zijn hart:

Psalm 36:6 HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken. 7 Uw 
gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed; mensen en 
dieren verlost U, HEERE. 8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de 
mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. 9 Zij worden verzadigd met de 
overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. 10 Want bij U is 
de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. 11 Strek Uw goedertierenheid uit over wie U 
kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart. 12 Laat de voet van de hoogmoedigen 
niet over mij heen komen, laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven. 13 Daar 
zijn zij gevallen die onrecht bedrijven! Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan.

Soms kan de toestand in deze zondige wereld zo verschrikkelijk slecht worden, goddeloos t.o.v. 
God, dat God verplicht is om in te grijpen vanwege Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Uit de 
Bijbel weten we dat God dit inderdaad heeft gedaan. 

De zondvloed.
Genesis 6: 5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al 
de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er 
berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En 
de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens 
tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over 
dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. 
Sodom en Gomorra.

Genesis 19: 13 Want wij gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot 
geworden is voor het aangezicht van de HEERE. Daarom heeft de HEERE ons gezonden om haar 
te gronde te richten.3 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. 24 Toen liet 
de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de 
hemel. ...Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin 
Lot gewoond had, ondersteboven keerde.

Men kan zich afvragen wat die grote zonden nu precies waren. Nu daar is de Bijbel duidelijk over. 
Judas zegt in zijn brief dat het hoererij en homoseksualiteit waren en de profeet Ezechiël noemt 
als zonden o.a. trotsheid, de armen en behoeftigen niet ondersteunen en een niet nader genoem-
de gruweldaad. Sodom en Gomorra worden als een voorbeeld gesteld en als een waarschuwing 
voor andere volken. De zonden van Sodom en Gomorra vindt de Heere God heel erg, maar Jezus 
zegt hierover in: 

Lukas 10: 10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, 
de straat op, en zeg: 11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. 
Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. 12 Ik zeg u dat het voor Sodom 
verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. 13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want 
als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij 
zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. 14 Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraag-
lijker zijn in het oordeel dan voor u. 15 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u 
zult tot de hel toe neergestoten worden.
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 Jezus vindt de zonden van Sodom en Gomorra heel erg, maar dat de steden Chorazin, Bethsaïda en 
Kapernaüm Hem verwerpen, vindt Hij nog erger. Waarom? Omdat de bewoners van deze plaatsen, 
die ook grote zondaren waren, de liefde van God en vergeving van zonden wordt aangeboden en 
zij weigerden deze te aanvaarden. De plaatsen Bethsaïda en Kapernaüm zijn inmiddels ook van de 
aardbodem verdwenen. Er resten alleen nog wat ruïnes.

Er is nog een stad in de Bijbel die verwoest werd als een straf van God. Zelfs twee keer heeft dit 
plaats gevonden. De eerste keer vond dit plaats toen Juda in ballingschap werd gevoerd naar 
Babel en de stad Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Dit als straf op de zonden van de 
koningen en het volk van Juda. Het tienstammenrijk Israël was al eerder in ballingschap wegge-
voerd en niet meer teruggekomen. De Heere God had door middel van de profeten het Joodse 
volk vele malen gewaarschuwd. De verwoesting kwam dus niet onaangekondigd. 
Ook voor de tweede verwoesting werd gewaarschuwd. Deze keer door de Heere Jezus: 

Mattheüs 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezon-
den zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar 
kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een 
woestenij voor u achtergelaten. 

Deze verwoesting heeft plaats gevonden in 70 AC door de Romeinen. 

De wederkomst van de Heere Jezus zal gepaard gaan met tenminste drie of vier natuurrampen. 
Jezus vergelijkt het toekomstig oordeel met een natuurramp. Er waren twee mensen. De één 
bouwde zijn huis op het zand, de ander op de rots. Een natuurramp legde echter het verschil 
bloot. Dit lezen we in 

Mattheüs 7: 25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en 
stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26 En 
ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, 
die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen 
en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Toen in 1912 de Titanic verging, vonden 1522 mensen hun graf in de golven. De reizigers konden 
aan boord eerste-, tweede-, of derde klas reizen. Maar nadat het schip was gezonken, waren er 
maar twee categorieën: de geredden en de verdronkenen. Zo zullen er op de oordeelsdag maar 
twee groepen zijn: de geredden en de verlorenen. Bestemming hemel of hel. God roept ons toe 
vanuit Zijn Woord ”maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.”(Lukas 
13:5). 

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over het oordeel en straf voor de onge-
lovigen. Het eerste oordeel vindt al plaats bij het sterven van een mens. Wie gelooft in de Heere 
Jezus gaat naar de Heere Jezus toe in het Paradijs. De ongelovige gaat naar het dodenrijk en blijft 
daar tot de 2e Opstanding.

Bij de 1e Opstanding vindt het volgende oordeel plaats. Dan krijgen allen die in Jezus gestorven zijn 
een nieuw, onsterfelijk lichaam, gelijkvormig aan dat van de Heere Jezus. Dat gebeurt dan tegelijk 
met de gelovigen die nog leven en die veranderd worden, die ook een nieuw lichaam krijgen. 
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Het volgende oordeel vindt plaats bij de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg. Al Zijn vijan-
den worden dan vernietigd.
Het laatste oordeel vindt plaats na de opstanding van de ongelovigen. Dit wordt de 2e Opstan-
ding genoemd. 

De volgende passage in 2 Thessalonicenzen vindt m.i. plaats bij de komst van de Heere Jezus op 
de Olijfberg. Dit omdat erbij staat dat Hij verheerlijkt zal worden in Zijn heiligen. De heiligen die 
dan met Hem meegekomen zijn. Dit staat beschreven in: 

Zacharia 14: 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan. 5 Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

2 Thessalonicenzen 1: 6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen 
die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de 
openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij 
met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie 
van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf 
ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wan-
neer 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 ). 

Zie verder in hoofdstuk 18 meer informatie over de straf van God voor de ongelovigen.

Voorbeelden uit de Bijbel van een directe bestraffing.

Voorbeelden uit het Oude Testament. 

Het ongeloof van het volk Israël wordt door God gestraft.
Israël is door God verlost uit de slavernij van Egypte en in de woestijn Sinaï op weg naar het be-
loofde land. Voordat zij het land Kanaän binnentrekken om het te veroveren, sturen zij een groep-
je mannen vooruit om het land te verkennen. Van deze 12 mannen zijn er 10 die na terugkeer het 
volk adviseren om het land Kanaän niet binnen te trekken. Twee mannen, Jozua en Kaleb, advi-
seerden om het land wel binnen te gaan omdat zij op de macht van de Heere vertrouwden. De 
andere 10 mannen zetten de Israëlieten aan tot angst, mopperen en ongeloof in Gods almacht. 

Numeri 13: 30 Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrij-
moedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. 
31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet op-
trekken, want het is sterker dan wij. 32 En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten 
over het land dat zij verkend hadden,

Door de negatieve berichten van de 10 verspieders, ging het volk jammeren en klagen en wilden 
ze zelfs terug naar Egypte onder de leiding van iemand anders dan van Mozes en Aäron. Als God 
het niet had verhinderd zou het volk Jozua en Kaleb gestenigd hebben. 
Daarop besloot God dat van de ouderen alleen Jozua en Kaleb en van de jongeren van 0-20 jaar 
oud het land Kanaän zouden mogen binnengaan.
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De rest zou gedurende de komende 40 jaar in de woestijn sterven. Dit als straf voor hun onge-
loof. Eerst wilde God het hele volk ombrengen door een ziekte en het nageslacht van Mozes tot 
een groot volk maken. Maar Mozes, als middelaar van het volk, bewoog de Heere God om dit 
plan niet uit te voeren en het volk te vergeven. De Heere verhoorde het gebed van Mozes.

Numeri 14: 19 Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van 
Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier toe. 20 De HEERE 
zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven. 34 Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land ver-
kend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar 
lang, en u zult van Mij tegenstand ondervinden. 35 Ík, de HEERE, heb gesproken: Voorwaar, Ik zal 
dit doen met heel deze boosaardige gemeenschap, die tegen Mij samenspant. Zij zullen in deze 
woestijn omkomen, ja, zij zullen er sterven! 36 En de mannen die Mozes uitgestuurd had om het 
land te verkennen, en die, teruggekeerd, heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren 
door over het land een kwaad gerucht te laten uitgaan, 37 die mannen, die over dat land een 
kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van een plaag, voor het aangezicht 
van de HEERE. 38 Maar van de mannen die eropuit gegaan waren om het land te verkennen, 
bleven Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, in leven.

Judas, de broer van de Heere Jezus zegt in zijn brief het volgende over de straffen van God:

Judas 1: 5 Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat 
Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft 
gericht. 6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen 
woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien 
in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de 
steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna 
zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwi-
ge vuur ondergaan.

David en zijn volk Israël gestraft.

De hoogmoed van David. De zonde van de volkstelling.
Is het echt zo dat de HEERE David aanzet tot zondigen? In de meeste vertalingen staat het wel zo 
vermeld. Er is een vertaling die aangeeft dat satan David aanporde tot zondigen. Veel vertalingen 
zijn daar niet duidelijk over. In Jakobus 1 :13 staat echter dat God niemand verzoekt. Satan is 
altijd degene die een mens aanzet tot zondigen. Maar God kan wel iemand beproeven. Ik denk 
dat hier sprake is van een Goddelijke beproeving. De HEERE wil zo nu en dan Zijn kinderen wel 
eens testen of ze echt van Hem houden. Of ze Hem echt liefhebben en zich houden aan Zijn 
geboden. David weerstond deze beproeving niet en het was zijn hoogmoed die hem verleidde 
het aantal strijdbare mannen te tellen. Het valt op dat niet David maar Israël wordt gestraft. Er is 
dus meer aan de hand. Dat lezen we in vers 1. God is boos op Israël omdat zij zich niet houden 
aan Zijn geboden.
Wat ook in deze geschiedenis opvalt, is dat God berouw krijgt over de straf over Zijn volk. Hieruit 
blijkt weer dat God niet graag straft. Maar soms is de maat van de zonde vol. Dat hebben we ook 
gezien bij de Kanaänitische volken en bij Sodom en Gomorra. 
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2 Samuël 24: 1 De toorn van de HEERE ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen 
hen op door te zeggen: Ga Israël en Juda tellen. 10 Het hart van David bonsde in hem, nadat hij 
het volk geteld had. En David zei tegen de HEERE: Ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. 
Maar nu, HEERE, neem de ongerechtigheid van Uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas 
gehandeld. 13 Zo kwam Gad (de profeet) bij David. Hij maakte hem dit bekend en zei tegen 
hem: Zal er zeven jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u drie maanden vluchten 
voor uw vijanden, terwijl die u achtervolgen? Of zal er drie dagen pest in uw land zijn? Welnu, 
overweeg dit en zie wat voor antwoord ik Hem Die mij gezonden heeft, moet brengen. 14 Toen 
zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van de HEERE vallen, 
want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. 15 Toen 
gaf de HEERE een uitbraak van de pest in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En 
er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend mannen. 16 Maar toen de engel 
zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de HEERE berouw over 
dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw 
hand nu terug. Nu was de engel van de HEERE op dat moment bij de dorsvloer van Arauna, de 
Jebusiet.

Nabal.
2 Samuël 25: 32 Toen zei David tegen Abigaïl: Gezegend zij de HEERE, de God van Israël, Die 
u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft! 33 Gezegend is uw raad en gezegend bent u, dat 
u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen, en dat mijn eigen hand mij ver-
lossing geschonken zou hebben! 34 Want zeker, zo waar de HEERE leeft, de God van Israël, Die 
mij verhinderd heeft u kwaad te doen: wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen, 
dan was er van Nabal niet één man tot aan het morgenlicht overgebleven! 35 Toen nam David 
uit haar hand aan wat zij voor hem meegebracht had, en hij zei tegen haar: Ga in vrede naar uw 
huis; zie, ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter wille. 36 Toen Abigaïl bij Nabal kwam, zie, 
toen hield hij juist een maaltijd in zijn huis, als een koningsmaal. Het hart van Nabal was vrolijk 
in hem en hij was erg dronken. Daarom vertelde zij hem tot het morgenlicht geen woord, kort of 
lang. 37 ‘s Morgens, toen de wijn uit Nabal gegaan was, gebeurde het dat zijn vrouw hem deze 
dingen vertelde. Toen bestierf hem het hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. 38 En na 
ongeveer tien dagen gebeurde het dat de HEERE Nabal zo trof dat hij stierf.

Mensen uit Anatoth gestraft wegens het beramen van een moord op Jeremia, de profeet 
van God. 
Jeremia 11: 21 Daarom, zo zegt de HEERE over de mannen van Anathoth die u naar het leven 
staan en zeggen: Profeteer niet in de Naam van de HEERE, opdat u niet door onze hand sterft. 
22 Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga hen straffen: de jongemannen 
zullen sterven door het zwaard en hun zonen en hun dochters zullen sterven van de honger. 23 
Er zal geen overblijfsel van hen zijn, want Ik zal onheil brengen over de mannen van Anathoth in 
het jaar van de vergelding aan hen.

Nebukadnezar. 
Daniël 5: 16 Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwar-
ren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in 
purper, een gouden keten om uw hals krijgen, en zult u als derde heersen in het koninkrijk. 17 
Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: Houd uw geschenken 
voor uzelf, en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen 
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en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. 18 Wat u, o koning, betreft, de allerhoogste God heeft 
uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. 19 Vanwege de 
grootheid die Hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën en talen voor hem. 
Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij verne-
derde wie hij wilde. 20 Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, 
werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. 21 Hij werd uit 
de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de 
wilde ezels, men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen, zijn lichaam werd bevochtigd door 
de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, Heerser is over het koning-
schap van de mensen en daarover aanstelt wie Hij wil.

Belsazar, koning van de Chaldeeën, gestraft vanwege zijn hoogmoed. 
Daniël 5:22 Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles 
wist. 23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis 
heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit 
gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet 
kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand 
uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. 24 Daarom is door Hem het 
gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. 25 Dit is het schrift dat werd geschre-
ven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. 26 Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft 
de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. 27 TEKEL: u bent 
gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. 28 PERES: uw koninkrijk is verdeeld 
en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. 29 Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper 
moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat 
hij als derde in het koninkrijk zou heersen. 30 In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van 
de Chaldeeën, gedood.

Degenen die Daniël beschuldigd hadden werden gestraft.
Daniël 6:22 Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft 
Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel 
toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen 
misdaad begaan. 24 Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil 
te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, 
omdat hij op zijn God had vertrouwd. 
25 Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschul-
digd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem 
van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun 
beenderen. 26 Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde 
woonden: Moge uw vrede toenemen! 27 Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het 
machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Da-
niël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, 
en Zijn heerschappij duurt tot het einde. 28 Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in 
de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.

Haman gestraft.
Haman wordt gestraft vanwege zijn plan om het Joodse volk te vernietigen. Het plan wordt tijdig 
ontdekt door Mordechai en koningin Esther zorgt ervoor dat het plan niet wordt uitgevoerd en de 
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bedenker van het plan wordt gestraft met ophanging aan de galg en Mordechai wordt verhoogd. 
Op het Poerimfeest herdenken de Joden nog ieder jaar deze verlossing. Hoewel de Naam van 
God niet genoemd wordt in het boek Esther, is het heel duidelijk dat Hij uiteindelijk de Verlosser 
is. 
Esther 3: 6 Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai (de Jood) de hand 
te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een 
manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, 
weg te vagen.

Esther 5:14 Toen zei Zeres, zijn vrouw, tegen hem, samen met al zijn vrienden: Laat men een galg 
maken, vijftig el hoog, en zeg morgen tegen de koning dat men Mordechai (de Jood) daaraan 
moet hangen. Ga dus blij met de koning naar de maaltijd. Deze raad was goed in de ogen van 
Haman en hij liet de galg maken.

Esther 7:4 Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en om-
gebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, 
hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden.

Esther 7:10 Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Toen 
bedaarde de woede van de koning.

De stad Ninevé gestraft en verwoest.
De stad Ninevé was destijds een zeer grote welvarende stad. Maar ook een stad waar mensen 
woonden die grote zondaren waren. In de achtste eeuw voor Christus werden de inwoners door 
de Joodse profeet Jona opgeroepen zich tot God te bekeren. Tot verwondering van Jona, bekeer-
den zij zich. De stad werd niet vernietigd. In de zevende eeuw voor Christus waren de zonden 
weer heel groot geworden en werd de stad toch vernietigd als straf van God (Nahum 3).

Nahum 3: 1 Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit!  Het roven houdt niet op. 4 Vanwege 
de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken 
verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen. 7 Dan zal het gebeuren dat 
allen die u zien, bij u vandaan zullen vluchten en zeggen: Ninevé is verwoest!

Straf voor Israël omdat ze de tempel niet herbouwden.

Ze bouwden wel mooie huizen voor zichzelf.
Haggaï 2: 8 Ga het gebergte in, haal hout, en herbouw dit huis. Dan zal Ik er behagen in schep-
pen, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE. 9 U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u 
in huis bracht, daar blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn 
huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. 10 Daarom onthoudt de 
hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst, 11 want Ik riep droogte uit over het land 
en over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land 
oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen.
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Voorbeelden uit het Nieuwe Testament. 

Bethesda: man die 38 jaar ziek was.
Johannes 5: 13 En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt 
verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en 
zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. 
15 De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had.

Toren van Siloam.
Lukas 13: 1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs 
van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij 
zulke dingen geleden hebben? 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo 
omkomen. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, 
denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Ik 
zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Ananias en Saffira – Handelingen 5:1-11
Ananias en zijn vrouw worden gedood omdat zij gelogen hadden tegen de apostelen over de 
opbrengst van een stuk land. 

Herodes.
Handelingen 12: 21 En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, 
op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. 22 En het volk riep uit: Een stem van God en 
niet van een mens! 23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer 
niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest.

Straf voor Izébel en haar kinderen. 
Openbaring 2: 20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt 
dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten 
te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven, 
opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp haar 
te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren 
van hun werken. 23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen 
weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.

Voorbeelden uit het OT voor NT-gelovigen. 
1 Korinthe 10: 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn 
neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet 
zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. 7 En word geen afgoden-
dienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te 
drinken en zij stonden op om te feesten. 8 En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen 
van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. 9 En laten wij 
Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen 
omgekomen zijn. 10 En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen 
zijn door de verderver. 11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en 
ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.
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In de Bijbel zien wij dus een duidelijk verband tussen zonde en straf. De straf wordt soms direct 
na de zonde door de Heere toegepast, soms gaat er enige tijd overheen en heeft de Heere veel 
geduld. Er zijn nog wel meer voorbeelden in de Bijbel. Om deze allemaal te behandelen, zou te 
ver voeren. De Bijbel laat ons echter ook zien dat er niet altijd een direct verband is tussen zon-
de en ellende, die een mens overkomen. De discipelen vragen een keer aan Jezus of een blinde 
man gezondigd heeft. Nee, zegt Jezus en zijn ouders ook niet. Deze man is blind om zo God te 
verheerlijken door zijn genezing door Jezus. De blindheid is niet de straf op een bepaalde zonde, 
maar houdt wel verband met de gebrokenheid van deze wereld door de zondeval. 

Straf voor “christenen” die het Heilig Avondmaal onwaardig gebruiken. 
1 Korinthe 11: 28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en 
drinken uit de drinkbeker. 29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zich-
zelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. 30 Daarom zijn er onder 
u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. 31 Want als wij onszelf zouden beoordelen, 
zouden wij niet geoordeeld worden. 32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de 
Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

God straft, kastijdt mensen met het doel dat ze zich zullen bekeren.
Hebreeën 12: 5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: 
Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terecht-
gewezen wordt. 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aan-
neemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet 
door zijn vader bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben 
gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 9 En verder hadden wij onze aardse vaders als 
opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan 
de Vader van de geesten, en leven? 10 Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun 
goed dacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11 
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot 
droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerech-
tigheid. 12 Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, 13 en maak rechte 
sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. 
14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Tot slot. God straft mensen niet van harte.

Dat God niet graag straft, lezen we in de Klaagliederen van de profeet Jeremia. 

Klaagliederen 3: 32 Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid 
van Zijn goedertierenheid. 33 Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensen kinde-
ren.39 Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden! 40 Laten wij onze 
wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE!

Amos 3: 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt 
er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? (NBG) 7 Voorzeker, de Heere HEERE 
doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.
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Openbaring:3: 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Is lijden een straf op de zonde?

Samenvatting van een aantal redenen waarom een kind van God lijdt. 
Klaagliederen 3:31 Want niet voor eeuwig verstoot de Heere! Want wanneer Hij bedroefd heeft, 
zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid.

We kunnen een aantal van Gods beweegredenen onderbrengen in vier categorieën. De lijst met 
verwijzingen naar Bijbelteksten is zeker niet volledig.

In de eerste plaats lijden we ter wille van onszelf:

•	 opdat we mogen leren Wie God is. (Psalm 46:1,10. Deuteronomium 4:24-37, het boek 
Job)

•	 opdat we mogen leren vertrouwen. (2 Korinthe. 1:8-9)
•	 opdat we mogen leren gehoorzamen. (Psalm 119:67,71)
•	 tucht is het bewijs dat de Vader ons liefheeft en dat wij zijn echte kinderen zijn. (He-

breeën 12:5-11)
•	 het is de voorwaarde voor het discipelschap. (Handelingen 14:22, Lukas 14:26-27,33)
•	 het wordt geëist van soldaten. (2 Timotheüs 2:4)
•	 wij worden “gesnoeid”, opdat wij vrucht mogen dragen. (Johannes 15:2)
•	 opdat wij gevormd mogen worden naar het beeld van Christus. (Romeinen 8:29)
•	 om ons geschikt te maken mede-erfgenamen van Christus te zijn. (Romeinen 8:17)
•	 om ons geschikt te maken te regeren met Christus. (2 Timotheüs 2:12)
•	 opdat ons geloof versterkt zal worden. (Jakobus 1:3; 2 Thessalonicenzen 1:4-5, Hande-

lingen 14:22). “Hij is de sterkte voor de armen in de verdrukking.”
•	 opdat ons geloof beproefd en gelouterd zal worden. (Jesaja 43:2, Deuteronomium 11:35, 

Maleachi 3:2, 1 Korinthe 3:13, 1 Petrus 1:7)
•	 opdat wij geestelijk volwassen mogen worden. (Jakobus 1:4)
•	 opdat de kracht van Christus zichtbaar wordt in onze zwakheid. (2 Korinthe 12:9)
•	 om volharding, moed en hoop in ons te bewerken. (Romeinen 5:3-4) “Daar wij weten, 

dat de verdrukking volharding uitwerkt” om vreugde en vrijgevigheid in ons te bewer-
ken. (2 Korinthe 8:2)

•	 Opdat wij Zijn troost zullen ervaren. “Die ons troost in al onze druk”.

In de tweede plaats lijden we ter wille van Gods kinderen:

•	 opdat zij verlost mogen worden. (2 Timotheüs 2:10)
•	 om hun moed te geven. (Philippenzen 1:14) 
•	 opdat door de dood, die in ons uitgewerkt wordt, het leven in hen uitgewerkt moge 

worden. (2 Korinthe 4:12, Galaten 4:13, 1 ,Johannes 3:16)
•	 opdat de genade mag toenemen. (2 Korinthe 4:15)
•	 opdat onze vrijgevigheid anderen tot zegen mag zijn. (2

      Korinthe 8:2)
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In de derde plaats lijden wij ter wille van de wereld:

•	 opdat geopenbaard moge worden wat liefde en gehoorzaamheid betekenen. (het boek 
Job, Johannes 14:31; Mattheüs 27:40-43)

•	 opdat het leven van Jezus zichtbaar mag zijn in ons menselijke lichaam. (2 Korinthe 
4:10)

In de vierde plaats lijden wij ter wille van Christus:

•	 opdat wij vereenzelvigd mogen worden met Hem in Zijn kruisiging. (Galaten 2:20)
•	 lijden is het logische gevolg van geloven. (Psalm 44:22, Handelingen 9:16 en 14:22, 

2Timotheüs 3:12, Johannes 15:18-21, 1 Thessalonicenzen 1:6 en 3:4)
•	 opdat wij mogen deelhebben aan Zijn lijden. (1 Petrus 4:12-13, FiIippenzen 1:29,2:17 en 

3:8,10, Kolossenzen 1:24,2 Timotheüs 1:8, Heb. 13:13)
•	 opdat wij mogen deelhebben aan Zijn heerlijkheid. (Romeinen 8:17-18, Hebreeën 2:9-

10, 2 Korinthe 4:17.)

Uit “Een pad door lijden” van Elisabeth Elliot – Uitgeverij Boaz Multi Media
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17. God huilt over de onbekeerlijkheid van 
de volken.

God weent/huilt. 
Over de volken die Hem niet willen dienen.
Over de volken die de afgoden dienen.
Over de volken die allerlei kwaad en zonden doen.
Over de volken die verloren dreigen te gaan.

Kunt u zich dat voorstellen? Een God die huilt? Toch komen we dat verschillende keren tegen in 
zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt dat veelal 
uitgedrukt in andere termen, het is meer een inwendig wenen. Het hart van God is bewogen, be-
nauwd of krimpt ineen. Ook staat er wel dat Zijn ingewanden rommelen. Allemaal uitdrukkingen 
die de bewogenheid van God aantonen met de mens die verloren dreigt te gaan. God zegt het zo 
duidelijk in Zijn Woord dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar wie in de Zoon gelooft 
heeft eeuwig leven.

In het Nieuwe Testament is het de Zoon van God die weent om de onwil van de mensen om zich 
te laten behouden. Hij wil evenals Zijn Vader niet dat er een mens verloren gaat. In de gelijkenis 
van het verloren schaap toont Hij aan dat zelfs die éne mens Hem zeer ter harte gaat. Hij laat de 
andere schapen alleen om het verloren schaap te zoeken. Er is blijdschap in de hemel over één 
zondaar die zich bekeert. Dat lezen we in:

Lukas 15: 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich be-
keert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 

God weent echter niet alleen om de onwil van de mens om behouden te worden. Hij weent ook 
over de ellende, de straf over de zonde en de gevolgen van de zonde die de mens moet onder-
gaan. Dat zien we bij het graf van Lazarus, waar Jezus huilt over de dood van Lazarus. Hij is vol 
mededogen over de gevolgen van de zonde die de mensen moeten ondergaan. Hij wekt Lazarus 
op uit de dood! 

De profeten hebben gehuild over het volk Moab omdat deze God niet wilde eren en dienen en 
wel de afgoden. God wil ook heel graag dat zij niet verloren gaan, dat zij Hem gaan eren, dienen 
en volgen. De profeten vertolken hiermee het hart van God, evenals de Zoon van God dit doet. U 
kunt over de profeet Jesaja lezen in: 

Jesaja 15: 5 Mijn hart schreeuwt het uit om Moab –Zijn vluchtelingen zijn al bij Zoar, Eglath 
Selisia. Ja, de weg omhoog naar Luhith gaan zij op met geween. Ja, op de weg naar Horonaïm 
heffen zij een noodgeschrei aan.

Jesaja 16:9 Daarom beween ik, in de wening over Jaezer, den wijnstok van Sibma, ik maak u doornat 
met mijn tranen, o Hesbon en Eleale! want het vreugdegeschrei over uw zomervruchten en over uw 
oogst is gevallen; 10 Alzo dat de blijdschap en vrolijkheid weggenomen is van het vruchtbare veld, en 
in de wijngaarden wordt niet gezongen, noch enig gejuich gemaakt; de druiven treder treedt geen wijn 
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uit in de wijnbakken, ik heb het vreugdegeschrei doen ophouden. 11 Daarom rommelt mijn ingewand 
over Moab, als een harp, en mijn binnenste over Kir-heres.

Jesaja 57: 16 Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer 
toornig zijn. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ík gemaakt 
heb. 17 Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik sloeg het volk, Ik 
verborg Mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. 18 Ik heb 
zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk 
zijn treurenden. 19 Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor 
wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen. 20 Maar de goddelozen zijn als een op-
gezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. 21 De 
goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

In Jesaja 63 gaat het over de Messias, de Engel van Zijn aangezicht, de Zoon van God, Die be-
nauwd geweest is in hun benauwdheid. Waarom is Hij benauwd geweest? Om hen, het Joodse 
volk, Zijn oogappel, te verlossen. Dat heeft de Messias gedaan door Zijn lijden en dood aan het 
kruis. Daardoor werd verlossing mogelijk voor het Joodse volk en voor de andere volkeren. 
Voor allen die in de Messias Jezus geloven, is die verlossing er nu al. Straks als de Heiland terug-
keert om Zijn heerschappij op aarde te vestigen, zal ook geheel Israël behouden worden van hun 
zonde en schuld. Dan zullen zij allen bekeerd worden en de Messias als hun Koning zien. Op 
andere plaatsen in dit boek komt dat meer uitgebreid aan de orde. 

Jesaja 63:8 Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen die niet zullen liegen! Zo werd Hij 
hun tot een Heiland. 9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht 
heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Híj hen bevrijd; Hij hief hen op en 
droeg hen al de dagen van weleer.

In Jeremia en Hosea is de Heere God Zelf aan het woord als Hij het heeft over Efraïm, één van 
de stammen van het tienstammenrijk Israël. De Heere is daar bewogen en bedroefd over de 
afkerigheid van Zijn volk. 

Jeremia 31: 20 Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een lievelingskind? 
Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. Daarom is Mijn bin-
nenste bewogen over hem, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, spreekt de HEERE.

Klaagliederen 3: 32 Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid 
van Zijn goedertierenheid. 33 Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen.

Hosea 11: 8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Ada-
ma, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt.

De Heere Jezus, laat ons als Zoon van God, in Zijn hart kijken als Hij weent over de onbekeer-
lijkheid van Zijn volk Israël, met name van Jeruzalem. Hij wil zo graag dat ze zich bekeren, niet 
verloren gaan en treurt hierover. 

Lukas 19: 41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 42 Hij zei: Och, 
dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het ver-
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borgen voor uw ogen .43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom 
u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. 44 En 
zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen 
steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt 
onderkend.

Johannes 11: 33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag 
huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. 34 En Hij zei: Waar 
hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. 35 Jezus weende. 36 De Joden 
dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!
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18. Gods profetieën en oordeel over de 
volken.

In de Bijbel staan veel zegenrijke beloften van God voor de volken. Zij hebben allemaal, op een 
zeer verschillende manier betrekking op het geluk, op de zaligheid van de volken. Op hun eeuwig 
behoud. Daarover gaat het in hoofdstuk 15 van dit boek. 

Psalm 9: 6 U hebt de heidenvolken bestraft, de goddeloze omgebracht, hun naam uitgewist, voor 
eeuwig en altijd. 7 O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid? Hebt u steden 
weggerukt? Hun nagedachtenis is met hen vergaan! 8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, 
Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerech-
tigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken.

Spreuken 2: 22 Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, en de trouwelozen 
zullen er van uitgerukt worden.

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. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn 
woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de 
verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat 
wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo 
heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook 
macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwonder u daar niet 
over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen 
er uit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade 
gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals 
Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de 
wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Spreuken 10:27 De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen 
worden bekort. 28 De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de 
goddelozen zal vergaan. 29 De weg van de HEERE is kracht voor de oprechte, maar de onder-
gang voor hen die onrecht bedrijven. 30 De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen, maar 
de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.

Openbaring 17: 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met 
mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren 
zit.. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de 
aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 15 En hij zei tegen mij: De wateren 
die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 
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Het oordeel van God over de ongelovigen.

Wat zegt Jezus, de Zoon van God, over de volken (ongelovigen)?
Lukas 12: 29 En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. 30 Want 
naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen no-
dig hebt. 31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

In het eerste hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinen heeft Paulus het over het Evangelie 
dat een kracht van God is voor een ieder die gelooft, Jood en niet-Jood. Door dat geloof wordt 
een mens rechtvaardig verklaard voor God. Maar wat nu als een mens niet gelooft in God en in 
Zijn Zoon Jezus Christus. Daar is Paulus heel duidelijk over.

Romeinen 1:18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloos-
heid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 

Paulus zegt dat een mens God kan kennen uit de schepping. Hij heeft dus geen excuus, ook als 
hij geen Bijbel heeft. Hoe bijzonder is deze schepping. Niemand kan de Schepper evenaren. Men 
kan er hoogstens mee experimenteren bv. met de plantenwereld.
Dat de schepping zonder meer vanuit een oerknal ontstaan is en vervolgens door de evolutie 
zich is gaan ontwikkelen. Hoe kan iemand dat geloven? Zoiets is toch echt ongelooflijk en kan 
men alleen zichzelf wijsmaken. De oorzaak is, dat de ongelovige mens God niet wil erkennen als 
Schepper en wijzer wil zijn dan zijn Schepper.

Romeinen 1:19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun 
immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schep-
ping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn 
Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 

Paulus gaat ervan uit dat ieder mens in zijn binnenste nog wel een rest van Godskennis heeft. 
Ieder mens heeft ook een geweten om in zekere mate goed en kwaad te kunnen onderscheiden. 
Daarom zijn mensen niet te verontschuldigen, als zij God niet willen erkennen als hun Schepper. 
Meer dan dat, zij hebben zichzelf (af)goden gemaakt. Dat alles roept de toorn van God op. In de 
verzen 21 t/m 23 geeft Paulus duidelijk aan wat de oorzaak is van de toorn van God. 

Romeinen 1:21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of ge-
dankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 
Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van 
de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels 
en op viervoetige en kruipende dieren.

Door hun ongehoorzaamheid heeft God bij deze mensen alle remmingen die er van nature zijn, 
weggenomen en zondige mensen overgegeven aan hun eigen begeerten en lusten. Dat heeft een 
veelheid van zondige daden tot gevolg. In de verzen 24 t/m 27 gaat Paulus daar uitgebreid op 
in. Het houdt een veroordeling in van homoseksuele praktijken. In de Bijbel kunnen we lezen 
dat deze zonden altijd hebben bestaan, maar dat God deze zonden ook altijd veroordeeld heeft. 
Het was zelfs één van de oorzaken van de ondergang van Sodom en Gomorra. God heeft man 
en vrouw geschapen om samen een eenheid te vormen naar lichaam en geest. De Heere Jezus 
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noemt het huwelijk tussen man en vrouw een beeld van de eenheid van de Gemeente met Chris-
tus, de Bruid van Christus. Andere relaties zijn pervers en tegennatuurlijk.  

Romeinen 1: 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de 
onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God ver-
vangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is 
tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, 
want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 
En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 
wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het 
gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 

Het overgegeven zijn van de mens aan zijn eigen begeerten heeft niet alleen invloed op zijn of 
haar seksueel gedrag. Er komen ook nog een menigte van andere zonden in mee. De éne zonde 
brengt vaak de andere zonde voort. De éne dwaling blijft meestal niet lang alleen. 

Romeinen 1:28 En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven 
aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei 
ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ru-
zie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, 
hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 
31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 
32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en 
toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

Romeinen 2:5 Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor 
uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van 
God, 6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken, 7 namelijk hun die met volharding het goede 
doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 8 Hun echter die 
twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal 
gramschap en toorn vergolden worden. 9 Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel 
van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, 10 maar 
heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de 
Griek. 11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.

De apostel Petrus zegt over het leven van de ongelovigen in de volkeren: 

1 Petrus 4:2 om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten 
van mensen, maar naar de wil van God te leven. 3 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons 
leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, 
begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 4 Daarbij 
bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belaste-
ren u. 5 Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden 
en de doden te oordelen.

God blijft barmhartig en vergevingsgezind voor de goddelozen. 
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Ezechiël 18: 21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, 
al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, 
hij zal niet sterven. 22 Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herin-
nering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven. 23 Zou 
Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het 
niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? 27 Maar als een goddeloze zich 
bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn 
ziel in het leven behouden. 28 Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, 
die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.
Het kwaad in deze wereld – een straf van God?

De Heere God gaat de volkeren, de vier wereldmachten, straffen die Israël onrecht hebben aan-
gedaan. De volken zijn altijd een instrument in de hand van God om Zijn wil en plan uit te voe-
ren. Althans, God blijkt de volken in bepaalde situaties te gebruiken om tot Zijn doel te komen. 
Maar uit onderstaande teksten blijkt ook dat de volken hun eigen verantwoordelijkheid hebben, 
om goed te doen of kwaad te doen. Alle boosheid en kwaad op deze wereld wordt niet veroor-
zaakt door God en komt niet van God, maar van satan en vanuit de mens zelf. God heeft echter 
wel de macht om de plannen van satan te gebruiken voor Zijn doel. God laat soms het kwaad 
over de mensen komen om hen te beproeven of te kastijden. We zien hiervan iets in het boek 
Job. God laat daar het kwaad over Job toe om hem te beproeven en aan satan te laten zien dat 
Job stand houdt. 

Jeremia 30: 25 Er zullen op elke hoge bergen elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, 
op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. 26 Dan zal het licht van de 
volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker 
zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbin-
den en de wond die het is toegebracht, zal genezen. 27 Zie, de Naam van de HEERE komt van ver, 
Zijn toorn brandt – de last is zwaar – Zijn lippen zijn vol gramschap, Zijn tong is als verterend 
vuur. 28 Zijn adem is als een overstromende beek, die reikt tot de hals, om de heidenvolken te 
wannen met de wan van nutteloosheid; en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de 
volken.

Zacharia 1:15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toor-
nig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken. 18 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier 
horens. 19 En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze horens? En Hij zei 
tegen mij: Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. 20 Vervolgens 
liet de HEERE mij vier smeden zien. 21 Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de 
horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen zijn 
gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die 
de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. 

Zacharia 2: 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft be-
loofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt 
Zijn oogappel aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit 
worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft. 

Het oordeel over de vijanden van Israël vindt plaats buiten de heilige stad, buiten de legerplaats. 
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Daar waar de Heere Jezus ook geleden heeft. 

Het derde visioen in Openbaring hoofdstuk 14 is een profetisch vooruitkijken en een aankondi-
ging van wat er aan het einde van de grote Verdrukking zal gebeuren. Er is sprake van twee oor-
delen. Het eerste oordeel speelt zich af in de wereld. Bij de tarweoogst zal de aarde gemaaid wor-
den. Het tweede oordeel vindt in Israël plaats, bij de wijnoogst zal de perskuip getreden worden. 

Openbaring 19 : 20 ‘En de persbak werd getreden buiten de stad ( Jeruzalem), en er kwam bloed 
uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver’. 

Het gaat hier om een bloedige veldslag. En het vindt plaats over een afstand van ongeveer 300 
km, dus bijna over het gehele land Israël, van Bozra in het zuiden tot Megiddo in het noorden, 
of van Dan tot Ber-sheba. De Messias komt in vreselijke toorn! De wijnpersbak ligt “buiten de 
stad”. Het oordeel vindt plaats buiten Jeruzalem. Om een indruk te krijgen hoe verschrikkelijk 
het oordeel is, wordt aangegeven tot hoe hoog het bloed komt en tot hoe ver het reikt. Het bloed 
van hen die gedood worden, komt tot aan de tomen van de paarden. Het bloed van hen die ge-
dood worden, vult het gehele land.

In Openbaring 19:15 staat hierover: “En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de 
heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de pers bak 
van de wijn der gramschap van de toorn Gods, van de Almachtige”

De profeet Joël zegt over deze strijd: 

Joël 3: 1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda 
en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en 2 Ik zal 
aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij 
onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn Land verdeelden’ .

De profeet spreekt over alle volken. Dat zijn in ieder geval de volken die vijandig staan ten op-
zichte van Israël. (Openbaring 16:12; Daniël 11:44; Ezechiël 39:2). 
Als strijdtoneel worden de volgende gebieden genoemd:
Harmagedon of Armageddon in de valleien van Jisreël en Megido, (Openb.16)
Het dal van Josafat, bij Jeruzalem, (Joël 3:12-16).
In Jesaja 63:1-6 wordt ook over deze strijd gesproken, maar hier wordt niet expliciet een gebied 
genoemd.
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Jezus, de Zoon van 
God, is de Redder
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19. God wil dat alle mensen behouden 
worden.

Gods heil en redding voor de volken.
God roept op tot bekering en geloof.

Mattheüs 22: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Jezus zei tegen hem: U zult de 
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is 
het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Mattheüs 18: 12 Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, 
zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoe-
ken? 13 En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt 
dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren. 14 Zo is het ook niet de wil van uw 
Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.

Mattheüs 22: 1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: 2 Het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 
en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden 
niet komen. 9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zo-
velen uit als u er maar zult vinden. 10 En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen 
die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. 11 
Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet 
gekleed was in bruiloftskleding. 12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen 
terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen de dienaars: 
Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar 
zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Titus 2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons 
de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld 
bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en ver-
schijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 14 Hij heeft 
Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf 
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

De volken zullen in de eindtijd God en de Messias gaan loven en aanbidden.
De Psalmen 22 en 67 zijn heel duidelijk profetische Psalmen. De Psalmist spreekt hier over het 
oordelen en regeren van de volken door de Messias. Ook dat de volken God zullen loven, want 
zij kennen dan de wegen van de Heere. Alle volken zullen Hem vrezen. Nu, daar zijn we op dit 
moment nog ver van vandaan. Maar de profetie zal uitkomen. Bij de komst van de Messias Jezus, 
aan het begin van het duizend jarig Vrederijk, zullen de volken zich onderwerpen aan de Messias. 
Zij zullen Hem gaan loven en Hem gaan aanbidden in Jeruzalem.

Psalm 22: 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen 
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Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. 28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en 
zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht 
neerbuigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken. 30 Alle 
groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet 
in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.

Psalm 67: 2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. 3 Dan 
zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. 4 De volken zullen U, 
o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. 5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, 
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden.8 God zegent 
ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Ook Psalm 87 is een profetische Psalm. Niet alleen het volk van Israël wordt zalig. Ook andere 
volken zullen de Heere God leren kennen. De Heere kent hen ook, dat is nog belangrijker. Hij 
schrijft ook mensen uit de volken in het Boek des Levens, waarin alle mensen staan opgeschre-
ven die behouden worden.

Psalm 87: 4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met 
de Cusjiet: die zijn daar geboren. 5 Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De 
Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. 6 De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken 
opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. 7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al 
mijn bronnen zijn in u!

Zondaars, geen heiligen, worden door God geroepen. Een oproep van Ralph Erskine, 
(1684-1752), Engelse voorganger.

Spreuken 1:23 Keert u zich tot Mijn bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten, Mijn 
woorden u bekendmaken.

“Het blijkt uit bovenstaande tekst, dat geen ander dan de Heere Jezus Christus onder 
het verheven beeld van de opperste Wijsheid is voorgesteld. Van wie anders dan van de 
Zaligmaker kan het in waarheid worden gezegd, dat Hij, met uitgebreide armen, in de 
straten, op de markten en aan de deuren der poorten stond, roepende tot de slechten, 
de tollenaars en zondaars, en tot de spotters, de Farizeeën en Schriftgeleerden, en tot 
hen, die wetenschap haten, het Joods priesterdom?
Van wie anders dan alleen van de Zaligmaker kan het met volle waarheid gezegd wor-
den, dat Hij de terugkerende zondaar aanbood: Zijn Geest over hem uit te storten en 
Zijn woorden hem bekend te maken? Christus alleen is in de hoogte opgevaren, heeft 
de gevangenis gevangen genomen en heeft gaven ontvangen voor de mensen, ja, zelfs 
voor de weerspannigen, opdat God onder hen mocht wonen.
Voordat ik, mijn broeders (en zusters), u deze ernstige en doordringende roepstem van 
de Heere op uw gemoed wil drukken, begeer ik eerst twee verklaringen onder uw aan-
dacht te brengen. Vooreerst, dat de roepstem van de Zaligmaker, in de aangehaalde 
woorden en de belofte, waarmee zij vergezeld gaat, gericht is tot zondaars en niet tot 
heiligen.
Zij is ook niet gericht tot alle zondaars zonder onderscheid, niet tot hen, die wakker 
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geschud zijn om hun zonde en hun gevaar inzien en uitroepen: “Mannen broeders, 
wat zullen wij doen?”, maar zij is gericht tot de slechten, die hun slechtigheid bemin-
nen, tot de spotters, die de spotternij begeren, tot de zotten, die wetenschap haten. De 
boven aangehaalde tekstwoorden zijn gericht tot hen, die dood zijn door de misdaden 
en de zonden; tot hen die zozeer verloren zijn, dat zij dit niet eens weten; tot hen die 
zich verblijden en verlustigen in hun zonden; tot hen, die zonder schroom hun wereldse 
onberispelijkheid en welgevoeglijkheid als een gerechtigheid voor God rekenen.
Waarom zegt Hij dit? Opdat de grootste en schuldigste zondaren niet ontmoedigd 
zouden worden om te naderen tot de troon van Gods oneindige genade. Ofschoon u 
zo onwillig bent als u nog nooit geweest bent, zo weet o vijand van God, dat Hij U 
nochtans roept om tot Hem te komen, zeggende: wie wil, die kome.
Zo waarachtig als Ik leef, Ik heb geen lust in uw dood. Maar Ik heb oneindig meer lust 
om u tot de Messias te vergaderen, in Wie al Mijn deugden en eigenschappen verheer-
lijkt zijn en een welbehagen hebben”. (Ralph Erskine)

Salomo was de meest wijze man die ooit op aarde heeft geleefd, buiten de Heere Jezus. Hij heeft 
ons vele wijze woorden nagelaten, die door Gods Geest zijn geïnspireerd. In onderstaande kleine 
bloemlezing uit Spreuken beveelt hij de liefde tot God heel sterk aan. En hij geeft aan wat een 
zegen dat geeft. Men vindt het Leven (met God), de oprechten zullen op de aarde overblijven, zij 
zullen vrij zijn van angst en kwaad. 

Spreuken 1:33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het 
kwaad.

Spreuken 2: 1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt. 5 dan 
zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. 21 De vromen zullen immers 
de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven.

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

Spreuken 8: 32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht ne-
men. 33 Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. 34 Welzalig is de mens die naar 
Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken. 35 
Want wie Mij vindt, vindt het leven

De Heere roept via de profeet Jesaja ieder mens op om zijn of haar zonde(n) voor God te be-
lijden. En als een mens dat doet, al drukken zijn zonden nog zo zwaar, al zijn ze bloedrood, ze 
zullen door God vergeven worden. Zij zullen worden als sneeuw of als witte wol. 

Jesaja 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharla-
ken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 
wol. 19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten;20 Maar indien 
gij weigert, en weerspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des 
HEEREN heeft het gesproken.

Het doet God verdriet, dat Hij Moab moet straffen. God heeft er Zelf last van. Menselijk gespro-
ken “God heeft er pijn in Zijn buik van”. Wij hebben er denk ik geen idee van hoe het God smart 
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om mensen, die Hij geschapen heeft, te moeten straffen. Maar Hij doet het voor hun bestwil. 
Net zo als ouders hun kinderen straffen als ze ongehoorzaam zijn geweest. Alle mensen zijn on-
gehoorzaam geworden aan God. Het is dus eigenlijk wel heel bijzonder dat God zoveel aandacht 
en liefde aan iemand besteedt, dat Hij gaat straffen, met het doel om die mens tot bekering te 
brengen. 

Onlangs las ik in het blad “Israël Today” over een afstammeling van Moab die tot bekering en 
geloof in de Messias Jezus was gekomen en het volk Israël is gaan liefhebben. God is machtig 
ook Moabieten te bekeren. 

Jesaja 16: 10 Zo zijn blijdschap en vreugde weggenomen van het vruchtbare veld, en in de wijn-
gaarden wordt niet meer gezongen, geen juichkreet meer geslaakt. De druiventreder perst geen 
wijn meer in de perskuipen. Ik heb de vreugderoep doen ophouden. 11 Daarom klagen mijn in-
gewanden om Moab als een harp, en mijn binnenste om Kir-Heres. 12 En gebeurt het dat Moab 
verschijnt en zich op de hoogte vermoeit en naar zijn heiligdom komt om te bidden, dan zal het 
niets bereiken. 13 Dit is het woord dat de HEERE destijds over Moab gesproken heeft.

Jesaja 45: 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand 
anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en 
het zal niet terugkeren dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 

Jesaja 55: 1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, 
ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2 Waarom weegt u geld af voor wat geen 
brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, 
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 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. 4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de 
volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U 
toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U ver-
heerlijkt. 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de 
goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren 
tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

De Messias van Israël zal de kennis over de ware God bekend maken aan de volken. En alle men-
sen zullen uitzien naar Zijn onderwijs. De Messias zal een Licht zijn voor de volken. In Jesaja 42 
kunnen we hierover lezen. Over deze profetie lezen we ook al bij de zegen van God over Abraham 
en zijn nageslacht, zijn Zaad. In zijn Zaad (Messias) zal de gehele wereld gezegend worden. 
Deze profetie is inmiddels grotendeels vervuld door de bekering van vele ongelovigen tot de God 
van Israël, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Het onderwijs aan de volken gaat nog steeds door 
en nog dagelijks komen mensen tot geloof in de Heere Jezus. Dat gaat door tot in het duizend-
jarig Vrederijk. 

Jesaja 57:13b Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn 
heilige berg in bezit nemen. 15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont 
en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en 
nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het 
hart van de verbrijzelden.
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Klaagliederen 3:25 Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. 

Klaagliederen 5:21 HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn;

Ezechiël 18: 23 Zou Ik enigszins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de Heere 
HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve ? 26 Als de rechtvaardige zich 
afkeert van zijn gerechtigheid, en onrecht doet, en sterft in dezelve, hij zal in zijn onrecht, dat 
hij gedaan heeft, sterven. 27 Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij 
gedaan heeft, en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden; 28 Dewijl 
hij toeziet, en zich bekeert van al zijn overtredingen, die hij gedaan heeft, hij zal zeker leven, hij 
zal niet sterven.

God wil niet dat er één mens verloren gaat. Kan dat dan, verloren gaan? En wat houdt dat in. 
God zegt in Zijn Woord dat een mens verloren zal gaan, indien hij zo dwaas is het aanbod van 
God af te wijzen. God heeft in principe al de zonden van de gehele mensheid op Zijn eigen Zoon 
gelegd en Hij heeft zo de straf voor onze zonde gedragen. Door de opstanding van Zijn Zoon is 
bevestigd dat het offer door God de Vader is aangenomen. Het is volbracht.
Nu hoeft de mens niet meer verloren te gaan vanwege zijn zonden. Verloren zijn en gaan bete-
kent van God en van Zijn liefde gescheiden zijn. Hier op aarde al en bij het sterven daarna, in 
het dodenrijk en daarna voor altijd met satan in zijn woonplaats, de hel. Dat eeuwig, dat is voor 
altijd. Hoe kan een mens zo dwaas zijn voor eeuwig voor zo’n verschrikkelijk verblijf te kiezen? 
Gods Woord zegt, dat wie in de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft! 
Wat een heerlijke toekomst! Hoe dwaas om dit aanbod af te slaan. Daar zal men eeuwig berouw 
over hebben. 

1 Thessalonicenzen 4:9 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.         

Titus 2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons 
de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld 
bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en ver-
schijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 14 Hij heeft 
Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf 
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

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.

Worden alle mensen zalig-behouden?
Er zijn mensen, ik heb ze wel ontmoet, die denken zeker te weten dat alle mensen zalig wor-
den. God is toch liefde? Hoe kan Hij dan mensen verloren laten gaan. Zij baseren hun mening 
veelal op 1 Timotheüs 4:10, waar staat dat God een behouder is van alle mensen. Nu is het een 
algemeen aanvaard principe dat je altijd Schrift met Schrift moet vergelijken. In Johannes 3 vers 
16 zegt Jezus dat God liefde is. God wil inderdaad mensen behouden, maar daarvoor was wel 
het kruisoffer van Zijn Zoon noodzakelijk. Daarom zegt Jezus dan ook dat de voorwaarde van 
behoud, het persoonlijk geloof in Hem is. 
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Johannes 3: 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd 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. 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.

1 Timotheüs 4: 10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij 
onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het 
bijzonder van de gelovigen.

1 Johannes 2: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook 
voor de zonden van de hele wereld.

God wilde de inwoners van de stad Ninevé behouden.
God zendt Zijn profeet Jona naar Ninevé (het huidige Mosul) om die grote stad te waarschuwen 
voor de op handen zijnde ondergang indien zij zich niet bekeren. Jona wilde dat in eerste instan-
tie niet, was ongehoorzaam en vluchtte per schip naar een ander land. In een storm, waarvan 
Jona de oorzaak was, wordt Jona in de zee gegooid, op zijn eigen verzoek, maar wonderlijk door 
de Heere gered door middel van een grote vis. Daarna krijgt Jona opnieuw de opdracht om de 
bevolking van Ninevé op te roepen tot bekering. 
De koning en de bevolking van Ninevé bekeerden zich tot de Heere. Dit was in de achtste eeuw 
voor Chr. Het valt op dat God, toen zij zich bekeerden, zei dat Hij berouw had over het kwaad dat 
Hij hun toegezegd had.
                            
Jona 1:1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende: 2 
Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is op-
geklommen voor Mijn aangezicht. 3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van 
het aangezicht des HEEREN;

Jona 3: 1 En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: 2 Maak u 
op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek. 3 Toen 
maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN. Nineve nu was een gro-
te stad Gods, van drie dagreizen. 4 En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, 
en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. 5 En de lieden van Nineve ge-
loofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste 
af tot hun kleinste toe. 6 Want dit woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van 
zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder 
in de as. 7 En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner groten, 
zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water 
drinken. 8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; 
en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen 
is. 9 Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de 
hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen! 10 En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden 
van hun boze weg; en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen 
doen, en Hij deed het niet.
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Er zit nog een ander aspect aan deze geschiedenis van Jona en Ninevé. 
God heeft het Joodse volk uitgekozen om Zijn reddingsplan voor de volken via hen te realiseren. 
De hele wereld moet gered worden. Dat is vanaf het begin van de schepping al duidelijk gewor-
den (Genesis 3:15). God beloofde dat aan Abraham en in Jesaja 42 zegt God over Israël: 

Jesaja 42:6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U 
beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, 
7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in 
duisternis zitten.

God gaf aan de orthodoxe Jood Jona de opdracht de redding voor de heidense bevolking van 
Ninevé bekend te maken, maar Jona vlucht er voor weg. Jona is een voorbeeld van Gods diepe 
en alles omvattende liefde voor Zijn van Hem vervreemde schepselen. God sluit geen mens uit! 
Het is heel belangrijk dit steeds weer te bedenken in ons omgaan met andere mensen en andere 
godsdiensten. Het was en is de morele plicht van het Jodendom om Gods liefde voor de mens-
heid bekend te maken.

Op Jim Kipoer (Grote Verzoendag) lezen de Joden het boek Jona. Waarom doen zij dat? Toen 
er nog de offerdienst was in Israël ging de Hogepriester op Jim Kipoer het Heilige der Heiligen 
binnen met het bloed van het offerlam om het volk met God te verzoenen. Verzoening met God, 
dat is ook het belangrijkste doel van Gods reddingsplan voor alle mensen. In de plaats van het 
onschuldige offerlam heeft God Zijn eigen Zoon Jezus gegeven als onschuldig offer voor de 
zonden van alle mensen. 
Wat is nu de link met Jona? Toen Jona op de vlucht was en met het schip in een storm terecht 
kwam, heeft hij zichzelf opgeofferd om de bemanning van het schip te redden. Hij was door God 
aangewezen als de oorzaak van de storm, die God deed opsteken. Na zijn offer, werd de storm 
gestild. Ondanks de weigering van Jona, heeft zijn vlucht er wel toe geleid dat de zeelieden zich 
bekeerden tot God, hun Schepper. Doordat Israël grotendeels Gods reddingsplan afwees, ging 
het Evangelie naar de volken.

Jona is een symbool van Jezus. Jezus bevestigt dit ook in Mattheus 12:41 en Mattheus 16:4. ( zoals 
Jona drie dagen in de vis was, zo was Jezus drie dagen in het graf) Jona is ook een symbool van het 
Joodse volk, dat zich nog steeds afschermt ten opzichte van de volken en er niet op uitgaat om het 
Evangelie aan de volken bekend te maken. 
Maar toch zijn er voldoende Joodse mannen (twaalf apostelen) geweest om de blijde Boodschap 
van het Evangelie over heel de wereld bekend te maken en als straks geheel Israël zal bekeerd 
zijn, zullen ze wel over de gehele wereld uitgaan en tot hun doel komen.
Ongeveer honderd jaar later heeft de bevolking van Ninevé zich weer afgekeerd van de God, Die 
hemel en aarde gemaakt heeft en zijn ze weer de afgoden gaan dienen. God laat echter niet met 
zich spotten en Ninevé gaat ten onder.
De profeet Nahum geeft hier een beeld van en wijst ook de oorzaak aan in hoofdstuk 3:4. 
Ninevé wordt door God als voorbeeld gesteld voor andere volken. De Heere handelt nu ook nog 
op dezelfde manier met de volken. De vraag dient zich wel aan, waarom nu juist Ninevé, een gro-
te stad in Assyrië? Ik denk dat er in ieder geval twee belangrijke oorzaken zijn. De eerste oorzaak 
is dat Assyrië een vijand van Israël was en dat ook heel vaak liet blijken door Israël aan te vallen 
en te beroven. Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan. De tweede oorzaak is zeer waar-
schijnlijk de vele zonden tegen de God van de hemel en van de mensen onderling. Om dezelfde 
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redenen werden ook Sodom en Gomorra vernietigd en in 70 na Christus ook Jeruzalem. Hoewel 
bij Jeruzalem ook de verwerping van de Heere Jezus een belangrijke oorzaak was. 

God heeft echter heel veel geduld, lankmoedigheid getoond ten opzichte van de volken. Maar 
soms worden bepaalde grenzen overschreden en komt er een einde aan Gods geduld. Dan gaat 
Hij straffen. Echter altijd met de bedoeling om daarmee ook andere volken te waarschuwen en te 
voorkomen dat het een zondige puinhoop wordt op deze aarde, waar niet meer in te leven valt.

Nahum 3: 1 Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! Het roven houdt niet op. 4  Vanwege 
de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken 
verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen. 5 Ik zal de heidenvolken 
uw naaktheid laten zien, de koninkrijken uw schande. 6 Ik zal weerzinwekkende dingen op u 
werpen, u te schande maken en u te kijk zetten. 7 Dan zal het gebeuren dat allen die u zien, bij u 
vandaan zullen vluchten en zeggen: Ninevé is verwoest! Wie zal haar zijn medeleven betuigen? 
Waar zal ik troosters voor u zoeken? 18 Uw herders sluimeren, koning van Assyrië, uw machtigen 
liggen terneer. Uw volk is verstrooid over de bergen en niemand zal het bijeenbrengen. 19 Er is 
geen heling voor uw breuk, uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om 
u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen? 

19.1 God bemint de volken. 
Israël ontvangt van God de opdracht om onder de volken van Hem te vertellen, Hem te verkon-
digen, te proclameren. 
Psalm 96: 2 Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot 
dag. 3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen. 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. 7 Geef de HEERE, geslachten van de 
volken, geef de HEERE eer en macht.

Jesaja 56: 5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter 
dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een 
naam die niet uitgewist zal worden. 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om 
Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen 
die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthou-
den:

Jesaja 65: 1 Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij 
niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier 
ben Ik. 2 De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat 
die niet goed is, naar hun eigen gedachten; 3 een volk dat Mij voortdurend tot toorn verwekt, 
recht in Mijn aangezicht, door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op 
bakstenen.
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Gods liefdevolle zorg voor- en ontferming over mannen en vrouwen uit de volken 
rondom Israël.
Potifera, vrouw van Jozef. (Type van gemeente)
Vrouwen van Mozes – Zippora- Cuschitische vrouw. 
Tamar-Rachab-Ruth-Koningin van Scheba- Weduwe te Zarfath-
Cornelius de hoofdman-de Kamerling uit Ethiopië.

God had en heeft de wereld lief en wilde en wil de wereld met Zichzelf verzoenen. 

Johannes 3: 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. 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, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen 
hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 

Filippensen 2:5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel 
Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar 
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 
worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam 
geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd 
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou 
buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en 
elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Jezus kwam bij God vandaan en na Zijn offer ging Hij naar God, de Vader terug. Hij heeft ons 
mensen laten zien wie God de Vader is. Hij heeft ons de Woorden van God door gegeven. God de 
Vader heeft Zijn Zoon alles gegeven om de wereld te laten zien dat Hij, de Zoon, werkelijk Zijn 
Zoon is. Hij heeft machtige wonderen en tekenen gedaan. Hij maakte doden weer levend. Hij 
toonde Zijn macht over de krachten van de natuur. Hij had de volheid van de Goddelijke Geest. 
Desondanks werd Hij slechts door weinigen geloofd. Maar die in de Zoon gelooft, die heeft het 
eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toorn van God 
blijft op hem. Het is dus heel belangrijk om voor het sterven te weten of je eeuwig leven hebt ont-
vangen of dat de toorn van God nog op je is. Het is het ene of het andere, er is geen middenweg. 
Het is voor of tegen Jezus, voor of tegen God.  

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, 
zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

19.2 God toont Zijn liefde in Jezus, Zijn Zoon. 
De aankondiging van de geboorte door de engel van God aan Maria, een nakomeling van koning 
David. Deze vrouw was wel verloofd met een man maar had nog geen gemeenschap met een 
man gehad. Vóór zij gaat trouwen met haar verloofde Jozef, wordt zij bevrucht door de Heilige 
Geest van God. Aan haar verloofde wordt meegedeeld wat er met Maria zal gaan gebeuren. Jozef, 
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ook een nakomeling van koning David, accepteert dit.

Lukas 1: 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden 
bij Go 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal 
Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot 
in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal 
dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde 
en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd 
worden.

De geboorte van de Messias wordt aangekondigd in de Tanakh, het Oude Testament.

Jesaja 7:14  Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij 
zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

De Joodse man Mattheüs geeft aan wanneer de profetie van Jesaja is vervuld: 

Mattheüs 1: 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden. 22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen 
van den Heere gesproken is, door den profeet (Jesaja), zeggende: 23 Ziet, de maagd zal zwanger 
worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, 
God met ons.

De plaats waar de Messias van Israël geboren zal worden, wordt bekend gemaakt door de Joodse 
profeet Micha: 

Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda ? Uit 
u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van 
de dagen der eeuwigheid.

Mattheüs vermeldt dat hiermee de profetie van Micha is vervuld: 

Mattheüs 2:1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Her-
odes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. 4 En nadat hij alle overpriesters en 
schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus 
geboren zou worden. 5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschre-
ven door de profeet: 6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de 
vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.

Lukas 2:4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Da-
vids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 5 Om 
beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 6 En het ge-
schiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 7 En zij baarde 
haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor 
hen geen plaats was in de herberg.
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19.3 God de Vader bevestigt dat Jezus Zijn Zoon is. 
De verheerlijking van Jezus op de berg. 
De verschijning van Mozes en Elia met een verheerlijkt lichaam.

God, de Vader, heeft er persoonlijk alles aan gedaan om Zijn Zoon bekend te maken aan het 
Joodse volk. Bij het begin van Zijn bediening klinkt bij Zijn doop ook de stem van Zijn Vader: “ 
Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb!”
Bij de verheerlijking van de Messias op de berg zei God dit nogmaals ten aanhoren van drie 
discipelen van de Heere Jezus. God voegde er nog aan toe dat zij naar Hem moesten luisteren. 

Mattheüs 17: 1 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich 
mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante 
veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3 En zie, aan 
hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: 
Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor 
Mozes een, en een voor Elia. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; 
en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister 
naar Hem!

De Torah en de Profeten hebben geprofeteerd over de komende Messias. Nu is Hij gekomen. 
Johannes kon deze profetieën afsluiten met te wijzen op de gekomen Messias. 

Mattheüs 11:13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

19.4 Jezus biedt de volken vergeving van zonden aan en een 
nieuw leven.

De Messias Jezus geboren tot zaligheid van Joden en andere volkeren.

Lukas 2: 30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 Die Gij bereid hebt voor het aange-
zicht van al de volken: 32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk 
Israel.

De profeet Jesaja voorzegt dat de Messias niet alleen een Messias voor het Joodse volk zal zijn, 
maar ook een Messias voor de volken: 

Jesaja 9:6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn 
om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, 
terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn 
heil te zijn tot aan het einde der aarde.

De Messias Jezus verlaat Nazareth en gaat naar het, zo door de Bijbel genoemde, Galilea van 
de heidenen of te wel volkeren. In dit gebied woonde een mix van Joden en andere volkeren. Ten 
noorden en oosten van het meer van Galilea woonden andere volkeren, emigranten uit Assyrië, 
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evenals in het gebied rond Samaria.

Mattheüs 4:13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het ge-
bied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken 
werd toen hij zei: 15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jor-
daan, Galilea van de volken, 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor 
hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 17 Van toen af begon 
Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 23 
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van 
het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 24 En het gerucht over Hem 
verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door 
allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maan zieken 
en verlamden; en Hij genas hen. 25 En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, 
uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.

Bekering en Doop.
Wie moeten en mogen zich laten dopen? Zowel Johannes de Doper als de Heere Jezus riepen de 
mensen op tot geloof en bekering en om zich te laten dopen. Er is al bijna 2000 jaren nog steeds 
een heftige discussie gaande over de doop. Al heel vroeg in de geschiedenis van het christendom 
begonnen de dwaalleringen over de doop. Eigenlijk ten diepste onbegrijpelijk, want de Schrift is 
zo duidelijk over de doop. Maar satan is het desondanks gelukt om verwarring en verdeeldheid 
te zaaien onder de gelovigen. Gods Woord zegt over de doop het volgende:

Markus 1:4 Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde 
de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om 
de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Uit Jeruzalem en de provincie Judea 
kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen 
in de rivier de Jordaan.

Handelingen 8: 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: 
Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 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.

Vandaag lees ik in een advertentie in het Reformatorisch dagblad van een organisatie die opkomt 
voor de goede Bijbelse leer en belangrijke punten doorgeeft als het ABC van het Geloof: 

“De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij 
Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is”. 

Ja, God wil niet alleen gedoopte kinderen zalig maken, God wil dat alle mensen zalig worden. 
Daarvoor is de doop geen voorwaarde. Ook gedoopte baby’s moeten bekeerd en wedergeboren 
worden. 
Het verschil met Gods Woord lijkt mij duidelijk. 

Ook duidelijk ten aanzien van de mogelijkheid van zalig worden:
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1 Timotheüs 2: 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil 
dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Jesaja 55: 4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de 
volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U 
toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U ver-
heerlijkt. 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de 
goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren 
tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig 
.zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, 
maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
19.5 De boodschap van het Koninkrijk van God gaat eerst naar Israël.

God wil dat alle mensen zalig worden. Eerst de Jood en ook de Griek staat er in Gods Woord. De 
Joden krijgen eerst alle kansen om de Heere Jezus als Messias te leren kennen en te aanvaarden 
als hun Verlosser en Zaligmaker. De grote meerderheid van de Joden wijst echter Jezus af als 
hun Messias. Het gevolg is dat het Evangelie dan naar de volkeren gaat. Daar gaat het over in 
onderstaande teksten. 

Mattheüs 8:11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel 
gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het 
Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars.

Waarom Jezus door gelijkenissen sprak.
Tijdens Zijn drie jaren durende prediking op aarde is de Heere Jezus op een bepaald moment be-
gonnen met te spreken in gelijkenissen. Dat was vanaf het begin niet zo. Hij was gekomen voor 
het Joodse volk en predikte voluit het Evangelie. Aan Farizeeën en Schriftgeleerden en aan grote 
menigten mensen. Hij deed veel tekenen en wonderen. Hieruit zou iedereen toch moeten con-
cluderen dat Jezus de beloofde Messias was, Die kwam om Gods Koninkrijk op aarde te stichten. 
De Joodse mensen hadden de Schriften en de beloften waaruit ze de Messias konden herkennen. 
Nu zagen ze al die beloften over de Messias voor hun ogen in vervulling gaan. De apostel Paulus 
zegt in Romeinen 9:4 over de Israëlieten: “voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de 
heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften”. 
De Farizeeën en Schriftgeleerden keerden zich echter met grote tegenstand en ongeloof van 
Hem af en beschuldigden Hem de werken van de duivel te doen. Dit is de zonde tegen de Heilige 
Geest. Dat men de werken van de heilige Geest door de Heere Jezus verricht, aanduidt als zijnde 
werken van de duivel. Vanaf dat moment ging de Heere Jezus vaker naar het buitenland en sprak 
Hij vaker in gelijkenissen. Dan zegt de Heere Jezus in Mattheüs 13 vers 11 dat het aan de Joden 
niet gegeven is het Koninkrijk der hemelen te kennen. Nee, want ze hebben alle kansen gehad 
om de Heere Jezus aan te nemen als hun Verlosser, maar zij hebben niet gewild zegt de Heere 
Jezus in Mattheüs 23 vers 37. 

Dat er toch, vooral na de uitstorting van de Heilige Geest, veel Joden tot bekering kwamen is een 
gevolg van de verkiezende liefde van God. Maar de grote meerderheid wees Jezus af als Messias. 
Daarom ging het Evangelie naar de volkeren. Israël werd daardoor tijdelijk terzijde gesteld, tot-
dat alle volkeren met het Evangelie bereikt zijn geworden. 
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Mattheüs 13: 10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt 
U tot hen door gelijkenissen? 11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de 
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 12 
Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, 
van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. 13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenis-
sen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. 14 
En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist 
niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. 15 Want het hart van dit volk is 
vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 
opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart 
begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 16 Maar uw ogen zijn zalig omdat 
zij zien, en uw oren omdat zij horen. 17 Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaar-
digen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, 
en zij hebben het niet gehoord.

Mattheüs 21: 43 Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en 
aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.

Mattheüs 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezon-
den zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar 
kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een 
woestenij voor u achtergelaten. 39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! 

19.5 Het nieuwe leven onder de regie van Jezus.
In Markus 1 vers 15 geeft Jezus aan wat Zijn boodschap is. Bekeer u en geloof het Evangelie. 
Let even op de volgorde. Eerst bekeren en dan het Evangelie geloven van de vergeving van de 
zonden. 
Dus eerst bekeren, zonden belijden en een ernstig voornemen hebben om de zonden te laten en 
daarna de blijde boodschap van de vergeving van zonden geloven.
Het is goed dat we ons deze volgorde goed realiseren. Heel vaak horen we een andere bood-
schap. Eerst geloven in de Heere Jezus of Jezus aannemen als je Zaligmaker en daarna proberen 
goed christelijk te leven. Ja, wel met vallen en opstaan, maar toch.....Ben je dan wedergeboren? 
O, hoor ik een voorganger zeggen: “Daar mag je een heel leven over doen. Dat hoeft niet in één 
keer”. 
Als het echter op deze manier gaat, krijg je geen relatie met de Heere Jezus. Ben je niet met 
Jezus gestorven aan je eigen zondige ik en heb je het nieuwe leven door de Heilige Geest niet 
ontvangen. 

Markus 1: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evan-
gelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

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. 4 Nicodemus zei tegen Hem: 
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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. 14 
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd 
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. 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.

Mattheüs 12: 16 En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was, 17 op-
dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: 18 Zie, Mijn Knecht, 
Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest 
op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. 19 Hij zal niet twisten en 
niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. 20 Het geknakte riet zal Hij niet 
breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwin-
ning. 21 En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

Mattheüs 12:50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn 
broeder, en zuster, en moeder.

Onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen.
In de zogenoemde Bergrede geeft de Heere Jezus onderwijs aan Zijn discipelen. Het is voor alle 
christenen nuttig om hier kennis van te nemen. In het Oude Testament staat dit onderwijs ook, 
maar de Heere Jezus verklaart en vult aan. In Lukas staat deze Bergrede ook en daar blijkt nog 
duidelijker dat Jezus dit tegen Zijn discipelen zegt. De zaligsprekingen gelden niet voor mensen 
die niet wedergeboren zijn. 

Mattheüs 5: 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 3 Zalig zijn de armen van 
geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Psalm 34:19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

Jesaja 66:22 Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn 
woord beeft.

Zie ook : Psalm 51:19; Spreuken 29:23; Jesaja 57:15

Mattheüs 5:4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Psalm 126: 6 Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terug-
komen met gejuich, en zijn schoven dragen. 

Jesaja 51:11 Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion 
komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, 
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verdriet en gezucht zullen wegvluchten. 12 Ik, Ik ben het Die u troost.

Zie ook: Jesaja 25:8 (Israël); Jesaja 30:19; Jesaja 35:10; Jesaja 38:14-19; Jesaja 61:2,3; 
Jesaja 66:10; Jeremia 31:16; Zacharia 12:10 ; 
Johannes 16:20; 2 Korinthiërs 1: 4-7; 2 Korinthiërs 7:9,10; Openbaring 21:4.

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Psalm 22: 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen 
Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.

Psalm 25: 9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. 

Zie ook: Psalm 69:32; Psalm 147:6; Psalm 149:4; 
Jesaja 29:19; Jesaja 61:1; Mattheüs 11:29; Mattheüs 21:5; 
Galaten 5:22; Efeziërs 4:2; Titus 3:2; 1 Petrus 3:4,15

Mattheüs 5:6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verza-
digd worden.

Psalm 107: 9 Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede ver-
vuld.

Jesaja 49: 10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, 
want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.

Zie ook: Psalm 145:19; Jesaja 44:3; 49:10; 55:1-3; 66:11; Amos 8:11-13 ; 
Johannes 6:48-58; 7:37; Openbaring 7:16.

Mattheüs 5:7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Daniël 4:27 Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door 
rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen - of er misschien 
verlenging van uw rust wezen moge.

Zie ook: Psalm 37:26; Psalm 112:4; Mattheüs 6:14,15; 18:33-35; Lukas 6:35; Efeziërs 
4:32; Kolossenzen 3:12; 

Mattheüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Psalm 24: 3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 4 Wie 
rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk 
zweert. 5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Zie ook: Psalm 51:12; 73:1; Ezechiël 36:25-27; Handelingen 15:9; 2 Korinthiërs 7:1; He-
breeën 9:14 ; 10:22; 12:14; 1 Petrus 1:22; 1 Johannes 3:2,3.
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Mattheüs 5:9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 

Psalm 122: 6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat 
vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 8 Omwille van mijn broeders en mijn 
vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! 

Zie ook: Jesaja 9: 5,6; Romeinen 12:18; Galaten 5:22; 2Timotheüs 2: 22-24; Hebreeën 
12:14

Jezus in gesprek met de Joodse Farizeeën. 

Mag een mens God Vader noemen? 
In de Joodse- en de Christelijke Godsdienst kent men God als Vader. In Jesaja 66 vergelijkt God 
Zichzelf met een moeder. God zal Israël troosten, zoals een moeder haar kind troost. Maar door 
de hele Bijbel heen wordt God gezien als Vader en zo heeft Jezus God ook geopenbaard. In het 
gesprek met de Farizeeën gaat het er over wie God als Vader mag beschouwen en ervaren. Is God 
een Vader voor ieder mens? Zijn alle mensen kinderen van één Vader, zoals dit in een lied wordt 
bezongen? 
Wat zegt Jezus, de Zoon van God hier over. Hij kan het weten want God is Zijn Vader, van eeu-
wigheid af. De Farizeeën denken dat God ook hun Vader is. Waarom denken ze dat? Omdat zij 
stammen uit het geslacht van Abraham en Abraham was een gelovig man, door God uitverkoren. 
Abraham had een relatie met God, een Vader-kind relatie. 
Jezus zegt echter tegen hen, als jullie God als Vader wilt hebben dan moeten jullie ook de werken 
van Abraham doen. En Abraham zag uit naar Mijn komst, de Messias Jezus. Als jullie kinderen 
van Abraham zijn dan zou je Mij ook als Messias moeten aanvaarden. Maar dat doen jullie niet. 
Jullie willen mij doden. Dan is er maar één conclusie, jullie vader is de duivel, want die is van het 
begin der schepping een moordenaar en leugenaar. Dit klinkt scherp maar het is wel de waarheid. 

Alleen zij die een relatie met Jezus hebben kunnen ook een relatie met God als Vader hebben. Alle 
mensen zijn van nature, zoals ze geboren worden, geen kinderen van God maar kinderen van de 
duivel. Dat klinkt hard, maar het is wel de Bijbelse waarheid. Alleen door bekering en vergeving 
van zonden kunnen mensen kinderen van God worden. Dan vindt er een nieuwe geboorte plaats. 
De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Dan krijgt men een nieuw leven door de werking van de Hei-
lige Geest, een leven waarin God en Jezus Christus centraal staan. Een leven waarin ons zondige 
eigen ik met Jezus is gekruisigd. Dat is mogelijk geworden door het offer van Gods Zoon aan het 
kruis. En door Zijn opstanding uit de dood. 

In Johannes 8 is Jezus in gesprek met de Farizeeën over dit onderwerp:
Johannes 8: 37 Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat 
Mijn woord in u geen plaats krijgt. 38 Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus 
ook wat u bij uw vader gezien hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze 
vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. 
40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik 
van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. 41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan 
tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. 42 Jezus dan 
zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en 
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gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom 
begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 U bent uit uw vader de dui-
vel, 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 in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

In de brief aan de Efeziërs geeft de apostel Paulus nog eens duidelijk aan hoe een mens van 
nature is, indien hij niet wedergeboren is. 

Efeziërs 2: 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen 
en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze we-
reld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu 
werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen ver-
keerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij 
waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Ook in de brief aan Titus geeft Paulus de situatie weer van een niet wedergeboren mens.

Titus 3: 3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan 
allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend.

In Romeinen 3 schetst Paulus nogmaals de situatie van de mens die niet wedergeboren is. Wat 
kan daar uit voortkomen? Overdrijft Paulus niet? Als je vandaag de ogen niet sluit voor welke 
stroom van onrecht, geweld en ellende er in de wereld is, dan moet je toch wel constateren dat 
Paulus gelijk heeft. 

Romeinen 3: 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.
Zie ook: ; 

19.6 Een ernstig woord van de Heere Jezus.
De volgende twee teksten geven nog eens duidelijk aan wat wedergeboorte inhoudt. Zoals een 
mens geboren is kan hij niet sterven, indien hij tenminste naar de hemel wil gaan. Een mens 
moet een nieuw leven krijgen met Jezus.
Dat betekent jezelf verloochenen, het egoïstische leven moet sterven. Als je dat serieus wilt, dan 
moet je je zonden belijden en de Heere Jezus vragen of Hij met Zijn Geest in je hart wil komen. 
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(Lukas 11:13). Dat verzoek willigt Hij altijd in. Dan alleen is het nieuwe leven mogelijk. Dan gaat 
het in je leven niet meer om jezelf maar om de Heere Jezus. Dan ga je iedere dag vragen: “Heere 
wat wilt u dat ik doen zal”. Dan betrek je de Heere Jezus in de kleinste dingen van je leven. Dan 
heb je een afhankelijk leven, afhankelijk van de Heere Jezus. Dat bedoelde de Heere Jezus nu met 
worden als een kind. Een kind is ook afhankelijk van zijn ouders.

Mattheüs 16: 24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet 
hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (zie 
ook Lukas 9:23,24)

Mattheüs 18: 3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, 
zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 4 Wie zich dan zal vernederen als dit 
kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.

Het is een zeer ernstig woord van de Heere Jezus. Het gaat over eeuwig leven in Zijn Koninkrijk of 
eeuwig in de hel zijn. Soms heb ik het idee dat veel christenen zich dit niet realiseren. Ze nemen 
deze woorden van de Heiland niet serieus. De Heere zegt deze woorden echter om u te redden 
van de eeuwige wroeging in de hel. Hij wil niet dat een mens verloren gaat. Daarom zegt Hij in:

Mattheüs 11: 28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust 
vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

En in:

Johannes 6: 37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist 
niet uitwerpen.

De apostel Paulus zegt in:

Hebreeën 4: 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij 
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Maar Paulus waarschuwt ook voor het negeren van de uitnodiging om te komen tot de Heere 
Jezus in:

2 Thessalonicenzen 1: 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet 
kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij 
zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 
heerlijkheid van Zijn macht,

Mattheüs 20:25 En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de 
volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. 26 Maar zo zal het 
onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; 27 en wie onder 
u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, 28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.
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Mattheüs 21: 21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en 
niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen 
deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. 22 En alles 
wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Mattheüs 22:36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Jezus zei tegen hem: U zult de 
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is 
het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
19.8 Zelfverloochening, wat is dat? 

Lukas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, 
zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.

“We moeten onszelf gewennen aan zelfverloochening en lijdzaamheid. Wij moeten 
leren een leven te leiden van zelfverloochening, de zonde doden en de wereld verach-
ten. Wij moeten niet toegeven aan vleselijke lusten en gemakzucht, want dan zal het 
moeilijk worden om vanwege de Naam van de Heere Jezus te lijden en honger, moeite 
en verdrukking verdragen. Enz.” 
Matthew Henry “Wandelen met God”(blz. 83)

19.7 Jezus zoekt mensen om hen zalig te maken.
Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
“Zondaar, hebt u de Heere Jezus al ontvangen? Kent u de gave van God al? Hebt u 
gezien in het volbracht werk van de Heere Jezus en hebt u zich daarover verheugd? 
Het is al meer dan negentienhonderd jaren geleden, dat Hij geleden heeft in Gethsé-
mané en Zijn leven gaf aan het kruis. Zijn hele werk, als borg in de plaats van zon-
daren, is volbracht. God, de Vader, heeft het aanvaard. Hij heeft verklaard dat iedere 
zondaar zich tot Jezus mag wenden.

Weet u wat God u in het Evangelie aanbiedt? Hoewel u een adder bent, onder de vloek van 
een door u verbroken wet en uw hart meer lijkt op de duivel dan op God, ondanks dat 
alles biedt God u een plaats aan in Zijn hart. Hij heeft Zijn Zoon gezonden, opdat een 
ieder die in Hem gelooft. niet verderft. maar het eeuwige leven heeft. Als een zondaar 
tot de Heere Jezus zijn toevlucht neemt, trekt God hem het beste kleed aan, omhelst 
hem en geeft hem een plaats aan Zijn tafel. Dan zendt God ook de Geest van Zijn 
Zoon in het hart. Dezelfde almachtige Geest, Die woont in de Vader en de Zoon. De 
Geest, Die Jezus zonder beperking werd gegeven, zendt God in het hart van de zon-
daar om hem een echt kind van God te maken. Zijn zonden zijn nu vergeven en hij is 
uit God geboren.” Robert Murray McCheyne. 
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19.8 Aanneming tot kinderen.
Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen 
van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van 
vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

“Toen de Zoon van God naar deze wereld kwam, werd Hij door de meeste mensen ver-
acht en verworpen. Echter niet door allemaal. De profeet Jesaja had al geprofeteerd: 
“Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden.” Johannes zegt ons in dit 
hoofdstuk ook, dat toen Jezus kwam, de duisternis Hem niet heeft begrepen; de wereld 
heeft Hem niet gekend en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Toch heeft een 
klein aantal mensen Hem ontvangen. Hun ogen werden geopend om Zijn heerlijkheid 
te aanschouwen.

Hun harten werden geopend om Zijn liefde te ontvangen. En zij verlieten al hun aard-
se goederen en volgden Hem. Hoe donker het ook zal worden, het zal de Heere Jezus 
op aarde nooit aan een gemeente ontbreken, waaraan Hij Zijn liefde en zorg kan 
betonen. Zondaar hebt u de Heere Jezus al ontvangen?
God is genegen om uw van God vervreemde hart weg te nemen en u een hart te geven 
zoals Zijn kinderen dat hebben.” Robert Murray McCheyne 

Johannes 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd 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. 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.

“De Messias is tot u gekomen, opdat u tot Hem zult komen. Hij is gekomen in het 
vlees. Hij is gekomen in het Evangelie, en wij hopen dat Hij tot u ook in de Geest geko-
men mag zijn. Hij is tot de volken gekomen, opdat de volken tot Hem vergaderd zou-
den worden. Hij is gekomen als een Messias, de gezondene (gezalfde) van God, opdat 
de volken Hem als van God gezonden verwelkomen zouden en zeggen: “Gezegend is 
Hij, die daar komt in de naam des Heeren.” Ralph Erskine  

19 .9 De liefde van Jezus en de liefde tot Jezus.
Johannes 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des men-
sen verhoogd 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.

“Zalig hij die beseft, wat liefde tot Jezus betekent en zelfverachting ter wille van Jezus. 
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Wat u liefhebt moet u verlaten ter wille van de Geliefde, terwijl Jezus alléén, boven al-
les, bemind wil worden. De liefde van het schepsel is bedrieglijk en onbestendig; de lief-
de van Jezus echter getrouw en standvastig. Wie aan het schepsel gehecht is, kom met 
het wankele schepsel ten val; wie Jezus omhelst, staat vast tot in eeuwigheid. Bemin 
Hem en houd hem te vriend; al gaan immers allen ook heen, Hij zal u niet verlaten, 
noch dulden dat gij voor altijd verloren gaat. Van allen moet u eens scheiden, of u het 
wilt of niet. Houd u bij Jezus in leven en sterven, en geef u aan Zijn trouw over; indien 
u door allen verlaten wordt, kan Hij alleen u helpen. Vertrouw noch steun op een riet, 
door de wind bewogen; want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid zal, als een 
bloem in het gras, verwelken.” 
(Thomas à Kempis (1380-1471)

19.10 Geen veroordeling?
De Zoon van God, de Heere Jezus, is in de wereld gekomen om alle mensen te behouden. Waar-
van te behouden? Van de eeuwige vloek en rampzaligheid. Dit is niet in te denken.
Mensen kunnen in deze wereld al een ellendig leven hebben. Maar een ellendig leven zonder 
troost, zonder God, zonder vreugde en blijdschap en in gezelschap van satan en duivelen, dat 
kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Toch is dat de toekomst van ieder mens die niet zijn zonde 
wil erkennen en belijden aan God en de Heere Jezus niet wil aanvaarden als Degene Die voor 
hem of haar aan het kruis de zonde verzoend heeft.
Ieder mens wordt door God beoordeeld. De Heere Jezus zegt dat een mens die niet in Hem 
gelooft, al veroordeeld is. 
Dat wil zeggen de veroordeling ligt al vast. Maar kan, zolang een mens leeft, nog veranderd 
worden in vrijspraak. 

Johannes 3: 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroor-
delen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den 
Naam des eniggeboren Zoons van God.

19.11 Alle mensen worden uitgenodigd.
Johannes 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon onge-
hoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 4:14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal 
in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein 
van water, springende tot in het eeuwige leven.

Alle mensen worden uitgenodigd om te komen.
“Daar is zowel een fontein om te wassen en om te drinken. Beiden zijn geopend opdat 
de zondaren daar kunnen komen. 
De fontein om in te wassen is het bloed van het verbond, namelijk de fontein die 
geopend is tegen de zonde en de onreinheid, opdat alle schuldige, vuile en onreine 
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zondaren daar kunnen komen om gewassen te worden. De fontein om uit te drinken 
is niet alleen datzelfde bloed van Christus, hetwelk waarlijk drank is, maar ook al de 
zegeningen en beloften van het verbond, tot welke de volken vergaderen en met vreug-
de water scheppen moesten uit deze fonteinen van het heil.” 
Ralph Erskine

Johannes 6:37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpen.
“Maar opdat niemand moedeloos mocht worden, zegt Hij dit. Daar zien wij dat gelijk 
Hij de deur sluit voor allen die Hem ten einde toe verwerpen, Hij de deur openzet 
voor allen die maar willen komen. Alle schatten die u nodig hebt om u rijk te maken, 
zondaar, zijn verborgen in het veld van de belofte van het Evangelie. De deur van Gods 
schatkamer is geopend, opdat u daar in zou gaan, en daar van nemen, welke belofte 
u ook nodig hebt. En wanneer u daar in komt en de belofte aanneemt, dan bent u een 
kind van de belofte. Zeg dan niet, ik ben een zondaar, en daarom moet ik wachten tot 
ik mij bekeer van mijn zonde. Hij wil u op geen andere voorwaarde zalig maken, dan 
omdat u een zondaar bent en Hij een Zaligmaker is.” Ralph Erskine.  
                                                                                                                            
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: Stro-
men van levend water zullen uit zijn binnenste. vloeien. 
“Wat een aandringen van de Heere Jezus. Hij is vol van genade. Het hier bedoelde 
feest is het grote feest van de Loofhutten. Eén van de drie grote feesten, waarop al de 
Joodse mannen opgingen naar Jeruzalem. De laatste of achtste dag verenigde zich al 
het volk in het huis van God, voordat zij naar hun woonplaatsen terugkeerden. Het 
zou de laatste dag kunnen zijn dat ze het woord van de Messias hoorden. 
Jezus is nog altijd Dezelfde. Velen van u hebben Zijn woord misschien al duizend keer 
gehoord. Hij heeft Zijn dienstknechten gezonden. Bent u altijd ongevoelig gebleven, 
leeft u nog in de zonde, en is het nu erger met u dan toen u voor het eerst het Evangelie 
hoorde? Geeft Jezus u op? Nee! Hij staat op en roept u tot de laatste dag toe. Tot op 
de dag van uw dood. 

Het Loofhutten feest moest het Joodse volk eraan herinneren, dat zij vreemdelingen 
en reizigers in de woestijn waren, en dat zij naar een beter land reisden. Maar er 
was in de woestijn iets, waarvan zij nu geen gelijkenis hadden; de gekliefde steenrots, 
waaruit water stroomde. Christus is de gekliefde rots, omdat Zijn bloed voor de zonde 
gestroomd heeft. Er zijn geen zonden die er niet door afgewassen kunnen worden. Er 
is bloed genoeg. 

Het was voor de Israëlieten een onuitputtelijke bron: ”Zij dronken uit de geestelijke 
steenrots die volgde; en de steen rots was (en is) Christus. Ik wens u toe dat spoedig de 
dag mag komen dat u vermoeid en dorstig zult zijn.” 
Robert Murray McCheyne -“Nu reis ik getroost”-dagboek.
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19.12 De deur staat wagenwijd open, of de poort is nauw die 
tot het leven leidt.

Johannes 10:9a Ik ben de Deur; Indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; 
“De Heere Jezus is de Deur. Heel duidelijk valt hier de nadruk op “Ik ben”. Voor allen, 
tot wie het Evangelie komt, is er een korte tijd dat de deur voor hen geopend is. Dat de 
toegang tot de liefde van de Vader voor hen is geopenbaard. Deze tijd is kort. Vergele-
ken met de lange eeuwigheid die zal volgen. De weinige jaren, dat voor ieder zondaar 
de deur open is, zullen spoedig voorbij zijn en dan zal de deur voor eeuwig gesloten zijn.

Velen zijn al tevreden wanneer zij buiten de geopende deur het Woord van God horen. 
Zij horen graag de prediking van het Evangelie. Zij zijn zeer bekend met de weg van de 
zaligheid. Zij kunnen daarover zeer goed praten. Toch gaan ze niet binnen. Zij komen 
nabij de deur. Zij hebben een diep gevoel van hun verloren en verdorven toestand. Zij 
wensen door Christus behouden te worden. Maar zij gaan toch niet naar binnen. Wan-
neer het op het beslissende punt aankomt, wanneer zij alles moeten verlaten waarmee 
zij aan de wereld zijn vastgehecht en smaad moeten ondergaan met het volk van God, 
dan blijven zij staan en keren zich om en gaan niet in. Zij kiezen de Heere Jezus niet als 
het Enige nodige, zij kiezen Hem niet in leven en dood.

Mijn broeders (en zusters) blijf toch niet staan bij enkel een overtuiging. Overtuiging is 
geen bekering. Bezorgdheid over uw leven is nog geen geloof in de Heere Jezus! Zoek 
toch in Hem behouden te worden!” 
Robert Murray McCheyne, “Nu reis ik getroost”, dagboek.

19.13 Vrij van de macht van de zonde. Wie zou dat niet willen?
Johannes 10:9b En hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
“Wanneer schapen als een kudde bijeen zijn, dan zijn zij volkomen vrij onder de zorg 
van hun herder. Zij worden verzorgd en behandeld als geliefde schapen. “Indien de 
Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u echt vrij zijn”. Geen vrijheid kan vergele-
ken worden met die, welke Jezus’ schapen genieten. Zolang u nog niet bekeerd bent, 
meent u, dat het leven van een christen een naargeestig slavenleven is, een leven zon-
der enig genoegen. Maar juist het tegendeel is waar. “Een ieder die de zonde doet, is 
een dienstknecht van de zonde” De zonde dienen is de hardste slavernij. De zonde is 
in waarheid de meest hardvochtige meesteres. “De beloning van de zonde is de dood”.

De schapen van Christus daarentegen gaan in en uit. Zij genieten in waarheid een 
ongekunstelde vrijheid. Dezelfde vrijheid, welke God en Christus hebben. Zij zijn vrij 
van de heerschappij en macht van de zonde. De Heere Jezus zal nooit toelaten, dat u, 
hetzij hier, hetzij hiernamaals gebrek lijdt. Al worden ook de onder herders verdreven 
en gedood, al wordt Gods volk verstrooid; de schapen van de Heere Jezus zullen zeker 
altijd weide vinden.” 
Robert Murray McCheyne “Nu reis ik getroost” - dagboek.
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19.14 Onwillig om zalig te worden.
Johannes 5:40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.
“Er is niets, waarover men zich meer bedroeven en verwonderen moet dan dat er een 
volkomen Verlosser voor de hele wereld is, en dat zo weinig mensen tot Hem willen 
komen om behouden te worden. Indien er een reddingsboot gezonden werd naar een 
zinkend schip, groot genoeg om al de mensen te redden, en zij kwam slechts met de 
helft terug, zou u toch bekommerd vragen waarom de overige niet gered zijn. Zo is 
ook Jezus gekomen om op te zoeken en te behouden hetgeen verloren is, en toch gaat 
de grote meerderheid verloren. Zouden wij ook hier niet vragen waarom zo velen niet 
door Jezus behouden worden? Wij hebben het antwoord in deze woorden: “U wilt tot 
Mij niet komen, opdat u het leven mag ontvangen”. 
Robert Murray McCheyne ( De Bron van zaligheid blz. 325/332)

19.15 De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en 
oordeel.

Johannes 16:8 En als Die (de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, 
van gerechtigheid en van oordeel: “Wie is het die van zonde overtuigt? “Hij zal de wereld over-
tuigen van zonde, omdat zij in Mij niet geloven”. Het is zeer opmerkelijk dat, waar in de Bijbel 
gesproken wordt van de Heilige Geest, dat altijd gebeurt met uitdrukkingen die zachtmoedig-
heid en liefde vertegenwoordigen. Hij wordt vergeleken met een duif, de zachtaardigste van alle 
schepselen.

Hij is zacht als de vallende dauw: ”Ik zal Israël zijn als de dauw”( Hos.14:6). Hij is 
zacht en verfrissend als een fontein: “Het water dat Ik hem geven zal, zal in hem wor-
den een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven”
Waar deze gezegende Geest Zijn liefdewerk begint, daar overtuigt Hij van zonde. Zelfs 
Hij, hoe wijs, hoe almachtig, hoe zachtmoedig, hoe liefderijk Hij ook is, kan een zon-
daarshart er geenszins toe overreden de Zaligmaker te omhelzen, zonder eerst de zon-
daar te overtuigen dat hij verloren is. Moet de getrouwe dienstknecht van Christus niet 
hetzelfde doen? Waarin bestaat deze overtuiging van zonde? Zij is een juist besef van 
de verschrikkelijkheid van de zonde. Het is een hartelijk gevoel dat wij geheel onder 
de zonde zijn. De tweede zaak is het Evangelie: “Omdat zij niet in Jezus geloven”. 
De zondaar leest in het Woord dat: “die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige le-
ven”(Joh.3:36. Nu overtuigt hem de Geest dat hij nog nooit in de Zoon heeft geloofd. 

Wat is die gerechtigheid? Het is de gerechtigheid van Christus, uitgewerkt ten behoeve 
van zondaren. Christus is geheel vrij van alle schuld. Wat baat het mij dat Christus vrij 
is van schuld? Christus wordt u aangeboden als uw Zaligmaker. Waarin bestaat die 
overtuiging van gerechtigheid. Zij is het gevoel van de dierbaarheid en gepastheid van 
Christus.
Hij is juist voor mij geschikt. Hij is juist de Zaligmaker die ik nodig heb. 
Robert Murray McCheyne (de Bron van zaligheid blz. 340/365)
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De Heilige Geest overtuigt van oordeel.
Wat wordt hiermee bedoeld? Nadat de Heilige Geest een zondig mens overtuigd heeft van zonde 
en hem daarna laat zien dat hij de gerechtigheid (verzoening) van Christus nodig heeft Die hem 
zalig kan maken, zal een mens die op dit aanbod niet ingaat, door God veroordeeld worden tot 
de eeuwige straf. Klinkt u dat hard in de oren? Dat is helemaal niet hard. Het is een liefdevolle 
waarschuwing om u te laten behouden. 

19.16 “U zult zalig worden.” Zekerheid van het geloof.
“Er moet een belijden zijn met de mond. Heb ik dat gedaan? En heb ik het gedaan op 
de manier, die God wil? Laat ik deze vraag eerlijk beantwoorden. Vertrouw ik op de 
Heere Jezus als mijn enige hoop op de zaligheid? Komt dit vertrouwen uit mijn hart? 
Laat ik deze vraag beantwoorden voor Gods aangezicht. Als ik in waarheid kan bewe-
ren, dat ik zowel Christus heb beleden als wel in Hem geloof, dan ben ik behouden.” 
( C.H. Spurgeon)

Romeinen 4: 16 Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast 
zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een 
vader is van ons allen; 17 (Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) 
voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept 
de dingen, die niet zijn, alsof zij waren; 18 Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou 
worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen.

Romeinen 10:9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart 
geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. 10 Want met het 
hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. 11 Want de 
Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

“De tekst zegt niet dat het misschien wel zo is. Het is zo duidelijk als de zon aan de 
hemel: “u zult zalig worden”. Op deze belofte mag ik mijn gehele leven pleiten en in 
het uur van de dood, en op de oordeelsdag. Ik geloof het. Ik zal zalig worden. Ik ben 
zalig. Ere zij God voor eeuwig en altijd.” 
C.H. Spurgeon 

19.17 Wat houdt de liefde tot Jezus in? 
Er zijn in deze wereld veel mensen die in Jezus geloven. Maar wat houdt dat geloof in? Vroeger 
maakte men wel onderscheid in het geloven.
Men sprak over een historisch geloof. Dit betekende dat men wel geloofde dat Jezus bestaan 
heeft. Of men had het over een wonder geloof. Dit hield in dat men wel geloofde dat Jezus de 
wonderen gedaan had, die in de Bijbel zijn opgetekend. Kortom men geloofde alles wat in de 
Bijbel staat, maar men had nog geen persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Of anders gezegd, 
men was nog niet wedergeboren, bekeerd. Men miste nog het zaligmakend geloof. Jongeren 
zullen waarschijnlijk deze termen, onderscheidingen niet meer kennen, maar ze hadden wel een 
functie. Het was bedoeld om duidelijk te maken dat het in het geloven gaat om het zaligmakend 
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geloof. Dat men een persoonlijke relatie krijgt met de Heere Jezus. 

Wat houdt die persoonlijke relatie nu precies in? Het beste kan ik dat laten zien uit een voorbeeld 
uit de Bijbel. De Heere Jezus is uitgenodigd door een Joodse Schriftgeleerde en uit de details van 
deze ontmoeting blijkt dat, hoewel deze man Jezus heeft uitgenodigd, hij toch geen persoonlijke 
relatie met Hem heeft. Deze maaltijd wordt echter min of meer “verstoord” door een vrouw met 
een slechte reputatie. Zij valt in aanbidding voor Jezus neer, maakt Zijn voeten nat met haar 
tranen en droogt deze met haar haren. Vervolgens zalft zij Zijn voeten met een heerlijk ruikende 
zalfolie. 
Waarom deed deze vrouw dat? Nu, dat blijkt uit het vervolg van deze geschiedenis. Zij heeft dit 
gedaan omdat zij tot de erkenning was gekomen dat ze een zondares was. Het was ook algemeen 
bekend dat Jezus de mensen die tot Hem de toevlucht namen, de zonden kon vergeven. 
Ook deze vrouw ontvangt, of heeft al eerder ontvangen, vergeving van haar zonden. Uit liefde en 
dankbaarheid komt ze tot Jezus met haar kostbare zalfolie en zalft Hem. 
De Schriftgeleerde heeft daar commentaar op. Hij vindt het maar niks dat Jezus met zo’n slechte 
vrouw om wil gaan en vraagt zich af of Hij wel weet wie ze is.. En dan volgt dit antwoord van 
Jezus: 

Lukas 7:40 Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. 41 Jezus zei: Een zekere 
schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander 
vijftig. 42 Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van 
hen zal hem meer liefhebben? 43 Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het 
meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. 44 En Hij keerde Zich 
om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor 
Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het 
haar van haar hoofd afgedroogd; 45 u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat 
zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; 46 met olie hebt u Mijn 
hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, 
die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven 
wordt, die heeft weinig lief. 48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En zij die 
mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? 50 Maar 
Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! 

Wat is de les uit deze geschiedenis? 
1. Dat het belangrijk is dat de mens zijn zonde kent.
2. Dat de mens zijn zonde belijdt aan de Heere Jezus.
3. Dat de Heere Jezus aan zo iemand altijd vergeving schenkt.
4. Dat ontvangen vergeving altijd resulteert in dankbaarheid en liefde tot de Heere Jezus.
5. Dat deze liefde ook aanzet en omgezet wordt in daden. Aan de vruchten wordt de boom 

gekend.
6. Hoeveel te groter de vergeven zonde, hoeveel te groter de liefde. 

Lukas 24: 46 En zei tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de 
doden opstaan ten derden dage. 47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der 
zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. 48 En gij zijt getuigen van deze dingen. 49 
En ziet, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult 
aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
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19.18 De vorming van de Gemeente.
Het Lichaam van de Messias. De Bruid van Christus. 
De Heere God beloofde Abraham dat in hem de gehele wereld gezegend zou worden. Door zijn 
nakomelingen, Israël, is en wordt de gehele wereld gezegend. De grootste zegen is tot stand ge-
komen met zijn grote Nakomeling, de Messias Jezus van Israël. Hij gaf Zijn leven als een zoenof-
fer voor de zonden van alle mensen aan het kruis op Golgotha. Hij richtte een nieuw verbond op 
met Israël op basis van Zijn offer. De elf Joodse apostelen waren aanwezig bij de oprichting van 
dit Nieuwe Verbond. Dit Nieuwe Verbond was echt nieuw. Aan het Oude Verbond kreeg men deel 
door geboorte en besnijdenis. Aan het Nieuwe Verbond krijgt men deel door geloof en bekering. 
En hoewel het is opgericht met Israël, kunnen ook de volkeren daar deel aan krijgen door geloof 
in de Messias Jezus en door bekering. De volkeren worden als het ware ingeënt in de Olijfboom, 
waarvan de takken waren afgekapt, maar die opnieuw is uitgelopen door de geboorte van de 
Joodse Man, de Messias Jezus. Zie ook Romeinen 11:16.

Een vergelijking tussen het Oude en Nieuwe Verbond.

Een vergelijking tussen Shavoeot en Pinksteren.
“De feesten van de Bijbel zitten vol met typen en symbolen die allemaal perfect verwij-
zen naar de Messias. De goddelijke verbanden tussen Shavoeot en Pinksteren zijn zo 
bijzonder duidelijk dat het fascinerend is. 
- Op Shavoeot trad Mozes op als bemiddelaar tussen God en Zijn verbondsvolk. Jezus 
had reeds bemiddeld voor de wereld. 
- In de Sinaï daalde het vuur alleen op de top van de berg. Met Pinksteren was het vuur 
‘op ieder van hen.’ Het waren tongen als van vuur.
- Op de eerste Shavoeot sloot God Zijn verbond met het Hebreeuwse volk. Op Pinkste-
ren werd een nieuw verbond beschikbaar gesteld aan alle gelovigen. 
- Op Shavoeot werd de Heilige Wet op steen gegraveerd door de vinger van God. Met 
Pinksteren schreef de Heilige Geest de Wet in hun harten. 
- Bij de berg Sinaï werden drieduizend mensen gedood vanwege hun ongehoorzaam-
heid. In Jeruzalem kregen drieduizend mensen eeuwige verlossing als antwoord op hun 
geloof. 
- Op Shavoeot verklaarde God de Israëliërs tot een ‘koninkrijk van priesters’. Op Pink-
steren werden gelovigen priesters voor alle volken. 
Daar heeft u het. Onderscheid en dan insluiting. Een verbond geënt op het eerste. 
Dood en nu leven. Wet en Geest.
De Talmoed beschrijft Shavoeot als de ‘huwelijksdag tussen God en het Joodse volk. 
Nu wacht de bruid van Christus vol spanning op de dag dat wij met onze Bruidegom 
verenigd zullen zijn.” Overgenomen uit Israël Today – 3-6-2019.

De Gemeente – de Bruid van de Messias.
Zij die deel krijgen aan het Nieuwe Verbond, Joden en niet-Joden, vormen samen de Gemeente, 
het Lichaam van de Messias, waarvan de Messias Jezus het Hoofd is. 
De Gemeente wordt in de Bijbel ook wel aangeduid als de Bruid van Christus, de Ranken aan de 
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Wijnstok, de Schaapskudde van de Herder en het Huis waarvan Jezus de Hoeksteen, het Funda-
ment is, het Lichaam van Christus.
Er zijn mensen die menen dat Israël de bruid van Christus is, maar dit is een grote misvatting. 
De apostel Paulus spreekt hierover in: 

Efeziërs 5: 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31 Daar-
om zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen 
tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de 
gemeente.

De Heere Jezus heeft zowel Zijn Vader (God) als Zijn moeder (Israël) verlaten door Zich aan 
het kruis te laten slaan. Het Joodse volk wordt in de Bijbel genoemd als het volk, waaruit de 
Heere Jezus is geboren, (Openbaring 12). De verhouding tussen de Heere Jezus en Israël is een 
moeder-Zoon relatie. God, de Vader, had met Israël een Man-vrouw relatie, waaruit de Heere 
Jezus geboren is. Het gaat hier om beelden die je moet laten staan en wel Schrift met Schrift 
vergelijken. Je kunt dit niet te ver letterlijk gaan doortrekken en er zelf betekenissen aan gaan toe 
kennen. In Jesaja 42 gaat het profetisch over Israël en de Messias, Die de volken zal zalig maken. 

Jesaja 42: 1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een wel-
behagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen 
uitgaan. 4 Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal 
hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht. 5 Zo zegt God, de HEERE, 
Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat 
daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop 
wandelen: 6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U 
beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.

19.19 Gelovigen zijn Priesters, Profeten, Koningen
Geldt dat voor alle gelovigen?
In de Bijbel wordt wel onderscheid gemaakt tussen deze drie ambten. In het Oude Testament 
zegt God dat Zijn volk Israël een volk van priesters moet zijn, een heilig volk. Door God uitverko-
ren en apart gezet uit de volken van deze wereld. Zij moeten God dienen. De woorden in Jesaja 
61 duiden op het duizend jarig Messiaanse Vrederijk. In het Nieuwe Testament zegt de apostel 
Petrus dat de gelovigen priesters zijn. Waartoe? Om geestelijke offers te brengen die gewerkt 
worden door de Heilige Geest, Die in hen is. Om te spreken van de redding die er is in Jezus 
Christus, waardoor zij ook verlost zijn. 

Exodus 19:6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de 
woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Jesaja 61:6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren 
van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister.

1 Petrus 2: 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een 
heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Chris-
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tus. 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar 
is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; 
maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoek-
steen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die zich 
aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. 9 Maar u bent 
een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot 
Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

De gelovigen zullen als koningen regeren met Christus in het duizend jarig Vrederijk. 
2 Timotheüs 2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, 
zal Hij ons ook verloochenen.

Openbaring 1:6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem 
zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring 5: 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen 
als koningen regeren over de aarde.

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, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met 
Christus, duizend jaar lang.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij die deelheeft 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.

Gelovigen kunnen profeten zijn, maar die gave is volgens de apostel Paulus niet door God aan 
iedere gelovige gegeven. Maar er zijn nog vele andere gaven die God aan een gelovige kan geven. 

1 Korinthiërs 12:28 God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apos-
telen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van 
genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

19.20 Christenen zullen worden vervolgd.
De Heere Jezus zegt dat christenen zullen worden vervolgd. Waarom? Omdat Hij ook vervolgd en 
gehaat was. In de wereld worden heel veel christenen vervolgd. Een leerling staat niet boven Zijn 
Meester. Als we niet vervolgd worden, zijn we dan geen goede leerlingen? Dat zou best kunnen 
zijn. Houden we ons te stil? Schamen wij ons om goed van de Heere Jezus te spreken t.o.v. de 
buren en in de familie? Of zijn we een traditioneel christen zonder een levende relatie met de 
Heere Jezus? Ik denk dat dit vragen zijn, die er toe doen. 
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De realiteit voor 215.000.000 vervolgde christenen.
Discriminatie, gevangenschap, marteling, de doodstraf. Dat zijn de gevolgen voor 215 miljoen 
christenen die niet vrij zijn om te geloven. Hun aantal blijft stijgen. De vervolging neemt steeds 
wredere vormen aan. ( Open Doors) 

In de Ranglijst christenvervolging 2018 vallen twee trends op.
In veel landen neemt de invloed van radicaal gedachtegoed onder
moslims toe. Tegelijkertijd zien we in overwegend boeddhistische en
hindoeïstische landen een opkomst van religieus nationalisme.

Gelukkig is er ook een derde trend: de geheime kerk groeit in vrijwel al deze landen.
Mattheüs 5: 10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei 
kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de 
hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Mattheüs 10: 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam 
als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij 
zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 18 En u 
zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor 
hen en de heidenen. 19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u 
spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 20 Want u 
bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. 21 De ene broer zal de 
andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen 
tegen de ouders opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn 
Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 23 Wanneer ze u in de ene 
stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de 
steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 28 En wees 
niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer 
bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 29 Worden niet 
twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw 
Vader om. 30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 31 Wees dus niet bevreesd, u gaat 
veel musjes te boven.34Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben 
niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen om tweedracht 
te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een 
schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 37 
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven 
Mij, is Mij niet waard. 38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden. 
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20. God toont Zijn almacht in Zijn daden.
De Almacht van God

De hemelvaart van Henoch. 
Genesis 5: 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd 
jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzes-
tig jaar. 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

De hemelvaart van Elia, de profeet.
2 Koningen 2: 11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen 
met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm 
naar de hemel. 12 Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn 
ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. 14 
Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: Waar is de 
HEERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld, en 
Elisa ging erdoor. 

De Hemelvaart van Mozes en Elia 1.
Lukas 9: 29 En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en 
Zijn kleding blinkend wit werd. 30 En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en 
Elia. 31 Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen 
in Jeruzalem. 32 Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker 
geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. 33 En het 
gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is 
goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; 
hij wist echter niet wat hij zei. 34 Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. 
Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. 35 En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit 
is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!

De hemelvaart van Mozes en Elia 2. 
Openbaring 11: 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 
twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, 
die voor de God van de aarde staan. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen 
zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden 
keken hen na.

 Psalm 66: 3 Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van 
Uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen. 4 Laat heel de aarde zich voor 
U neerbuigen en voor U psalmen zingen, laat zij voor Uw Naam psalmen zingen. 5 Kom en zie 
Gods daden; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen. 6 Hij heeft de zee veranderd 
in het droge; zij zijn te voet door de rivier gegaan; daar hebben wij ons in Hem verblijd. 7 Hij 
heerst eeuwig met Zijn macht, Zijn ogen houden de wacht over de heidenvolken. Laten de op-
standigen zich niet verheffen. 
Zie ook Psalm 95: 1-6 ; Psalm 96:2-13; Psalm 97: 1-9; Psalm 99:1-3.
God doodt alle eerstgeborenen in Egypte. De instelling van Pesach. 



181

Exodus 12: 12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in 
het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren 
straf gerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen 
waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die 
verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. 14 Deze dag moet voor u een gedenkdag 
worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige 
verordening, al uw generaties door.

Elia aan de beek Krith – gevoed door raven. 
1 Koningen 17: 6 En de raven brachten hem(Elia) ‘s morgens brood en vlees en ‘s avonds brood 
en vlees, en hij dronk uit de beek.

Vermenigvuldiging van olijfolie.
2 Koningen 4: 1 Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp 
en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. 
Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. 
2 Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw die-
nares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. 3 Toen zei hij: Ga heen en vraag voor 
u buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. 4 Ga dan naar 
binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet 
weg wat vol is. 5Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. 
Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. 6 En het gebeurde, toen die kruiken vol 
waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen 
kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. 7 Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: 
Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van 
wat overblijft.

Opstanding uit de dood.
2 Koningen 4:32 En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn 
bed. 3 3Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE. 34 Vervol-
gens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn 
handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. 
35 Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich 
over hem uit. Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen open. 
36 Hij riep Gehazi en zei: Roep deze vrouw uit Sunem. Hij riep haar en zij kwam bij hem; hij zei: 
Neem uw zoon op. 37 Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde; zij nam 
haar zoon op en ging naar buiten.

2 Koningen 13: 20 Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van 
het jaar telkens benden uit Moab in het land. 21 En het gebeurde, toen men een man aan het 
begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. 
Toen de man daarin terechtkwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij 
weer levend en rees overeind op zijn voeten.
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Vermenigvuldiging van broden.
2 Koningen 4:41 Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: Schep het voor 
de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. 42 Er kwam een man uit 
Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers 
graan in zijn tas. En die zei: Geef het aan de mensen om te eten. 43Maar zijn dienaar zei: Hoe 
moet ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zei: Geef het aan de mensen om te eten, 
want zo zegt de HEERE: 44 Zo zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, overeenkomstig 
het woord van de HEERE.

Gods almacht over een leger van vijanden en Zijn barmhartigheid over Zijn vijanden.
2 Koningen 6:15. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, 
een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, 
mijn heer! Wat moeten wij doen? 16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér 
dan die bij hen zijn. 17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de 
HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwa-
gens van vuur rondom Elisa. 18 Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en 
zei: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord 
van Elisa. 19 Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal 
ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. 20 En het gebeurde, toen 
zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: HEERE, open de ogen van deze mannen, zodat 
zij zien. En de HEERE opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren midden in Samaria. 21 
Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn 
vader? 22 Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard en met uw boog 
gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en terug-
gaan naar hun heer. 23 Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken. 
Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen 
niet meer in het land Israël terug. 

God maakt aan koning (Sanherib) duidelijk dat niet hij maar God alles bestuurt en leidt.
2 Koningen 19:25 Hebt u dan niet gehoord dat Ik, de Heere, dit lang tevoren gedaan heb, en dat 
Ik dit van de dagen van weleer heb bewerkstelligd? Nu heb Ik het doen komen: u bent er om de 
versterkte steden tot puinhopen te verwoesten. 26 Daarom waren hun inwoners machteloos, 
waren zij ontsteld en beschaamd, werden zij als gras op het veld of groene grasscheutjes, als 
gras op de daken, of koren verzengd eer het overeind staat. 27 Maar uw zitten, uw uitgaan, uw 
thuiskomen ken Ik, en uw tekeergaan tegen Mij. 28 Omdat u tegen Mij tekeer bent gegaan, en 
uw hoogmoed is opgeklommen tot in Mijn oren – zal Ik Mijn haak in uw neus slaan en Mijn bit 
tussen uw lippen, en Ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen.

God strijdt voor Juda en geeft overwinning.
In 2 Kronieken 20 wordt de strijd beschreven van Juda tegen de Moabieten, de Amonnieten en 
Meünieten. Josafat de koning roept een vasten uit en gaat de HEERE bidden om hen te helpen 
tegen een grote troepenmacht. 

Het gebed van Josafat.
2 Kronieken 20:6 en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? 
Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterk-
te, zodat niemand tegen U kan standhouden. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en 
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U zult verhoren en verlossen. 10 Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïr 
gebergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. 
Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg, 11 en zie, zij vergelden het ons, 
door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. 12 Onze God, zult 
U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht 
die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht. 

Het gebed van Josafat wordt verhoord. God zal voor Juda strijden. 
2 Kronieken 20:17 Zo zegt de HEERE tegen u: “Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld van-
wege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Trek morgen tegen 
hen op, want de HEERE zal met u zijn.” 

Josafat en het volk geloofde de Heere en zij prezen Hem.
 2 Kronieken 20:18 Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners 
van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE. 
19 En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van de 
Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. 

Men begint de strijd met lofprijzing. De zangers gaan voor de soldaten uit. De overwinning komt 
tot stand door de machtige daden van God. Vrees voor de God van Israël valt op alle volken in 
die omgeving. 

2 Kronieken 20:22 Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hin-
derlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren 
afgekomen, en zij werden verslagen. 28 Zij kwamen in Jeruzalem aan met luiten, met harpen en 
met trompetten, en gingen naar het huis van de HEERE. 29 Grote vrees voor God kwam over 
alle koninkrijken van de landen, toen zij hoorden dat de HEERE tegen de vijanden van Israël ge-
streden had, 30 en het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom. 

De Engel des Heeren (de Messias in het OT) doodt 185.000 soldaten van Assyrië in 
één nacht.
Jesaja 37: 33 Daarom, zo zegt de HEERE van den koning van Assyrie: Hij zal in deze stad niet ko-
men, noch daar een pijl inschieten; ook zal hij met geen schild daarvoor komen, en zal geen wal 
daartegen opwerpen. 34 Door den weg, dien hij gekomen is, door dien zal hij wederkeren; maar 
in deze stad zal hij niet komen, zegt de HEERE. 35 Want Ik zal deze stad beschermen, om die te 
verlossen, om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil. 36 Toen voer de engel des HEEREN 
uit, en sloeg in het leger van Assyrie honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des mor-
gens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen. 37 Zo vertrok Sanherib, de koning 
van Assyrie, en toog henen, en keerde weder; en hij bleef te Nineve. 38 Het geschiedde nu, als hij 
in het huis van Nisroch, zijn god, zich nederboog, dat Adramelech en Sarezer, zijn zonen, hem 
met het zwaard versloegen; doch zij ontkwamen in het land van Ararat; en Esar-haddon, zijn 
zoon, werd koning in zijn plaats.

Jeremia 10:6 Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. 7 Wie 
zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers, onder al de wij-
zen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk. 8 In één ding zijn zij toch 
dom en dwaas: onderwijs in onzinnigheid, hout is het! 9Geplet zilver wordt uit Tarsis gebracht 
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en goud uit Ufaz; werk van een vakman, en van de handen van een edelsmid – blauwpurper en 
roodpurper is hun gewaad – alles is het werk van kundige mensen. 10 De HEERE God is echter 
de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning. Voor Zijn grote toorn beeft de aarde, de 
heidenvolken kunnen Zijn gramschap niet verdragen. 11 Dit moet u tegen hen zeggen: De goden 
die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel 
vergaan. 16 Jakobs deel is niet gelijk die, want Hij is de Formeerder van alles, en Israel is de roede 
Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.

Drie Joodse mannen gered uit de brandende oven.
Drie Joodse mannen wilden niet knielen voor het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. 
Zij wilden geen andere God aanbidden dan de God van Abraham, Izak en Jakob. Als straf werden 
zij in een vurige, brandende, zeer heet gestookte oven gegooid. De oven was zo heet dat de 
soldaten die deze drie mannen in de oven gooiden, door de hitte van het vuur werden gedood. 

Daniël 3: 12 Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aange-
steld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, 
geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aan-
bidden zij niet. 16 Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebu-
kadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. 17 Als het moet, kan onze God, Die wij 
vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlos-
sen. 18 En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden 
beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. 19 Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid 
vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij 
nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was 
hem te stoken. 20 Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, 
Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 21 Toen 
werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kle-
ren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. 22 Omdat het woord van de koning 
zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur 
deze mannen die Sadrach, Mesach en Abed-Nego naar boven brachten, gedood. 

De drie Joodse mannen stonden in de oven en werden niet door de vlammen gedood. Waar-
om niet? Hun God, de God van Abraham, Izak en Jakob had een Engel, de Engel des Heeren, 
gezonden om hen te beschermen. Het vuur deed hen geen kwaad. Hun haren waren zelfs niet 
geschroeid. Toen ze uit de oven werden bevrijd, was er zelfs geen brandlucht aan hen. Wat heb-
ben wij toch een machtige God. De God Die hemel en aarde gemaakt heeft en alle uitingen en 
krachten van de natuur in Zijn machtige hand heeft. 

Daniël 3:23 Maar toen deze drie mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden 
in de brandende vuuroven gevallen waren, 24 sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. 
Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen 
gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, 
o koning! 25 Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! 
Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. 26 
Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam 
het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dienaren van de allerhoogste God, ga naar 
buiten en kom hier! Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het midden van het vuur. 
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27 Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de 
koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: 
het haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing zelfs 
geen brandlucht aan hen. 

Dit gebeuren leidde tot de erkenning van Nebukadnezar, dat de God van de drie Joodse mannen, 
de God is Die redden kan. Hij prees God en vaardigde een wet uit dat niemand deze God mocht 
lasteren, op straffe van de dood en vernietiging van zijn woning. Een wet tegen blasfemie, uitge-
vaardigd door een heidense vorst. 

Daniël 3: 28 Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en 
Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben 
vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, 
omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. 29 Daarom wordt door 
mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God 
van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een 
mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere god die zo redden kan. 30 Toen maakte 
de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego voorspoedig in het gewest Babel.

Daniël gered uit de leeuwenkuil. 
Daniël 6: 16 Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de ko-
ning: Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is dat geen enkel verbod of besluit 
dat de koning heeft opgesteld, veranderd mag worden. 17 Toen gaf de koning bevel en men haal-
de Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw 
God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. 19 Toen vertrok de koning naar zijn paleis. 
De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn 
slaap was ver van hem geweken. 20 Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning 
op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. 21 Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, 
riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, 
dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen 
verlossen? 22 Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft 
Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel 
toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen 
misdaad begaan. 24 Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil 
te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, 
omdat hij op zijn God had vertrouwd.

God toont Zijn liefde en almacht door bijzondere daden. Gods liefde voor 
de volkeren buiten Israël.

Naäman,een Syriër, door middel van de profeet Elisa genezen.
2 Koningen 5: 1 Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzien-
lijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs 
verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. 14 Daarom daalde 
hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man 
Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.
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Elia bij de weduwe in Zarfath.
Zarfath, een vroegere stad in het huidige Libanon, tussen Tyrus en Sidon. Is niet herbouwd.
1 Koningen 17: 7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was 
geen regen in het land gevallen. 8 Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: 9 Sta op, ga naar 
Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om 
u te onderhouden.

Een gestorven zoon wordt weer levend.
1 Koningen 17: 17 Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, 
ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. 20 Hij riep de 
HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling 
verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? 21 En hij strekte zich driemaal over 
het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem 
terugkeren. 22 De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem 
terug, en het werd weer levend.

De Heere Jezus verklaart wat er destijds aan de hand was. 
Lukas 4: 25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, 
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over 
heel het land, 26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar 
een vrouw, een weduwe. 27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, 
en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. 28 En allen in de synagoge werden 
met woede vervuld toen zij dit hoorden.
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21. God toont Zijn macht.
Oude Testament

Doortocht door de Rode Zee.
Exodus 14: 21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele 
nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd 
doormidden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water 
was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur. 23 De Egyptenaren achtervolgden hen 
en kwamen hen achterna, met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters, tot 
in het midden van de zee. 24 Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE 
in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van 
de Egyptenaren in verwarring. 25 Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met 
moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israël vluchten, want de HEE-
RE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. 26 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand 
uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over 
hun ruiters. 27 Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen 
vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet 
vluchtten. Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee. 28 Want toen het water terug-
vloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee 
achter nagekomen waren. Niet een van hen bleef er over.

Hebreeën 11:29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de 
Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.

Het volk Israël wordt 40 jaar in de woestijn Sinaï door God van voedsel voorzien, brood uit de 
hemel en gevogelte. Nog een groot wonder is, dat hun kleding en schoenen in 40 jaar niet zijn 
versleten.

Deuteronomium 8: 2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, 
u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef 
zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 3 Hij 
verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook 
uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, 
maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. 4 De kleren die u droeg 
zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar.

Ondanks de grote daden van de HEERE gedurende de 40 jaren in de woestijn, ondanks de offers 
die dagelijks werden gebracht aan de HEERE, bleven de Israëlieten ook nog de afgoden dienen, 
zoals de profeet Amos ons laat weten. 

Amos 5: 25 Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht 
in de woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël? 26 U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en 
Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! 27 Daarom zal Ik u in 
ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de HEERE; God van de legermachten is Zijn 
Naam.
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God is de Schepper van deze aarde. Hij heeft dus ook alle macht over Zijn schepping. Over 
de winden, de wolken, aardbevingen, hitte, kou, droogte, overstromingen. Hij heeft alles in 
Zijn hand. Hij kan daarmee zegenen en straffen. Zijn Woord is daar duidelijk over. Oogsten en 
misoogsten zijn in Zijn hand. Lees daarover Deuteronomium 28 en Amos 4 en 5, waar God Israël 
duidelijk informeert over Zijn daden, indien Israël (en ook de volken) zich niet tot Hem bekeren.

De God van de hemel doet de zon 10 graden teruggaan. 
2 Koningen 20:11 En Jesaja, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed de schaduw tien graden 
achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz’ 
zonnewijzer.

God laat het drie jaar niet regenen op het gebed van Elia.
Jeremia 51:15 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn 
wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand; 16 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een ge-
druis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij 
maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkamers.

Amos 4: 7 En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb 
het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk 
land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdord. 12 Toch hebt u zich niet tot 
Mij bekeerd, spreekt de HEERE.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.

God heeft de macht over de winden.
In het Bijbelboek Jona staat de geschiedenis beschreven van de profeet Jona, die voor God op 
de vlucht is, omdat hij het niet eens is met Zijn opdracht om de inwoners van de stad Ninevé 
(Mosul) op te roepen tot bekering. Hij verbergt zich voor God op een schip. Eenmaal op zee 
steekt er een hevige storm op. Heel bedreigend voor de zeelieden. Zij bidden tot hun goden, 
maar dat helpt niet. Dan moet Jona zijn verhaal opbiechten en Jona begrijpt dat Zijn God deze 
storm veroorzaakt. Jona trekt de consequenties van zijn daad en laat zich overboord gooien. De 
stormbedaart. God is echter Jona genadig en laat hem opslokken door een grote vis, die hem 
drie dagen later op het strand spuwt. Een bijzondere geschiedenis, die echt gebeurd is, want de 
Heere Jezus verwijst hiernaar als teken, dat met Hem hetzelfde zal gebeuren. Wel niet opgeslokt 
door een vis en na drie dagen weer levend uitgespuwd, maar wel drie dagen in een graf en daarna 
opgestaan uit de dood. 

Jona 1: 14 Toen riepen zij de HEERE aan en zeiden: Och HEERE, laat ons toch niet vergaan om 
het leven van deze man! Leg geen onschuldig bloed op ons! Want U, HEERE, doet zoals het U 
behaagd heeft. 15 Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee 
kwam tot bedaren. 16 Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; zij brachten de 
HEERE een slachtoffer en legden geloften af. 17 En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op 
te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

Mattheus 12: 41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht 
en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer 
dan Jona is hier! 
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Mattheus 16: 4 Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen 
teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.

God beheerst ook het klimaat. Als Hij dat nodig vindt, geeft Hij enige of meerdere seizoenen van 
droogte of regen, seizoenen met hoge opbrengsten of lage opbrengsten, een gezond gewas of 
ziekten en plagen. Waarom doet God dat? God houdt toch van de mensen, heeft Zijn schepselen 
toch lief? Ja, dat is zeker zo, maar als de mensen zich zelf meer liefhebben dan God of de afgoden 
gaan dienen in plaats van de God die hen het leven gegeven heeft, of op welke wijze dan ook 
ongehoorzaam zijn aan de geboden die Hij heeft gegeven, dan moet u niet vreemd opkijken als 
God aan u of aan een volk laat merken dat ze dat niet ongestraft kunnen doen. Het gaat God niet 
in de eerste plaats om het straffen, maar dat een mens weer terugkeert naar een goede relatie 
met Zijn Schepper. In de Bijbel staan veel voorbeelden van situaties waarin God Zijn zegen in-
houdt. Doordat de mens door zijn gedrag de aarde uitbuit en leeg rooft en zo de scheppingsorde 
verstoord, ondervindt hij daarvan zelf de gevolgen, o.a. de klimaatverandering.
In het Bijbelboek Haggaï vinden we een paar voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft een si-
tuatie dat de Joden, teruggekeerd uit ballingschap, uit Babel, wel voor zichzelf mooie huizen 
bouwen, maar de tempel in puin laten liggen. 

Haggaï 1: 9 U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies Ik in. 
Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl 
u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. 10 Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het land 
onthoudt u zijn opbrengst, 11 want Ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het 
koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over 
de dieren en over al de inspanning van uw handen. 

Een tweede voorbeeld betreft ook wel de tempelbouw, maar het gaat ten diepste hier over dat alle 
werk gedaan wordt met een onrein, zondig hart. Een hart dat God niet op de eerste plaats heeft 
staan. Een hart dat niet door Gods Geest is vernieuwd, niet is wedergeboren. Als dat het geval is, 
dan kan een mens nog zoveel goede werken doen, maar voor God hebben die goede werken geen 
waarde, hoe goed deze werken op zichzelf ook zijn. We lezen hierover in Haggaï 2. Want ondanks 
hun offers, hun goede werken, zegent God dat niet en zendt hun misoogsten. Dit is een les voor 
ieder mens en blijft altijd actueel. 

Haggaï 2: 15 Toen antwoordde Haggaï en zei: Zo is dit volk, zo is deze natie voor Mijn aangezicht, 
spreekt de HEERE, en zo is al het werk van hun handen; ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het! 
16 Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op, voordat steen op steen gelegd werd 
aan de tempel van de HEERE. 17 Kwam voordien iemand bij een korenhoop van twintig maten, 
dan waren er maar tien, kwam hij bij de perskuip om vijftig maten uit de wijnpers te scheppen, 
dan waren er maar twintig. 18 Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het 
werk van uw handen, maar u keerde u niet naar Mij,  spreekt de HEERE. 19 Let toch aandachtig 
op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de 
dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op wat er gebeurde. 20 Ligt er 
nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe, en de 
olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft, die zal Ik vanaf deze dag zegenen.

God is de Schepper van het menselijk leven.
Dat God de Schepper is van het menselijk leven, lezen we in de eerste hoofdstukken van Gene-
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sis. Maar ook later in de Bijbel zien wij dat God leven verwekt waar menselijk gesproken geen 
leven meer mogelijk is. Voorbeelden hiervan in de Bijbel zijn de geboorte van de Zoon van God 
bij Maria, een maagd. Zij werd zwanger door de Heilige Geest van God. Ook de geboorte van 
Johannes de Doper was een Goddelijk wonder. Hij werd geboren uit een oude vrouw, waarvan de 
baarmoeder al gestorven was. 
Ook in het Oude Testament zijn er een aantal voorbeelden van vrouwen die geen kinderen kon-
den krijgen en waarvan God toch de baarmoeder opende: Sarah, Lea, Rebekka, Hannah.

God verandert een mens in een dierlijke gedaante.
Nebukadnezar, de koning van Babel leeft gedurende zeven jaar als een rund. Dit gebeurt als straf 
op zijn hoogmoedig gedrag. 

Daniël 4: 29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het konink-
lijk paleis van Babel. 30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een 
huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? 31 
Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel: U, koning 
Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan! 32 Men zal u uit de men-
senwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten 
geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de 
Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil. 33 Op 
hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwe-
reld verstoten, hij at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de 
hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. 

Na zeven jaar krijgt Nebukadnezar zijn verstand terug en gaat hij God erkennen, loven en prijzen 
voor Zijn almacht.

Daniël 4:34 Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want 
mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die 
eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van 
generatie op generatie. 35 Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar 
Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn 
hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? 36 Op datzelfde tijdstip kwam mijn 
verstand weer in mij terug. Ook kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn 
waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij 
mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. 37 
Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid 
zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.
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22 Jezus toont Zijn macht.
Nieuwe Testament.

Jezus geneest mensen uit de volken. 
Jezus doet doden herleven.
Jezus drijft boze geesten – duivels – uit.
Jezus toont Zijn macht over Zijn schepping.
Door vele tekenen en wonderen heeft Jezus bewezen de Zoon van God te zijn. Hij en de Vader 
zijn één. 

Jezus verandert water in wijn. 

Het eerste wonder van Jezus. Men zou de vraag kunnen stellen: Waarom deed Jezus juist dit 
wonder als eerste? De volgende aspecten kan men daar bij overwegen:

•	 Wijn wordt gemaakt van druiven, een vrucht van de wijnstok. Jezus noemt Zichzelf in 
de Bijbel “de ware Wijnstok”. 

•	 De tekenen van het Nieuwe verbond van Jezus zijn Brood en Wijn. Brood wijst heen 
naar Zijn verbroken lichaam aan het kruis. Wijn wijst heen naar het door Jezus vergoten 
bloed aan het kruis.

•	 De vaten in Kana waren watervaten. Water bedoeld voor reiniging van het lichaam. Nu 
worden ze door Jezus gevuld met wijn. Wijn dat heen wijst naar Zijn vergoten bloed. 
Zijn bloed, dat reinigt van alle zonde.

•	 Wijn wijst profetisch heen naar de bruiloft van het Lam waar Jezus weer van de wijn zal 
drinken met Zijn Gemeente.

Johannes 2:1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus 
was daar. 2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3 En toen er een te-
kort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4 Jezus 
zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zei 
tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. 6 En daar waren zes stenen waterva-
ten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie 
metreten. 7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. 8 
En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten 
het. 9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist 
niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het 
– riep de ceremoniemeester de bruidegom. 10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede 
wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede 
wijn tot nu bewaard. 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en 
Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Johannes 15: 11 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

Mattheüs 26: 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 
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vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de 
wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk 
van Mijn Vader.

Jezus’ macht over de zwaartekracht en de winden.

Jezus liep over het water en Petrus ook.
Ja, Jezus stilde de storm op zee. Dat was voor de discipelen een groot wonder. Dat leidde tot de 
belijdenis: “U bent de Zoon van God”. Jezus was Mens en ook God. Hij zegt Zelf: “Ik en de Vader 
zijn één”. Hij is ook de Schepper van hemel en aarde. De apostel Johannes begint zijn Evangelie 
met te zeggen dat door Hem alle dingen gemaakt zijn. Door het Woord is alles gemaakt. Hij 
sprak en het was er. Jezus is het Mens geworden Woord. Dan is het toch niet vreemd dat Hij die 
alles gemaakt heeft, daar ook alle macht over heeft. 

Mattheüs 14: 24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want 
ze hadden de wind tegen. 
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. 26 En toen de dis-
cipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En 
zij schreeuwden van angst. 27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben 
het; wees niet bevreesd. 28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan 
bevel over het water naar U toe te komen. 29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep 
op het water om bij Jezus te komen. 30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, 
en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! 31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep 
hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? 32 En toen zij in het schip 
geklommen waren, ging de wind liggen. 33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden 
en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!

Lukas 8: 23 Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun 
schip liep vol water en zij waren in nood. 24 Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: 
Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen 
liggen en er kwam stilte. 25 Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en 
verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het 
water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?

Vermenigvuldiging van brood en vissen, 2x.
Deze vermenigvuldiging van de broden en vissen doet mij denken aan het voeden van de Israëlie-
ten gedurende de 40 jaren in de woestijn. Toen kwamen er manna en vogels uit de hemel. Nu is 
het levende Brood uit de hemel, de Messias, die hier het Joodse volk voedt met brood en vissen, 
maar ook met Zichzelf. Als Hij straks Zijn leven geeft op Golgotha, om Zijn volk te redden. Niet 
het tijdelijke leven op deze aarde, maar eeuwig leven geeft Hij dan aan ieder die in Hem gelooft.

Mattheüs 15: 36 En Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt had, brak Hij 
ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte. 37 En zij aten allen 
en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden vol. 
38 Zij die daar gegeten hadden, waren vierduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet mee-
geteld.
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Johannes 6: 9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen 
die voor zovelen? 10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. 
Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 11 En Jezus nam de broden, en na-
dat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; 
op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 12 En toen zij verzadigd 
waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren 
gaat. 13 Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden 
die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 14 Toen de mensen dan het teken dat Jezus 
gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.

Jezus heeft macht over de vissen in de zee. 
Wij hebben eerder al gezien dat Jezus als Schepper van alle dingen, macht heeft over alles wat Hij 
geschapen heeft. Geen wonder toch dat ook de vissen Hem gehoorzamen.

Lukas 5: 4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en 
werp uw netten uit om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij 
hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 
6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te 
scheuren. 7 En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten 
komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 8 Toen Simon 
Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben 
een zondig mens.

Jezus doet wonderen van genezing buiten Israël. 

De Heere Jezus verlaat Israël en gaat naar het buitenland.
Waarom zou de Heere Jezus dat gedaan hebben? Hij was toch gekomen tot Zijn volk Israël? 
Dat zegt Hij ook tot een heidense vrouw die Hem aanroept en smeekt om de genezing van haar 
dochter, die door de duivel is bezeten. Ook Zijn discipelen wisten dat Hij voor het Joodse volk 
was gekomen en wilden de vrouw weg sturen. Op zichzelf genomen was dat vreemd, want de 
Heere Jezus ging toch Zelf naar het heidense buitenland. Daar moet toch wel een bedoeling 
achter gezeten hebben? 
Hij was inderdaad gekomen voor Zijn volk Israël, maar Hij ontmoette steeds meer tegenstand 
van de leiders van dit volk. Hoewel Hij in de eerste plaats voor Zijn eigen volk was gekomen, was 
de uiteindelijke bedoeling van de Heere God toch dat door Abraham, door Israël en door Zijn 
Zaad, de Messias, de gehele wereld gezegend zou worden. 
Door Zijn bezoek aan het heidense buitenland en door de genezing van mensen die door de 
duivel(en) bezeten zijn, laat de Heiland al iets zien van Zijn wereld omvattend werk dat in de 
toekomst gaat plaats vinden. 

De genezing van een door de duivel bezeten heidens meisje.
God beloofde aan Abraham dat door zijn Zaad alle volken gezegend zullen worden. Abimelech 
was de eerste buitenlandse vorst die door Abraham gezegend werd. Maar het ging verder. 
In het Oude Testament zien wij steeds glimpjes van die zegeningen. Maar nu de Messias geko-
men is komt de grote doorbraak, die zich voortzet na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting 
van de Heilige Geest. In het gebied van Tyrus en Sidon wordt de dochter van een heidense Kana-
nese vrouw, genezen op het geloof van haar moeder. 
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Mattheüs 15:21 En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22 En 
zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ont-
ferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. 23Maar Hij antwoordde haar 
met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, 
want zij roept ons Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. 
25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! 26 Hij antwoordde 
echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te 
werpen. 27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel 
van hun bezitter. 28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het 
zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.

Mattheüs 10: 5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar 
de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, 6 maar ga liever naar 
de verloren schapen van het huis van Israël. 7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen 
uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Tussen Mattheüs 10 en 15 moet er iets gebeurd zijn wat de Heere Jezus aanleiding heeft gegeven 
om Zijn strategie te wijzigen. Wat is er gebeurd. In Mattheüs 12 beschuldigen de Farizeeën Hem 
er van dat Hij Zijn werken doet door middel van de kracht van de duivel.

Mattheüs 12: 22 Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; 
en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. 23 En al de scharen ontzet-
ten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David ? 

Joodse leiders geven commentaar op een genezing door Jezus. 
Mattheüs 12:24 Maar de Farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet 
uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen. 

Reactie van Jezus:
Mattheüs 12:25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen 
zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf 
verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf ver-
deeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden 27 En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door 
wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. 28  Maar als Ik 
door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. 29 
Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst 
de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. 30 Wie niet met Mij is, die is tegen 
Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering 
zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven 
worden 32 En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; 
maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, 
en ook niet in de komende.

Deze lastering was zo verschrikkelijk, dat de Heere Jezus zei dat deze zonde tegen de Heilige 
Geest niet vergeven zou worden, dit in tegenstelling tot alle andere zonden. De wonderen die 
de Heere Jezus deed, werden gedaan in de kracht van Zijn Heilige Geest. Nu wordt dus door de 
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Farizeeën gesteld dat Hij dat deed door de kracht van satan. Hiermee verwierpen zij de van God 
gezonden Messias, hoewel zij uit de Schriften konden weten dat Hij de beloofde Knecht des 
HEEREN was, de beloofde Messias.
Na deze gebeurtenis begint de Heere Jezus tot de scharen te spreken in gelijkenissen.

Soms vraag ik mij af of ook nu nog, misschien onbewust, de Heilige Geest gelasterd wordt. Er 
zijn christenen die andere christenen beoordelen of veroordelen, waarvan zij menen dat deze 
christen bewerkt is door de duivel, omdat zij het werk van de Heilige Geest niet onderkennen in 
deze christen. Dit kan o.a. gebeuren als de ene christelijke denominatie de andere beoordeelt als 
zijnde door de duivel beïnvloedt. Een voorbeeld. Nog niet zo lang geleden werd in een recensie 
van een boek over de zending vanuit een reformatorische kerk, de zending van de baptisten in de 
USA, veroordeeld als zijnde wildgroei. Dit lijkt mij nogal een behoorlijke vorm van hoogmoed. 
Hoe kun je deze uitspraak verantwoorden tegenover de Heere? 

Nog een voorbeeld. Iemand die als kind gedoopt is, wordt wedergeboren door de Geest van God 
en bekeert zich van zijn zonden. Hij gelooft in de Heere Jezus. Hij laat zich dopen door onder-
dompeling. Een voorganger van een reformatorische kerk vindt dat deze persoon door de satan, 
door de duivel, beïnvloed is omdat hij zich na zijn bekering op de Bijbelse wijze laat dopen door 
onderdompeling. 
De verwerping van de Heere Jezus hield ook in dat het in het Oude Testament beloofde Konink-
rijk, voorlopig niet kon worden opgericht. Hij begint dan ook in Mattheüs 13 in gelijkenissen te 
spreken over het Koninkrijk der hemelen, op een min of meer verborgen manier. Aan Zijn disci-
pelen legt Hij echter de betekenis van die gelijkenissen wel uit. Zij moeten worden klaar gemaakt 
voor hun taak om straks de wereld in te gaan. 

Een genezing van een goddeloze man in het heidense buitenland. 
Het opmerkelijke van de genezing van deze man was:
• Jezus verlaat Israël en gaat naar Syrië-Jordanië.
• De man was een heiden.
• De man was bezeten door meerdere demonen.
• De genezen man krijgt de opdracht om de Heere Jezus te verkondigen in zijn eigen omge-

ving. 

Dat de Heere Jezus mensen genas van hun kwalen en ziekten was algemeen bekend. Het opval-
lende is echter dat de genezen Joodse mensen heel vaak de opdracht kregen om niet over hun ge-
nezing te spreken en dus ook niet over de Heere Jezus. Deze heidense man krijgt echter juist wel 
de opdracht om aan alle mensen te vertellen wat hem was overkomen, in het gebied van Deka-
polis. Hier krijgen wij al een beeld van de missionaire opdracht die de apostelen zouden krijgen, 
voordat de Heere Jezus was opgenomen in de hemel. Het was de zegen die God aan Abraham 
had beloofd dat door zijn Zaad de gehele aarde gezegend zou worden. Dat Jezus aan de Joodse 
mensen verbood om van hun genezing te spreken zou als reden kunnen hebben dat a. Dat de 
mensen om de wonderen naar Hem toe zouden komen, b. Het doel van Zijn komst was niet om 
mensen te genezen maar om als een Lam geofferd te worden voor de zonde van de mensheid, c. 
om te voorkomen dat de mensen Hem nu al tot Koning van Israël zouden uitroepen. d. Boven-
dien moest de profetie van Jesaja vervuld worden die staat in Jesaja 6: 9 Toen zei Hij: Ga en zeg 
tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult 
het niet opmerken. 10 Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; 
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anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich 
bekeren, en zal Hij hen genezen.

Markus 5:1 En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. 2 En toen 
Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine 
geest tegemoet. 3 Hij hield in de grafspelonken verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet 
met ketenen. 4 Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de 
ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat 
hem in bedwang te houden. 5 En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelon-
ken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. 6 Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde 
hij naar Hem toe en aanbad Hem, 7 en met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te ma-
ken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet pijnigt! 8 (Want 
Hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze man!) 9 En Hij vroeg hem: Wat is uw 
naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. 10 En hij smeekte Hem 
dringend dat Hij hen niet het land uit zou sturen. 
11 Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. 12 En alle demonen smeek-
ten Hem: Stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. 13 En Jezus stond het hun 
meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens; 
en de kudde stortte van de steilte af de zee in (het waren er ongeveer tweeduizend), en ze ver-
dronken in de zee. 14 En zij die de varkens weidden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de 
stad en op het land; en ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. 15 En zij kwamen bij Jezus 
en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen 
gehad had, en zij werden bevreesd. 16 En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met 
de bezetene gebeurd was, en ook over de varkens. 17 En zij begonnen Hem te smeken uit hun 
gebied weg te gaan. 18 En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest 
Hem of hij bij Hem mocht blijven. 19 Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: 
Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe 
Hij Zich over u ontfermd heeft. 20 Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles 
te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen.

Jesaja 61: 1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een 
blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden 
de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden 
zaten, opening van de gevangenis;

Lukas 4: 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek 
opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, 
omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, 
om te genezen wie gebroken van hart zijn, 
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslage-
nen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En 
toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen 
van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is 
deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Lukas 7: 22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien 
en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen ge-
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reinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie ver-
kondigd wordt.

Genezing van een Romeinse soldaat.

Het geloof van de Romeinse officier.
De Romeinse officier is één van de eerste niet-Joden die deel gaan uitmaken van het Koninkrijk 
der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, waar Joden en niet-Joden deel van zullen gaan uit-
maken. Tot eer van de God de Vader, tot eer van God de Zoon , tot eer van God de Heilige Geest. 
Waarom mag deze Romeinse officier daar deel aan krijgen? Dat is door zijn geloof in de Heere 
Jezus. 

Mattheus 8: 5 Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd 
naar Hem toe, die Hem smeekte: 6 Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. 
7 En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. 8 De hoofdman antwoordde en zei: 
Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn 
knecht zal genezen zijn. 9 Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf 
soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; 
en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. 10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, 
en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof 
niet gevonden. 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan 
tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het 
Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 13 En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd 
hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

Lukas 6:17 En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem 
een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem 
en van de zeekant van Tyrus en Sidon, 18 die gekomen waren om Hem te horen en om van hun 
ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden 
genezen. 19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, 
en Hij genas ze allen.

Lukas 7: 20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons 
naar U toe gestuurd met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander? 
22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord 
hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd wor-
den, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd 
wordt. 

Velen werden genezen. 
Mattheüs 15: 30 En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, 
mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor 
de voeten van Jezus en Hij genas hen, 31 zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat 
zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen 
konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.
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Genezing van de tien melaatsen.
Bij de genezing van de tien melaatsen ligt het accent op geloof en dankbaarheid. Tien melaatsen 
zijn door de Heere Jezus genezen, slechts één keert na zijn genezing terug naar de Heiland om 
Hem daarvoor te danken en God te verheerlijken. Heel leerzaam. Wordt na genezing niet dikwijls 
vergeten de Heere daarvoor te danken? Hoe komt dat? Uit de geschiedenis kunnen we leren dat 
het met het geloof van iemand te maken heeft. Is er een relatie met de Heiland of niet?

Lukas 17: 12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar 
Hem toe, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Mees-
ter, ontferm U over ons. 14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan 
de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één 
van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. 
16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een 
Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen 
anderen? 18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze 
vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.

Genezing van de 38 jaar zieke man.
Johannes 5: 5 En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen en 
omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? 7 De zieke 
antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water 
in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: 
Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op 
en ging lopen. En het was sabbat op die dag.

Genezing van het oor van Malchus.

Jezus vergeldt het kwaad door goed te doen. Hij heeft Zijn vijanden lief.
Lukas 22: 49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen Hem: 
Heere, zullen wij er met het zwaard op in slaan? 50 En een van hen trof de dienaar van de hoge-
priester en sloeg hem zijn rechteroor af. 51 Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe 
begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem.

Genezing verlamde man.
Lukas 5: 18 En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeer-
den hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; 19 maar toen zij vanwege de menigte 
geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten 
hem, tussen de dak tegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. 20 En toen Hij hun 
geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. 21 En de Schriftgeleerden en de 
Farizeeën begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan zonden 
vergeven dan God alleen? 22 Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen 
hen: Wat overlegt u in uw hart? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, 
of te zeggen: Sta op en ga lopen? 24 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht 
heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw 
bed op en ga naar uw huis. 25 En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene 
opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. 26 
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En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees en 
zeiden: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien.

Jezus toont Zijn macht over dood en hel.

Dood en opstanding van Jezus.
Mattheüs 20: 18 Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de Overpriesters 
en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; 19 en zij zul-
len Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar 
op de derde dag zal Hij opgewekt worden.
Mattheüs 27: 45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende 
uur toe. 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachta-
ni? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 47 Sommigen van hen die 
daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. 48 En meteen snelde een van hen toe, 
nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken. 
49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. 50 Jezus 
riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde 
in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 52 ook werden de 
graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; 53 en na 
Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Mattheüs 28: 1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2 En zie, er vond een 
grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, 
rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. 3 Zijn gedaante was als een bliksem en 
zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. 5 
Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 
dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd 
heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Dochtertje van Jaïris opgewekt uit de dood.
Mattheüs 9:18 Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, die Hem 
aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven. 
23 Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende 
menigte zag, 24 zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. 
En zij lachten Hem uit 25 Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar 
hand; en het meisje stond op.

Lazarus, Jezus’ vriend, opgewekt uit de dood. 
Johannes 11: 1 En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zus-
ter Martha. 2 Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd 
heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek. 3 Zijn zusters dan stuurden Hem de bood-
schap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. 4 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet 
tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor 
verheerlijkt wordt. 5 Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. 13 Maar Jezus had over 
zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak. 14 Toen zei Jezus 
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dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. 
17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. 34 En Hij zei: Waar 
hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. 35 Jezus weende. 38 Jezus dan, 
opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot, en er was een steen 
op gelegd. 39 Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen 
Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. 40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik 
u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? 41 Zij namen dan de steen 
weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij 
verhoord hebt. 42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij 
heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt. 43 En toen Hij dit ge-
zegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 En de gestorvene kwam naar 
buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een 
zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. 45 Velen dan van de Joden 
die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.

Jongeling te Naïn opgewekt uit de dood. 
Lukas 7:12 Toen Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen. Hij 
was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte uit de stad was 
bij haar.13 En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en 
zei Hij tegen haar: Huil niet.14 En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu 
stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon 
te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.16 En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten 
God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar Zijn volk omgezien.

Jezus toont Zijn macht over satan.

De uitdrijving van boze geesten.
Jezus heeft tijdens Zijn rondwandeling op aarde heel vaak boze geesten bij mensen uitgedreven. 
Boze geesten staan in dienst van satan. Maar Jezus is machtiger dan satan. Op Zijn bevel moeten 
zij wijken. Het voorbeeld in Lukas 8 is heel bijzonder. Als je dit gedeelte goed leest, zie je dat de 
Heere Jezus speciaal naar Dekapolis gaat om die ene man te bevrijden en een getuige van Hem 
te maken in het buitenland. De boze geesten getuigen dat Hij alle macht heeft en smeken Hem, 
hen niet voortijdig naar de afgrond te sturen waar ze uiteindelijk zullen terechtkomen.

Mattheüs 4: 24 En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij 
Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die 
door demonen bezeten waren, en maan zieken en verlamden; en Hij genas hen. 
Mattheüs 17: 14 En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor 
Hem op de knieën viel en zei: 15 Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft 
veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem bij Uw 
discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. 17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig 
en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier 
bij Mij. 18 En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat mo-
ment genezen. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom 
konden wij hem niet uitdrijven? 20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik 
zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van 
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hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 21 Maar dit soort gaat niet 
uit dan door bidden en vasten.

Lukas 8:27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange 
tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de 
grafspelonken. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met luide stem: 
Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt. 
29 Want Hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele ma-
len aangegrepen, en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te 
houden, maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven.
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23. Jezus heeft alle macht in hemel en op 
aarde. 

Jezus is Redder en Rechter

Jezus is Redder.
Mattheüs 18:11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.

Jezus zegt in Mattheüs 18 dat een mens niet verloren gaat, maar al verloren is. Zonder bekering 
tot God is een mens al verloren. Al leeft die mens voor het oog nog zo netjes. God ziet echter het 
hart aan en weet wat er in een mens leeft aan gedachten en begeerten. 

Mattheüs 19:24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een 
naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 25 Toen Zijn discipelen dit hoor-
den, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? 26 Maar Jezus keek hen aan en zei 
tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Mattheüs 19:29 En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen 
of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het 
eeuwige leven beërven. 30 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.

2 Petrus 39 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lank-
moedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Jezus is Rechter.
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.
Jezus zal aan het einde van de tijden de volken oordelen.

God heeft Zijn Zoon naar deze wereld gezonden om mensen te redden van het eeuwig verderf. 
God wilde niet dat mensen eeuwig verloren zouden gaan. De Zoon gehoorzaamde Zijn Vader, ja 
het was Zijn lust om de wil van Zijn Vader te doen.
Aan de tijd van genade en redding komt echter een keer een door God bepaald einde. Aan het 
einde van een mensenleven volgt de beoordeling en veroordeling door God, als Rechter. God 
heeft deze taak echter overgegeven aan Zijn Zoon. Het is de Zoon, Die na Zijn Hemelvaart van 
God, de Vader, alle macht ontvangen heeft in de hemel en op de aarde. Hij heeft ook de volmacht 
ontvangen om als Rechter ieder mens te beoordelen of te veroordelen. De gelovigen worden 
beoordeeld. De ongelovigen worden veroordeeld. De gelovigen ontvangen eeuwig leven in het 
Paradijs, de ongelovigen gaan in afwachting van hun veroordeling, eerst naar het dodenrijk. 
Gescheiden van het Paradijs. Daarna volgt aan het einde van de tijden hun eeuwige veroordeling 
tot de hel.

Mattheüs 13:41 De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, 42 en zij zullen 
hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de recht-
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vaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat 
hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de 
slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 15:13 Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant 
heeft, zal uitgetrokken worden. 

Markus 3:28 Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en 
de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; 29 maar wie gelasterd zal hebben 
tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het 
eeuwige oordeel. 

2 Thessalonicenzen 1:8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet 
kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij 
zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 
heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te wor-
den in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis 
geloof ).

2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er 
iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze 
geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem teniet-
doen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van 
de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding 
van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aan-
genomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, 
zodat zij de leugen geloven,
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24. Het kruis van Christus in de verkondiging 
van het Woord.

Hoe belangrijk is het kruis van Jezus in de verkondiging van het Evangelie? Heel belangrijk! Zie 
maar wat de apostel Paulus hierover zegt in: 

1 Korinthiërs 1: 18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, 
maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Wat bedoelt Paulus hiermee? Wat betekent het woord van het kruis? Het woord van het kruis 
betekent het sterven van Jezus en het opstaan van Hem uit de dood. Waarom vinden mensen dat 
dwaasheid? Om twee redenen. De eerste reden is dat zij van mening zijn dat niet iemand anders 
voor hun zonden hoeft te sterven aan een kruis. Dat vinden ze dwaas. Bovendien vinden zij zich-
zelf niet slecht en zondig. Een tweede reden is dat als iemand tot geloof komt in Jezus, hij moet 
gaan leven naar de geboden van Jezus. Dat wil de mens van nature niet. Waarom niet? Omdat hij 
dan moet sterven. Sterven aan zijn eigen ik, zijn egoïsme en zich moet laten vullen met de Geest 
van Christus. Dat houdt in, volledige overgave aan Jezus.

Maar als iemand wel tot geloof komt in Jezus is het woord van het kruis een kracht van God. Die 
tot geloof komt en tot volledige overgave aan Jezus, ontvangt Zijn Heilige Geest. Die Heilige 
Geest stelt de gelovige in staat naar de geboden van Jezus te leven. Als we daarna toch blijven 
zondigen, dan komt dit voort uit een niet volledig overgegeven leven. Dan zijn we nog niet ge-
storven aan ons eigen ik. 

Ik denk dat dit heel belangrijk is in het leven van veel christenen die nog steeds tobben over 
zonden waar ze maar niet vanaf kunnen komen, of ze hebben geen zekerheid van hun behoud. 
De prediking geeft in veel gevallen daar geen Bijbelse oplossing voor. Soms wordt het tegen-
overgestelde gepreekt, nl. een mens blijft zondig en er is geen overwinningsleven mogelijk. Dit 
belemmert ook vaak het evangelisatie- en zendingswerk. Soms komt zgn. zendingsarbeid dan 
ook niet verder dan een vorm van ontwikkelingswerk. 

Lukas 9: 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, 
zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het ver-
liezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat 
het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?

Dagelijks zijn kruis opnemen betekent, dagelijks sterven aan het eigen ik!

Lukas 11:35 Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 36 Als dus uw lichaam 
helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer 
de lamp het met zijn schijnsel verlicht.

Lukas 12: 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, 
nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor 
Hem!
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25. Jezus en Zijn relatie met Zijn volgelingen.
Hoe moeten de volgelingen van Jezus in deze wereld leven?
Mattheüs 28: 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Bij Zijn afscheid van deze aarde geeft Jezus in een paar zinnen weer wat hun opdracht is en hoe 
zij die moeten vervullen. Dit houdt ook in hoe alle volgelingen van Hem moeten leven. “Opdat 
zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar Christus, Die voor hen gestorven en 
opgewekt is.” (2 Korinthiërs 5:15.) Jezus geeft dit onderwijs aan Zijn discipelen in Mattheus 5-7. 
Hij leerde hen: 
Hij die naar de woorden van Jezus handelt heeft zijn levenshuis op de rots gebouwd. Die daar 
niet naar handelt heeft op zand gebouwd. Als de watervloed komt, stort het op zand gebouwde 
huis in elkaar. Jezus zegt in Mattheüs 5:13 dat Zijn discipelen het zout zijn om de wereld leef-
baar te houden. Maar als het zout zijn werking, zijn invloed, verliest, kan het beter weggegooid 
worden. Dan wordt de wereld onleefbaar. Daar lijkt het nu wel langzamerhand naar toe te gaan. 

Een onmogelijke opgave?
Mattheus 5: 43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet 
u haten. 44  Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan 
hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45zodat u kinderen zult zijn van 
uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, 
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als u hen liefhebt die u 
liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen 
uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u 
dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Niet leven als de mensen van de wereld. 

Wat is het verschil? 
Het verschil tussen een gelovige en een ongelovige komt als het goed is tot uitdrukking in handel 
en wandel, in woord en daad. De basis van het verschil is of iemand de Heilige Geest heeft ont-
vangen of niet. Als iemand tot geloof in Jezus komt ontvangt deze de Heilige Geest. De volheid 
van deze Geest hangt in welke mate iemand gestorven is met Christus, gestorven is aan zijn 
eigen zondige ik en vervuld kan worden met de Heilige Geest. Indien iemand nog niet gestorven 
is aan zijn eigen ik, zal het verschil met iemand van de wereld, iemand zonder geloof in Jezus, 
in principe niet zo groot zijn. Een mix van eigen bedorven geest en de Heilige Geest geeft geen 
goede vrucht.

Mattheüs 6: 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij 
denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen 
niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.
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Mattheüs 6: 31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij 
drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw 
hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk 
van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
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?

De verering van Maria de moeder van Jezus wordt afgewezen door Jezus.
Jezus zegt: “Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?” Ontkent Hij hiermee dat Maria Zijn 
moeder is? Nee dat niet, maar een gelovige vrouw is voor de Heere Jezus als een moeder.

Mattheüs 12: 46 En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten 
en zochten Hem om met Hem te spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers 
staan buiten en zoeken U om met U te spreken. 48 Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat 
tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? 49 En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn 
discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. 50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die 
in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

Lukas 11: 27 Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem 
verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U 
gezogen hebt! 28 Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.

Het bewijs dat Jezus de Messias is. 
De profeet Jona verbleef drie dagen en nachten in een groot zeedier. Alzo zal Jezus na gestorven 
te zijn, na drie dagen weer opstaan uit het graf. Zij die Hem aan het kruis hebben laten nagelen, 
hebben Zijn opstanding wel ontkend, maar er zijn honderden getuigen die Hem na Zijn opstan-
ding gezien hebben.

Lukas 11: 29 Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven 
geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de 
profeet Jona. 30 Want zoals Jona voor de inwoners van Ninevé een teken geweest is, zo zal ook 
de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht.

God, de Vader, heeft twee keer vanuit de hemel getuigt dat Jezus Zijn Zoon is. De eerste keer 
was dat bij de doop van Jezus. De tweede keer was bij de verheerlijking op de berg, toen Jezus 
een ontmoeting had met Mozes en Elia. Beide keren waren er mensen aanwezig die dit gehoord 
hebben. 
God, de Vader, is één met Zijn Zoon Jezus. 
Liefde en eenheid tussen Vader en Zoon.
Opmerkelijk is dat Jezus het in het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) zo vaak over de wereld 
heeft. Dit gebed is één van de ontroerendste gedeelten uit de Bijbel. Het gebed geeft ons een 
beeld van de liefde en eenheid tussen de Vader en de Zoon. Deze liefde en eenheid moet er ook 
tussen Gods kinderen zijn, tussen de leden van Zijn Gemeente. 

Johannes 17: 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven 
hebt, want zij zijn van U.10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben 
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in hen verheerlijkt.11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom 
naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen 
zijn zoals Wij.12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U 
Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het 
verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. 13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, 
opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de 
wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.15 Ik 
bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.16 Zij zijn niet 
van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de 
waarheid. 18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20 En Ik bid niet alleen 
voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één 
zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld 
zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gege-
ven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één 
zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt 
liefgehad. 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. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en 
dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.

Johannes 5: 19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen (de schare mensen): Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat 
Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat 
Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich ver-
wondert.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. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem 
gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is 
uit de dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de 
doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want 
zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben 
in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon 
des mensen is. 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven 
zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 
30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik 
zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 31 Als Ik van Mijzelf getuig, 
is Mijn getuigenis niet waar. 32 Er is een Ander Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis 
dat Hij van Mij getuigt waar is. 36.maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, 
want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, 
getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft. 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die 
heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. 38 
En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. 39 U 
onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van 
Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.
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Opdracht van Jezus aan Zijn discipelen. 
Mattheüs 28: 16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ont-
boden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus 
kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.19 Ga 
dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met 
u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Jezus brengt verdeeldheid onder mensen, en in gezinnen.
Jezus is toch de Vredesvorst? Hoe kan het dan dat Hij verdeeldheid, ja zelfs ruzie teweeg kan 
brengen in gezinnen? Hij brengt Zelf geen verdeeldheid, maar als iemand tot geloof komt in 
Hem, levert dat heel vaak vijandschap op in een gezin of huwelijk. Het gebeurt zelfs in moslim-
gezinnen dat zo’n gelovige bedreigd en gedood wordt. 

Lukas 12: 49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al 
ontstoken is! 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat 
het volbracht is. 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, 
maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen 
twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen 
vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondoch-
ter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

Jezus leert Zijn discipelen bidden.
Lukas 11: 1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen 
tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen 
geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: 

1. Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 
2. Uw Koninkrijk kome. 
3. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
4. Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. 
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Hoe moet een christen leven? 
De apostel Paulus geeft in zijn brief aan zijn mededienstknecht Titus een korte, bondige samen-
vatting van het leven van een wedergeboren christen. 

Titus 2:11  Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons 
de goddeloosheid en de wereldse begeerten na te laten en in deze tegenwoordige wereld matig, 
rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 14 Hij heeft Zichzelf 
voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor Zichzelf een 
eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs 
met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

Het is heel bijzonder dat in deze vijf teksten van Paulus aan Titus precies staat vermeld hoe het 
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leven en de positie van een christen zou moeten zijn. 

Het komende Koninkrijk.
Hoe moeten christenen spreken over het komende Koninkrijk? De Heere Jezus geeft ons daar 
onderwijs over. De Heere Jezus spreekt over Zijn Koninkrijk en het Koninkrijk van Zijn Vader. Het 
Koninkrijk van de Heere Jezus is het duizend jarig Vrederijk, waarin de heiligen met Hem zullen 
regeren. Aan het einde van het duizend jarig Vrederijk gaat het Koninkrijk van de Heere Jezus 
over in het Koninkrijk van Zijn Vader. Zoals onderstaande teksten dit aangeven. 

Mattheüs 13:41 De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, 42 en zij zullen 
hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de recht-
vaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader.

Lukas 22: 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30 opdat 
u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël 
oordeelt.

1 Korinthiërs 15: 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader 
heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.25 
Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

Jezus geeft in Zijn onderwijs aan Zijn discipelen aan dat zij moeten spreken over oude en nieuwe 
schatten. Wat zijn deze oude en nieuwe schatten? Dat is niets anders dan de Schriften van het 
Oude- en Nieuwe Testament. Het Oude Testament spreekt over de Messias Die komen zal en het 
Nieuwe Testament spreekt over de reeds gekomen Messias en die straks nog weer opnieuw zal 
komen om Zijn vijanden te vernietigen en een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid te stichten, 
waarin Hij Koning zal zijn van Israël en Israël tot haar doel zal komen, zoals de Heere dat heeft 
beloofd. Het oude verbond van de Sinaï en het nieuwe verbond in Zijn bloed, ingesteld bij het 
Avondmaal. 

Mattheüs 13: 52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der heme-
len onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen 
tevoorschijn haalt. 

De gezegende positie van allen die deel hebben aan de Heere Jezus.

Hun waarde in de Heere Jezus.
• Ik ben Zijn tempel, 1 Korinthiërs 6:16.
• Ik ben Zijn getuige, Handelingen 1:8.
• Ik ben Zijn medearbeider, 2 Korinthiërs 6:1.
• Ik ben Zijn zout en licht, Mattheüs 5:13-14.
• Ik ben een rank aan Hem, als Wijnstok, Johannes 15:16. 
• Ik ben een geheel nieuwe schepping, 2 Korinthiërs 5:17.
• Ik ben in staat om in Zijn kracht alles te doorstaan, Filippensen 4:13.
• Ik ben een kanaal van Zijn verzoeningswerk, 2 Korinthiërs 5:18.
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Hun relatie tot de Heere Jezus.
• Ik ben Zijn kind, Johannes1:12.
• Ik heb vrede met Hem, Romeinen 5:1b.
• Ik ben in Hem volmaakt, Kolossenzen 2:10.
• Ik heb altijd toegang tot Hem, Efeziërs 2:18. 
• Ik ben rechtvaardig verklaard, Romeinen 5:1.
• Ik ben een deel van Zijn lichaam, 1 Korinthiërs 12:27.
• Ik heb vergeving van al mijn zonden, Colossenzen 1:14.
• Ik ben voor eeuwig met Hem verbonden, 1 Korinthiërs 6:17.

Hun positie in de Heere Jezus.
• Ik ben een burger van Zijn hemels rijk, Filippenzen 3:20,21.
• Ik kan nooit meer veroordeeld worden, wel beoordeeld, Romeinen 8:1,2.
• Ik ben verzegeld met Zijn Heilige Geest, Efeziërs 1:13.
• Ik ben met Hem verborgen in God, Colossenzen 3:3.
• Ik mag er zeker van zijn, dat alle dingen meewerkenten goede, Rom.8:28.
• Door Zijn Heilige Geest heb ik de vrucht van de Geest ontvangen, Galaten 5:22.

Hun toekomst met de Heere Jezus.
• Ik mag in de toekomst met Hem regeren, 2 Timotheüs 2:13.
• Ik zie uit naar de bruiloft van de Heere Jezus (het Lam), Openbaring 19:9.
• Ik zal Hem persoonlijk zien, 1 Johannes 3:1-3.
• Ik zal Hem gelijk zijn, (zelfde lichaam), Romeinen 8:29.
• Ik mag anderen uitnodigen, want er is nog plaats, Openbaring 21:16.
• Ik krijg eeuwig deel aan een nieuwe aarde en hemel. 

Bron: Het mooiste leven op aarde - Johan en Linda Schep. 

De Gemeente is de bruid van de Messias Jezus.
Jezus is de Bruidegom.
De Gemeente is het lichaam van Christus.
Jezus is het Hoofd.

In de Bijbel wordt de gemeente van de Heere Jezus wel aangeduid als het lichaam van Christus 
en als de bruid van Christus. Jezus is het Hoofd van het lichaam, Zijn volgelingen, Zijn discipe-
len zijn de leden. Jezus is de Bruidegom en Zijn discipelen, Zijn gemeente is de bruid. Dit kan 
met een paar teksten worden aangetoond, ook wel met meerdere teksten. Maar we zullen ons 
beperken tot enkele teksten.

Romeinen 12: 4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde 
functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk 
leden van elkaar.

1 Korinthiërs 12: 27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn 
leden.
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Johannes 3: 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en 
hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms.

Openbaring 19:7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de 
bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gege-
ven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerech-
tigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het 
avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden 
van God.

Wie is de bruid van de Bruidegom? Wie zijn de Vader en moeder van de Bruidegom? Uit de Schrif-
ten weten we dat God, de Vader is van Jezus, Zijn eniggeboren Zoon. De moeder van Jezus, is Is-
raël, waaruit Hij geboren is. Zie Openbaring 12:1-6. Israël wordt in de Bijbel ook wel de vrouw van 
God genoemd. De huwelijkssluiting was bij de Sinaï. Als Israël de moeder van Jezus is, kan Israël 
niet de bruid zijn. Uit bovenstaande teksten blijkt dat de gelovigen, de heiligen, de gemeente, 
de bruid van Jezus is. Door de Vader gegeven aan Zijn Zoon. 2 Kor. 11:2 “Want ik beijver mij voor 
u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine 
maagd aan Christus voor te stellen”.

Geen vrees voor de dood.
Jesaja 25: 8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van 
alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; 
want de HEERE heeft het gesproken. 

“Vaak wordt de vrees voor de dood weggenomen van een kind van God, dat tevoren siddert. De 
mens, waarvan in waarheid de vrees is weggenomen, kan door de doodsvallei gaan. Misschien 
niet zingend, maar wel met ootmoedig vertrouwen.
Dan kan Gods kind zeggen :”Heere Jezus ontvang mijn geest”. Niets anders dan een blik op de 
gekruisigde Messias kan de vrees voor de dood wegnemen. Ongelovigen kunnen in onwetend-
heid en in ongevoeligheid sterven, maar alleen een kind van God, van wie de bedekking verslon-
den is, kan in de dood ervaren dat de prikkel is weggenomen.

Lieve vrienden, hoe ernstig; wij reizen de dood tegemoet. Niets dan een blik op de Heere Jezus, 
als onze persoonlijke Zaligmaker en Verlosser, kan ons staande houden wanneer dat uur komen 
zal. Kind van God, bedenk wat Hij u toeroept: Ik zal u van de macht van het graf en de dood ver-
lossen. Dan zal in vervulling gaan voor Gods kind waar Jezus om gebeden heeft: “Vader, ik wil, 
dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen 
aanschouwen.” 
Robert Murray McCheyne

Robert Murray McCheyne had veel liefde voor het Joodse volk. Hij heeft zelfs een zendingsreis 
gemaakt naar het land van de Bijbel. Wat hij in bovenstaande korte verklaring van Jesaja 25:8 zegt 
over Gods volk is juist. Echter, de tekst gaat in de eerste plaats over het volk Israël. Wat belooft de 
Heere in deze tekst? Dat de smaadheid van het Joodse volk, dat over de gehele aarde verspreid 
is, zal worden weggenomen. Een heerlijke profetie die nog niet vervuld is.
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Christenen genieten speciale bescherming van de engelen van God. 
Mattheüs 18: 6 Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter 
voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van 
de zee gezonken was. 10 Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun 
engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Waar twee of drie samenkomen in Zijn Naam is Jezus in hun midden.
Mattheüs 18: 19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig 
verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 20 Want waar twee 
of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Gelovigen zullen voor eeuwig koning en priester zijn.
Jeremia 33: 22 Zoals de sterren aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten 
kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die 
Mij dienen.

1 Petrus 2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, 
een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem 
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

1 Johannes 2:1 En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 
Christus, de Rechtvaardige. 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de 
onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Openbaring 1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, 
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
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26. Twee soorten dood en twee opstandingen.
Eerst geef ik u enkele teksten door uit het Oude Testament die over de opstanding der doden 
gaan. De profeet Jesaja spreekt over de eerste opstanding tot het eeuwige leven. Daniël spreekt 
over beide opstandingen. De tweede opstanding is tot een eeuwig oordeel ten dode, tot eeuwig 
afgrijzen. 

Jesaja 26:19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak 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.

Daniel 12: 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het 
zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In 
die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2 En velen 
van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, ande-
ren tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

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. 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de 
Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Klinkt u dat vreemd in de oren? Twee soorten dood en twee opstandingen? Nog nooit van ge-
hoord? Nu dat zou best kunnen, want ik denk dat zelfs veel christenen dit niet weten. Toch staat 
het in de Bijbel. In Openbaring 20 maakt de Heere Jezus ons duidelijk dat er twee soorten dood 
en twee opstandingen zijn. De eerste dood vindt plaats als een mens sterft. Daarna gaat de ziel/
geest van de gelovige mens tijdelijk naar het Paradijs. De ziel/geest van de ongelovige mens 
gaat tijdelijk naar het dodenrijk, de plaats voor de ongelovigen. In de eerste opstanding staat 
de gelovige mens op uit het graf, krijgt een nieuw eeuwig lichaam en dit nieuwe lichaam wordt 
verenigd met zijn ziel/geest. Dit gebeurt tijdens de opname van de gelovigen. De gelovigen 
worden dan voor altijd verenigd met hun Heere en Heiland. Voor deze gelukzalige mensen is er 
geen tweede dood.

Psalm 49: 16 Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opne-
men.

Lukas 23: 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 
43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Johannes 14: 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.

In de Bijbel kunnen we over nog meer incidentele soorten opstanding lezen. Deze opgestane 
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mensen hebben voor zover wij kunnen weten geen eeuwig nieuw lichaam gekregen, zijn dus later 
opnieuw gestorven. Zo zijn er na het sterven van de Heere Jezus veel gelovige mensen opgestaan 
en verschenen aan velen. De Bijbel zegt niets over een nieuw verheerlijkt lichaam van deze opge-
stane mensen. (Mattheüs 27:50-52)
Heel veel mensen die iedere zondag de apostolische geloofsbelijdenis horen voorlezen in hun 
kerk, weten dat er een opstanding uit de dood komt. Wanneer die plaats vindt? Ja, waarschijnlijk 
op het moment als de Heere Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Want de 
doden zullen toch eerst moeten opstaan om geoordeeld te worden. 

Gods Woord spreekt echter over twee opstandingen. De eerste opstanding wordt met name ge-
noemd in de Bijbel. De tweede wordt niet als zodanig genoemd, maar is ook de laatste opstan-
ding. Over de eerste opstanding wordt gesproken in boek Openbaring 20:5. Dat is echter het 
einde van de eerste opstanding.
Bij deze eerste opstanding gaat het over mensen die gestorven zijn, die dan opstaan en met een 
nieuw lichaam in de hemel worden opgenomen. Er komen in de Bijbel meerdere mensen voor die 
opgestaan zijn uit de dood, maar die mensen zijn later weer gestorven.
De eerste opstanding bestaat uit drie fasen. Je zou ook kunnen zeggen uit drie oogsten. Pa-
sen-eerstelingen; Pinksteren-grote oogst; Loofhutten-late oogst. 

De eerste opstanding. 
De eerste fase is de opstanding van de Heere Jezus. Hij is de Eersteling, daarna komen zij die 
van Christus zijn.

Mattheus 28: 5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, 
want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals 
Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

1 Korinthiërs 15: 20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van 
hen die ontslapen zijn. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van 
Christus zijn, bij Zijn komst.

De mensen die bij de kruisiging van de Heere Jezus zijn opgestaan horen daar dus niet bij. 
Er zijn mensen die beweren dat de Oudtestamentische gelovigen gelijk met Christus zijn opge-
staan, maar in de Bijbel kan ik dat niet vinden. 
De tweede fase van de eerste opstanding wordt vermeld in 1 Thessalonicenzen 4: 16, bij de op-
name van de gelovigen. 

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 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.
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De derde en laatste fase van de eerste opstanding vindt u in Openbaring 20 vers 5. Dit is de late 
oogst.

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, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het 
merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden 
en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen 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 deelheeft 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.

De opstanding (2e) van de ongelovigen vindt plaats na het duizend jarig Vrederijk, na de laatste 
strijd met satan, kort voor het laatste oordeel. In het laatste oordeel worden deze ongelovigen 
veroordeeld tot de hel, een plaats van eeuwige wroeging. Dit wordt de tweede dood genoemd. 
Het is eigenlijk geen dood, het is veel erger dan de dood. Het is eeuwig van God gescheiden zijn, 
eeuwig in smart en ellende zijn. Daarom zegt de Heere Jezus ook: ”Zalig is hij die deel heeft aan 
de eerste opstanding”. Alle reden om Zijn waarschuwing ter harte te nemen. 

Toen de Heere Jezus op aarde was sprak Hij ook over het komende oordeel. Dit eindoordeel vindt 
niet plaats bij de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg, zoals verwoord is in de apostolische 
geloofsbelijdenis. Dit eindoordeel vindt plaats aan het einde van het duizendjarig Vrederijk en 
voor de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit blijkt ook uit de tekst in Mattheüs 
13. Aan het einde van het Koninkrijk van de Heere Jezus worden de ongelovigen en slechte men-
sen verzameld en in de hel geworpen. Dit klinkt hard, maar zo denkt God over de mensen die 
Hem afwijzen. Daarna gaan de overblijvende rechtvaardige mensen naar het Koninkrijk van de 
Vader, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

Mattheüs 13: 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook 
zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en 
zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om 
te horen, laat hij horen.

Mattheüs 13: 47 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, 
dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 48 Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de 
oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. 
49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit 
het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; 
daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 51 Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij 
zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

Het is echter het diepe verlangen van God, de Vader, dat niemand in de hel geworpen behoeft te 
worden. 
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Hebreeën 7: 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat 
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

2 Thessalonicenzen 1: 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de 
openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij 
met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie 
van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf 
ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wan-
neer 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 ).

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 12 En ik 
zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander 
boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeen-
komstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 13 En de zee gaf de 
doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, 
en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de 
dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek 
ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

De gelovigen (heiligen) zullen het Koninkrijk ontvangen. 
Voor de volgelingen van Jezus is de eindbestemming de hemel. Voor hen die Jezus niet willen 
volgen is de eindbestemming de hel. De volgelingen van Jezus zullen met Hem als Koning rege-
ren in eeuwigheid. Wat een verschil met hen die Jezus niet willen volgen. Wij mensen kunnen ons 
moeilijk voorstellen wat het zal zijn eeuwig met Jezus te regeren. Maar het belangrijkste voor de 
volgelingen van Jezus is dat zij daar zullen zijn, waar Jezus is. Dan is het altijd en eeuwig goed 
en heerlijk. Maar wij mensen kunnen ons ook maar moeilijk voorstellen wat het is om eeuwig 
in het verderf met satan te leven. Het zal verschrikkelijk zijn en het duurt eeuwig. Op aarde zien 
wij al wat satan voor verschrikkelijke dingen op aarde aanricht door mensen die zich door hem 
laten leiden. Mensen die niet van Jezus zijn laten zich soms bewust en meestal onbewust door 
satan leiden. 

Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel 
Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn 
aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle 
volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, 
die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. 18 De heiligen 
van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in 
bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. 

Lukas 12: 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, 
nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor 
Hem!

De gelovigen, heiligen zullen aan Hem gelijk zijn en met Hem regeren. 
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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.

Openbaring 2: 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal 
Ik macht geven over de heidenvolken.

Het boek des levens.

Wie staan er in dit boek? Kan men daar ook uit geschrapt worden? Blijft men daar 
altijd in staan?
Zij die verkondigen dat afval van de gelovigen wel mogelijk is, gaan in principe terug naar het 
Oude Verbond, naar de wet van Mozes, waar afval wel mogelijk was. Dan wordt het een gered 
zijn “tenzij”. Wie in Christus is, ontvangt van Hem eeuwig leven. Eeuwig kan niet meer veranderd 
worden in tijdelijk eeuwig leven. Niemand kan ze uit Zijn Hand roven, noch uit de Hand van de 
Vader. ( Joh.10) Het is mogelijk dat iemand lijkt in Christus te zijn, maar aan de vrucht kent men 
de boom. Er zijn helaas veel schijngelovigen.

Uit Openbaring 3:5 zou men de gevolgtrekking kunnen maken dat iemand wel uit het Boek des 
levens geschrapt zou kunnen worden. Dat staat er echter niet. Het is nog eens een extra verzeke-
ring van de Heere Jezus, dat indien iemand overwint, witte kleren zal ontvangen en dat zijn naam 
beslist niet uit het Boek des levens geschrapt zal worden. 
Wie overwinnen? Zij die door de Heilige Geest wedergeboren zijn en nieuw leven, eeuwig leven 
hebben ontvangen. 

Filippenzen 4: 3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met 
mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie 
de namen in het boek des levens staan.

Openbaring 3: 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet 
uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Openbaring 13: 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om 
hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de 
aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek 
des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Openbaring 17: 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond 
en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van 
de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het 
beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Openbaring 20: 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden ge-
opend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden 
geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 
15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van 
vuur geworpen.
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Openbaring 21: 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met 
gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

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.
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27. God, de Heilige Geest, schept leven.
De werking van de Heilige Geest. 
Wie uit de wereld, uit de volken, God wil zoeken, moet geloven dat God bestaat. Anders heeft 
het geen zin Hem te zoeken. Maar als iemand God gaat zoeken, zal hij God vinden. Dat belooft 
God in de Bijbel. 

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. 
 
De Messias Jezus zegt over de Heilige Geest 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?

De Heilige Geest in het Oude Testament. 

Profetie over de uitstorting van de Heilige Geest over Israël. 
De profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest gaan in vervulling in het Nieuwe Testa-
ment. In Handelingen 2 kunt u hierover lezen. Er moet echter nog een krachtige werking van 
de Heilige Geest komen aan het begin van het duizend jarig Vrederijk, als Israël massaal tot 
bekering komt op één dag. 

Jesaja 32:14 Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden; Ofel en wachttoren 
zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden. 
15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vrucht-
baar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. 16 Het recht zal 
wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. 17 De vrucht van 
de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in 
eeuwigheid. 

Jesaja 57: 15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam 
heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, 
om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzel-
den. 16 Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toor-
nig zijn. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ík gemaakt heb.

Jesaja 63: 11 Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, aan Mozes, aan Zijn volk. Maar nu, waar is 
Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige 
Geest in hun midden stelde,

Ezechiël 37: 7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik 
profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende 
been. 8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, 
maar er was geen geest in hen. 9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensen-
kind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas 
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in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen 
kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer 
groot leger. 11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. 
Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! 12 
Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en 
Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 13 Dan 
zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, 
Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. 
Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 

Joël 2: 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen 
visioenen zien.

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament.

De geboorte van Jezus, de Zoon van God, door de Heilige Geest
Lukas 1: 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren 
zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

De Heilige Geest daalt als een duif neer op de Zoon God, toen Jezus na Zijn doop aan het bidden 
was. 

Lukas 3: 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan 
het bidden was, dat de hemel geopend werd, 22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in 
lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn gelief-
de Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

God, de hemelse Vader, is zeer bereidwillig de Heilige Geest te geven aan hen die tot Hem bid-
den. 

Lukas 11: 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er 
opengedaan worden. 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een 
steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of als 
hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 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?

Indien iemand het werk van de Heilige Geest lastert, als zijnde het werk van satan, dan zegt Jezus 
dat hem deze zonde niet vergeven zal worden. Dat lasteren van de Heilige Geest deden sommige 
Joodse leiders die het werk van Jezus bestempelden als het werk van satan, de duivel. 

Lukas 12: 10 En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem verge-
ven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven 
worden. 11 Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de 
machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet 
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spreken. 12 Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.

Jezus zegt over het werk van de Heilige Geest:

Johannes 7: 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 zou-
den; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Johannes 14: 25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de Trooster, 
de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in 
herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats 50 dagen na de opstanding van Jezus uit de 
dood. Tien dagen na Zijn Hemelvaart. Door de werking van de Heilige Geest kwamen in Israël 
vanaf de Pinksterdag in de eerste weken ongeveer 5000 mensen tot bekering en geloof in de 
Heere Jezus, waaronder ook vele priesters. Handelingen 4:4

Handelingen 2: 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en 
dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 
en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.32 Dezen Jezus 
heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 33 Hij dan, door de rechter hand Gods 
verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft 
dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.39 Want u komt de belofte (van de Heilige Geest) toe, en 
uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
 
Ralph Erskine over Handelingen 2:39 - Gods roepen.
“Dat is, uitwendig roepen, want de apostel gebruikt dit als beweegreden voor het ge-
loof van degenen die nog maar alleen in het hart verslagen waren. Dit waren nog geen 
gelovigen met het hart. Maar u allen hebt recht van toegang om te mogen komen, en 
daarvan bezit te nemen. Ja, juist aan grote zondaren wordt de belofte voorgesteld; ‘u 
komt de belofte toe’. 
Hoe wordt zo’n algemene belofte tot een bijzondere? Indien God u genade geeft om 
de belofte te geloven, en u dus daarvan in het bezit stelt, zo verbindt zich de Heere om 
ze te vervullen. Omdat zij aan een gelovige , die de belofte aanvaardt, op een bepaalde 
en bijzondere wijze gegeven is.
Zolang u echter door ongeloof deze belofte verwerpt, is God rechtvaardig om u deze 
aangeboden weldaad te weigeren”. 
Ralph Erskine

Maakt de Heilige Geest de Wet van God overbodig?
Er zijn gelovigen die van mening zijn dat de wet van God voor een christen heeft afgedaan omdat 
de Heilige Geest leidt in alle Waarheid. Veelal wordt dan de Wet van de tien geboden bedoeld. Nu 
is het zeker zo dat de Heilige Geest in alle Waarheid leidt en een wedergeboren mens heeft als 
het goed is, de wet van God in zijn hart. 
Maar ook al is iemand wedergeboren, dat houdt niet in dat deze persoon niet kan zondigen. De 
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Heere Jezus heeft gezegd dat er van de wet van God nog geen letter en komma zal vervallen. De 
Heere Jezus heeft de wet van God zelfs uitgebreid, verfijnd zou je kunnen zeggen. En Hij heeft 
de gehele wet gehouden. Ook vervuld, maar dat houdt niet in dat als we in Hem zijn, niets meer 
met de wet van doen hebben. Ook voor een christen blijven de geboden van God volledig gelden. 
Maar een wedergeboren christen heeft de wet van God in zijn hart door de Heilige Geest. En kan 
daardoor de Heere gehoorzaam zijn en vrucht dragen. 

Openbaring 14: 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de 
geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Moet de wet van God, de tien geboden, iedere zondag in de gemeente gelezen worden? Naar 
mijn mening niet als een ritueel. Het is wel goed om aan Gods standaard en normen herinnerd te 
worden. De Heere Jezus vat alle geboden samen in: “God liefhebben boven alles en onze naaste 
als onszelf”. Dit kan alleen de Heilige Geest uitwerken in ons hart.
De wet is een tuchtmeester tot Christus. De wet leert zonde kennen. Er zijn in een christelijke 
gemeente altijd kinderen en volwassen mensen die nog niet bekeerd en wedergeboren zijn. Dat 
is volgens de Heere Jezus de grootste zonde. In Markus 6 zegt de Heere Jezus daarover dat het 
niet willen geloven en zich bekeren, groter zonde is dan de zonden van Sodom en Gomorra. 

Markus 6: 11 En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u 
vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg 
Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die 
stad. 12 En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren.

Ik denk dat wij ons dat heel vaak niet realiseren. Vaak weten we heel veel zonden te benoemen, 
maar dat de zonde van het niet bekeerd (willen) zijn in Gods ogen de grootste zonde is, dat wil 
er bij heel veel mensen maar moeilijk in. Anders zouden er wel meer mensen tot bekering komen. 
Of denken de meeste predikers dat alle mensen in de kerk al bekeerd zijn? Of door de doop zijn 
opgenomen in het zogenaamde genadeverbond? Dat zou een fatale vergissing zijn. 

Psalm 19: 8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is 
betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblij-
den het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. 10 De vreze des HEEREN 
is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar 
zijn zij rechtvaardig. 11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter 
dan honing en honingzeem uit de raat. 12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het 
houden ervan ligt groot loon.

Spreuken 28:99 Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed 
een gruwel.

De Heilige Geest maakt ook de niet-Joden tot kinderen van de levende God. Nadat het Evangelie 
eerst aan de Joden verkondigd is en deze het Evangelie afwijzen, gaat de verkondiging nu naar 
de andere volken. 

Handelingen 10: 34 En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet ie-
mand om de persoon aanneemt; 35 maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid 
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doet, Hem welgevallig. 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen 
die het Woord hoorden. 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Pe-
trus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de hei-
denen uitgestort werd, 46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. 

Handelingen 13: 42 En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen 
erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. 43 En 
toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten 
Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te 
blijven. 44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te 
horen. 45 Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken 
tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. 46 Maar 
Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gespro-
ken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, 
zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 
licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Handelingen 19: 1 En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger ge-
legen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan 2 
en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen 
hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. 3 En hij zei tegen hen: Waarmee 
bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes 
doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in 
Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij 
gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 6 En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam 
de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. 7 En het waren bij 
elkaar ongeveer twaalf mannen.

Romeinen 3: 28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd 
wordt zonder werken van de wet. 29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heide-
nen? Ja, ook van heidenen.

Wat God aan Abraham beloofde, de zegening voor de volken, ziet de apostel Paulus nu gebeuren. 

Galaten 3:8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, 
verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 9 
Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.

Galaten 3:14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en op-
dat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Efeziërs 2: 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en 
de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, 
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam 
is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in 
de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van 
nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft 
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ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 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. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;

Het geloof zonder de werken is dood.
In Hebreeën 12 vers 14 staat dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. Wat betekent 
dat? Ik vermoed dat veel mensen deze tekst verschillend uitleggen. Deze tekst doet mij denken 
aan hetgeen een andere apostel schrijft, dat het geloof zonder de werken dood is. Met andere 
woorden, aan de vruchten kent men de boom. Een goede boom brengt goede vruchten voort, 
maar een slechte boom brengt kwade vruchten voort. Wat zijn nu de vruchten van het geloof? 
Dat is de vrucht van de Heilige Geest, zoals deze opgetekend staat in Galaten 5:22. Als iemand de 
Heilige Geest niet ontvangen heeft, kan deze ook geen voor God aangename vruchten voortbren-
gen. De vrucht van de Heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Conclusie: als deze vrucht gemist wordt, heeft men 
de Heilige Geest niet ontvangen, zal men de Heere niet zien, gaat een mens verloren. Nog even 
voor de duidelijkheid, de Heilige Geest ontvangt iemand na bekering en wedergeboorte. Daar-
voor overtuigt Hij van zonde.

Hebreeën 12: 14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal 
zien.

In de Bijbel staan nog meer teksten die het belang van vrucht dragen accentueren. 

Mattheus 12:33; Lukas 8:14,15; Lukas 13:9; Johannes 15:2,5,16; Romeinen 12:9-18; 1 Korinthiërs 
13:4-7; Galaten 5:16-18; Efeziërs 4:23-32; Efeziërs5:1,2.

Romeinen 6: 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw 
vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Efeziërs 5: 9 – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en 
waarheid – 10 en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

Kolossenzen 1: 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk 
goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

1 Johannes 5: 18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God gebo-
ren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

In 1 Thessalonicenzen 4:3 staat dat God onze heiliging wil. In Romeinen 1 vers 4 staat dat het 
de Geest is die heiligt en in Johannes 17 zegt Jezus: “Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 
geheiligd mogen zijn in waarheid”. Hieruit kunnen wij zien hoe belangrijk de heiliging voor een 
christen is, wanneer God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest dit duidelijk aangeven.

De Heilige Geest is de Trooster-Onderwijzer-Raadgever-Bemiddelaar namens Jezus op aarde.
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Johannes 14: 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat 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. 
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 26 Maar de Trooster, de Heilige 
Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Johannes 15: 26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de 
Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 27 En u zult ook 
getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.

Johannes 16: 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet 
wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.8 
En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 
9van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Va-
der en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld 
is. 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die 
komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet 
vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige 
dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen 
en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het 
uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

1 Korinthiërs 2: 10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 11 Want wie van de mensen kent de dingen 
van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God 
dan de Geest van God. 12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest 
Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 13 
Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met 
woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelij-
ken. 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn 
dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

                                                                                                                                                                                
De Persoon en het werk van de Heilige Geest. 

De doop met de Heilige Geest.
Wie worden er gedoopt met de Heilige Geest? 
Is daar een speciale handeling voor nodig? 

De Pinksterbeweging ziet de doop met Heilige Geest als een tweede ervaring na de bekering, die 
gepaard moet gaan met het ontvangen van de gave van tongentaal. Gods Woord leert anders. 

1Korinthe 12:12,13 zegt ons: “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van 
dit ene lichaam, hoewel er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen 
immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, 
hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”.
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De Gereformeerde theologie beziet de ‘doop met de Heilige Geest’ als eenmalige gebeurtenis 
op de Pinksterdag. In tegenstelling tot de Pinksterbeweging ziet zij de ‘doop met de Geest’ niet 
als een ervaring voor elke gelovige, maar meer als een teken voor de kerk als geheel, dat zij de 
Geest heeft ontvangen, zoals beloofd was door Jezus, als complete vervulling van de ‘belofte des 
Vaders’, dat de Heilige Geest zou worden uitgestort op alle vlees.

De Baptisten en Evangelische christenen gaan er in meerderheid van uit dat de Heilige Geest ge-
geven wordt aan iedere persoon die tot geloof in de Heere Jezus komt en Hem aanvaardt als zijn 
Verlosser en Zaligmaker. Bijbelverzen met betrekking tot de doop met/in de Heilige Geest zijn:

Handelingen 10: 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die 
het Woord hoorden. 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus 
waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen 
uitgestort werd,

Handelingen 19: 1 En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger ge-
legen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan 2 
en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen 
hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. 3 En hij zei tegen hen: Waarmee 
bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes 
doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in 
Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij 
gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 6 En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam 
de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.

De verzegeling met de Heilige Geest.
Dit is nu wat de apostel bedoelt met die verzegeling. Het Evangelie komt tot ons en vindt ingang 
in ons hart. Wat God in Zijn Woord belooft, wordt omhelsd in het geloof zodat wij ons voor Zijn 
rekening weten. Dat is een compleet wonder. Maar het wordt nog zo vaak aangevochten en be-
streden. Wat doet de Heere nu? Hij gaat dat Woord vastmaken in onze harten door Zijn Geest. 
De Heilige Geest gaat ons volkomen zeker maken van de betrouwbaarheid van het gehoorde en 
geloofde Evangelie. De Geest gaat inwendig bevestigen wat God door het Woord beloofd heeft en 
tot onze oren spreekt. Verzegeld met de Heilige Geest. De Heere zet op Zijn gelovigen het stem-
pel waarmee Hij ons tot Zijn eigendom verklaart. De Heilige Geest zegt: “U bent van Christus, 
tot Zijn dienst geroepen. Om altijd voor Hem te leven.”
Het zal duidelijk zijn dat de verzegeling alles te maken heeft met de zekerheid. En die zekerheid 
geeft vreugde, vrijmoedigheid, kinderlijke vreze in de omgang met de hemelse Vader en de vrede 
die daarvan het gevolg is. Dat allemaal in de Heere Jezus Christus.

Efeziërs 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van 
uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 
Geest van de belofte,

Efeziërs 4: 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag 
van de verlossing.
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Vervuld worden met de volheid van de Heilige Geest.
Behalve over de verzegeling met de Geest spreekt de Bijbel ook over de vervulling met de Heilige 
Geest. Omdat dit laatste alles met ons onderwerp te maken heeft, willen wij hier een ogenblik 
bij stilstaan.
De verzegeling is het eigendomsmerk dat in het werk van de Geest zich presenteert. De Efeziërs 
hebben de verzegeling met de Geest ontvangen toen zij tot geloof zijn gekomen. Toen heeft de 
Heere Zijn zegel op hen gezet. Door het geloof, bij het komen tot het geloof, op het geloof wor-
den wij verzegeld met de Geest. Het is ook een onderpand van onze eeuwige erfenis bij Hem.
Dat wil niet zeggen dat er in het leven door de Geest geen groei is. De Geest wil doorwerken, 
meer en meer beslag leggen op ons leven. Daarom spreekt de Bijbel ook van vervuld worden met 
de Heilige Geest. Wij komen die uitdrukking enkele malen tegen in het boek Handelingen (4:31; 
7:55; 13:52) en ook in Efeze 5:18.   
De Heilige Geest is een gave van God, een geschenk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft die 
Geest verworven door Zijn verzoenend offer op Golgotha. Daarom heeft Hij de Geest ook mogen 
uitstorten op Zijn gemeente. 

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?

Galaten 5: 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
Efeziërs 5: 18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de 
Geest, 19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor 
de Heere en loof Hem in uw hart, 20 en dank altijd over alle dingen God en de Vader in de Naam 
van onze Heere Jezus Christus.

1 Korinthe 3: 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als 
iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van 
God is heilig, en deze tempel bent u.

Het werk van de Heilige Geest.
Indien iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, opnieuw geboren wordt, ontvangt hij/zij ook 
de Heilige Geest. Dat de gave van de Heilige Geest heel belangrijk is, blijkt uit hetgeen de Heere 
Jezus gezegd heeft over de eigenschappen en het werk van de Heilige Geest. Uit de vele teksten 
daarover is de volgende opsomming te maken:

1. De H. Geest blijft tot in eeuwigheid bij u.
2. De H. Geest zal in u zijn.
3. De H. Geest geeft kracht. 
4. De H. Geest zal u onderwijzen door Gods Woord.
5. De H. Geest brengt Gods Woorden in herinnering.
6. De H. Geest leidt in alle Waarheid.
7. Zonder de H. Geest brengt u geen vrucht voort.
8. De H. Geest zal van Jezus Christus getuigen.
9. Zonder de H. Geest kunt u niet getuigen van Christus.
10. De H. Geest overtuigt u van zonde.
11. De H. Geest overtuigt u van gerechtigheid.
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12. De H. Geest overtuigt u van oordeel.
13. De H. Geest zal u de toekomstige dingen verkondigen.
14. De H. Geest maakt vrij van de wet van zonde en dood.
15. De H. Geest doet u niet in de zonde leven.
16. De H. Geest zal Jezus Christus verheerlijken.
17. Indien iemand de H. Geest niet heeft, heeft hij/zij Christus ook niet.
18. De H. Geest maakt uw gestorven lichaam weer levend.
19. De H. Geest maakt u tot een kind van God.
20. Aan het bovenstaande kan iemand zijn leven toetsen of hij/zij wel van Christus is. Of te 

wel de Heilige Geest ontvangen heeft. 

De gelijkenis van de wijze- en dwaze meisjes.
De Heere Jezus maakt ons het belang van de Heilige Geest heel duidelijk in de gelijkenis van de 
vijf wijze- en vijf dwaze meisjes.
Nu wordt deze gelijkenis vaak verschillend uitgelegd. Maar graag geef ik u naar mijn mening, de 
enige juiste uitleg.

Uitleg van de gelijkenis:
Dat blijkt uit het voorgaande Bijbel gedeelte. In Mattheüs 24 gaat het over het einde van de tij-
den, over de opname van de gelovigen, over Zijn wederkomst en alles wat daarna nog plaats zal 
vinden. Daarna begint in hoofdstuk 25 de gelijkenis met het woordje alsdan. De gelijkenis doet 
zich dus voor aan het einde van de tijden. Dat zou dus ook nu vandaag kunnen plaats vinden. 
Want naar mijn mening zijn wij dicht bij de opname van de gemeente door de Heere Jezus om 
Zijn kinderen thuis te halen.

In de gelijkenis gaat het over twee groepen gelovigen. Beide groepen hebben het Woord ontvan-
gen en geloofd. Zij geloven beiden de beloften van de Heere en verwachten Zijn wederkomst. Je 
zou kunnen zeggen dat beide Bijbelgetrouwe gelovigen zijn. Beide hebben in de ene hand het 
Woord van God en in de andere hand, wat hebben ze daar? Beide groepen hebben in de andere 
hand een lamp. Een lamp is nodig om het Woord van God te verstaan. Wie doet het Woord ver-
staan? Dat is de Heilige Geest. De lamp blijft brandend door de olie. En olie is in de Bijbel een 
beeld van de Heilige Geest. 

Nu terug naar de gelijkenis. Wat blijkt? De ene groep, die wijs is, heeft een lamp met voldoende 
olie, voldoende om de lamp te laten branden tot aan de komst van de Bruidegom. De andere 
groep heeft echter een lamp waarin niet voldoende olie aanwezig is. Hoe komt dat? Ja, waar-
schijnlijk vergeten te vullen, of de aandacht is teveel op wereldse, of andere dingen gericht ge-
weest. Of met andere woorden: Christus, de Bruidegom stond toch niet op de eerste plaats in 
hun leven. Alle andere dingen gingen voor. Vakanties, familie, kinderen, kleinkinderen, zaken, 
goederen, geld enz. Uiteindelijk blijkt de tweede groep meisjes te bestaan uit schijngelovigen. 
Als er geen olie meer in de lamp is, houdt deze op te branden. Maar weet u wat ook gebeurt? 
Het verbranden van de pit. Naar ik meen heeft Joh. de Heer eens gezegd, dat de pit van de lamp, 
het eigen ik voorstelt. Als de lamp gevoed wordt door de olie van de Heilige Geest, gaat de pit, 
het eigen ik langzamerhand sterven. Dan komt God aan Zijn eer. 

Als de pit roet afgeeft en gaat walmen, wordt geen geur van Christus verspreid. Dat is erg, maar 
nog erger is wat de Heere Jezus duidelijk maakt in de gelijkenis, namelijk dat zonder olie in de 
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lamp, zonder de inwoning van de Heilige Geest, de groep van dwaze meisjes buiten blijft staan 
en niet behouden is. 
Het is dus zeer belangrijk te weten of we de Heilige Geest hebben ontvangen. Of anders gezegd, 
bent u echt op nieuw geboren door de Heilige Geest?

Mattheüs 25: 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen 
namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 
3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4 De wijzen namen 
met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen 
slaperig en vielen in slaap. 6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga 
naar buiten, hem tegemoet! 7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 
8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar 
de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga 
liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam 
de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur 
werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 
Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13 Wees dan waakzaam, want u weet de 
dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

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 Wan-
neer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid.

1 Thessalonicenzen 5: 19 Blus de Geest niet uit.

De Heilige Geest houdt de antichrist tegen. 
De Heilige Geest woont op aarde in alle kinderen van God. Als deze kinderen door de Heere wor-
den opgenomen, zijn er geen mensen meer op aarde die door de Geest de satan kunnen tegen-
staan. Dan kan de wetteloze, de satan zich in volle kracht openbaren. Tot aan de tijd dat de Heere 
Jezus terugkomt en de werkingen van satan zal tenietdoen door zijn opsluiting, duizend jaar. 

2 Thessalonicenzen 2: 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En 
u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het gehei-
menis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij 
uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem 
verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
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28. Profetieën over- en aspecten van de 
eindtijd.

28.1 De opname van de gemeente van Christus. 
De Heere Jezus spreekt hier niet over Zijn wederkomst, maar over Zijn openbaring. Dat is dui-
delijk iets anders. Op de dag van Zijn openbaring zal Hij verschijnen op de wolken om Zijn 
gemeente op te halen. Hij geeft een ernstige waarschuwing aan de mensheid om te zorgen dat je 
dan bij degenen hoort die opgenomen worden. 

De apostel Paulus geeft over de opname van de gemeente nog wat meer informatie. Niet alleen 
worden de dan levenden opgenomen. Nee, ook 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 lichaam. Een lichaam zoals ook de Heere Jezus kreeg bij Zijn opstanding. 

Wees waakzaam!
Lukas 12: 35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan 
mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt 
en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal 
vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal 
komen om hen te dienen. 40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou 
denken, zal de Zoon des mensen komen.

Johannes 14: 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.

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 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 Korinthe 15: 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.(Zie ook Openbaring 20:5)



231

De opname is een verborgenheid zoals ook de Gemeente van Jezus Christus een verborgenheid 
was in het Oude Testament en voor veel mensen nu nog is. Aan de opname van de gelovigen 
gaan geen tekenen vooraf en het waren geen openbare gebeurtenissen. Dit was ook zo bij de 
opname van Henoch, Elia en de Heere Jezus. Aan de wederkomst van de Heere Jezus op de 
Olijfberg gaan wel tekenen vooraf. Daar straks meer over. 
Henoch werd opgenomen voordat de zondvloed over de aarde kwam en alle mensen verdronken, 
behalve het gezin van Noach. 
Zo zullen ook de gelovigen voor de grote Verdrukking worden opgenomen in de hemel. De onge-
lovigen blijven, 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 Verdruk-
king 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 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 gelo-
vigen. We weten niet de juiste tijd, maar Hij heeft wel tekenen gegeven wanner wij Hem kunnen 
verwachten. 

1 Johannes 3: Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard 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 duidelijk over. Tij-
dens 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 6:16). 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.

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.
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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. En de mensen die 
door hun prediking tot geloof komen, ontkomen aan het eeuwig verderf. Zij zullen echter van-
wege hun geloof zeer waarschijnlijk 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 Messias Jezus. 

28.2 De tijd voorafgaande aan de grote Verdrukking.
In de verzen 3 t/m 14 van Mattheüs 24 spreekt de Heere Jezus met Zijn discipelen over de tijd 
vóór de grote Verdrukking die over de gehele wereld komen zal. De volgende gebeurtenissen 
zullen plaats vinden;

•	 Velen zullen misleid worden.
•	 Er komen vele valse christussen en profeten.
•	 Oorlogen
•	 Veel onenigheid onder de volken.
•	 Hongersnoden.
•	 Besmettelijke ziekten.
•	 Aardbevingen in verscheidene plaatsen.
•	 De liefde van veel mensen zal verkillen.
•	 Gelovigen worden verdrukt, gehaat en gedood.

Al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën en rampen, die daarna gedurende zeven 
jaren over de wereld zullen komen tijdens de grote Verdrukking.

Mattheüs 24: 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen 
waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw 
komst en van de voleinding van d0e wereld? 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat 
niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; 
en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, 
word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want 
het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 
en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaat-
sen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 
9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat wor-
den omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren 
en elkaar haten 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En 
doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden 
zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Het einde van deze wereld zal komen als het Evangelie in heel de wereld gepredikt zal zijn. Maar 
in de eindtijd gaat de verkondiging van het Evangelie nog wel door. Ook tijdens de grote Ver-
drukking en in het duizend jarig Vrederijk. Daarna komt het einde van deze wereld en zal er een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. 
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De les van de uitspruitende vijgenboom.
Mattheus 24:32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de 
bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen 
zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker 
niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, 
maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Aansporing tot waakzaamheid.
Mattheus 25:34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes 
en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts 
overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 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. 36 Maar die dag en 
dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 
37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want 
zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk 
geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zond-
vloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 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 zal aangenomen en de ander zal achterge-
laten worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 
43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, 
hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u 
daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

28.3 Reeds vervulde profetieën.
De profetieën over Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm zijn nu al vervuld. 
Van deze drie plaatsen zijn alleen nog ruïnes over.

Mattheüs 11: 20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, 
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in 
Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich 
allang in zak en as bekeerd hebben. 22 Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker 
zijn op de dag van het oordeel dan voor u. 23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd 
bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd 
die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. 24 Maar Ik zeg 
u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

De verwoesting van Jeruzalem – 70 na Christus.
De Heere Jezus spreekt over de verwoesting van Jeruzalem. Deze voorzegging is vervuld in 70 na 
Christus. Ook Daniël heeft hierover geprofeteerd. 
Jeruzalem werd verwoest door de Romeinse legers. De verwoesting van Jeruzalem en de ver-
strooiing van het Joodse volk over de gehele aarde is een gevolg van de ongehoorzaamheid van 
het Joodse volk aan hun God. God heeft dat al bekend gemaakt aan Mozes. 
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Deuteronomium 28: 63 En het zal gebeuren, zoals de HEERE Zich over u verblijdde om u goed 
te doen en u talrijk te maken, dat de HEERE Zich zo over u zal verblijden om u om te brengen en 
weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te ne-
men. 64 De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan 
het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend 
hebben, hout en steen. 65 Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool 
zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een 
treurende ziel geven. 66 Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag 
beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.

Deuteronomium 29: 24 dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met 
dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? 25 Dan zal men zeggen: Omdat zij 
het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen 
uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. 26 Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich 
daarvoor neergebogen, goden die zij niet kenden en die Hij hun niet toebedeeld had. 27 Daarom 
is de toorn van de HEERE ontbrand tegen dit land en brengt Hij daarover al deze vervloekingen 
die in dit boek beschreven zijn. 28 En de HEERE heeft hen uit hun land weggerukt, in toorn, in 
grimmigheid en in grote verbolgenheid, en Hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals 
het op deze dag is.

Daniël 9:26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor 
Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, 
zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende 
vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.

Mattheüs 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezon-
den zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar 
kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een 
woestenij voor u achtergelaten.
Lukas 19: 43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen op-
werpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. 44 En zij zullen u 
met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de 
andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.
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29. Het Joodse volk terug in het beloofde 
land.

De staat Israël bestond 70 jaar in 2018. Vóór 1940 dachten maar weinig mensen dat dit zou gaan 
gebeuren. Maar God maakt Zijn beloften waar. Alle Joden zijn nog niet terug in het beloofde land, 
maar ook dat gaat zeker gebeuren. Velen hebben het nog te goed in deze wereld, in die zin dat ze 
denken het in Israël slechter te krijgen dan in hun huidige woonplaats. Maar de HEERE zegt in 
Zijn Woord dat ze allemaal terug moeten en zullen komen. 
Er komt nog een tijd van grote Verdrukking. De Heere Jezus spreekt hierover in Mattheüs 24. 
Moet het Joodse volk dat opnieuw ondergaan? Zij zijn toch al eeuwen lang onderdrukt en ver-
drukt. Nee, het gehele volk zal dit niet ondergaan. Want de plagen van de grote Verdrukking 
treffen alleen de ongelovigen, Jood en niet-Jood. 
In Openbaring 11:13 staat dat er tijdens de grote Verdrukking een aardbeving zal plaats vinden, 
waarbij een tiende deel van Jeruzalem zal worden verwoest en 7000 mensen gedood worden. Aan 
het einde van de grote Verdrukking, tijdens de aanval van Gog en de volken op Jeruzalem, zal de 
bevolking in Jeruzalem het moeilijk krijgen, maar ik heb nergens kunnen lezen dat er dan ook maar 
één persoon van het Joodse volk gedood gaat worden. Als het heel benauwd dreigt te worden, komt 
de Messias Jezus met al de heiligen, om Zijn volk te bevrijden en hun vijanden te vernietigen. 

De gehele wereld zal dat kunnen zien en de God van Israël verheerlijken. In die tijd zal het Joodse 
volk in haar geheel bekeerd worden. Zij die in Israël wonen en zij die nog niet in Israël wonen. 
Dat is ook het moment dat de Messias Zijn engelen zal uitzenden over de gehele wereld om alle 
Joodse mensen terug te brengen naar Israël. Dan zullen zij graag komen. Met berouw, schaamte, 
maar ook met vreugde! Want dan gaan zij in het beloofde land wonen, waar de Zoon van David 
hun Koning zal zijn, en in hun midden regeren in de tempel op de berg Sion. Onderstaande 
teksten geven hierover meer details. In de weergave hiervan heb ik mij beperkt, al lijkt dat mis-
schien niet zo, omdat dit boek in hoofdzaak gaat over de beloften voor de volken. Daar hoort 
Israël uiteraard ook bij en Israël staat in deze wereld wel in het centrum van de belangstelling, 
zowel van de Verenigde Naties als de grote mogendheden. Dus toch wel reden om er behoorlijk 
wat aandacht aan te besteden. In twee andere boeken heb ik de beloften voor Israël uitgebreid 
weergegeven. ( “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” en “Israël Gods oogappel”.) 
Uitgegeven door Boaz Multi Media en nu gratis verspreid door Boaz World Word Project. www-
boazworldwordproject.com en www.themessiahrevealed.com.

In de volgende verzen van Psalm 89, geeft de Heere ongeveer de huidige situatie weer van het 
Joodse volk. De verordeningen en geboden van God worden nog steeds overtreden, zowel in 
Israël als daar buiten. Het overgrote deel van het Joodse volk is seculier of orthodox in verschil-
lende soorten en gradaties. Maar van zonden belijden en bekering wordt nog weinig of niets 
gehoord. Desondanks blijft de Heere God getrouw aan Zijn verbond met Abraham en Zijn goe-
dertierenheid neemt Hij niet weg. Wat een wonder van genade. God brengt Zijn volk terug naar 
het beloofde land onder Zijn toorn zegt de profeet Ezechiël:
Ezechiël 20:34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u ver-
spreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

Deuteronomium 30: 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de 



236

HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal 
u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en 
Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 6 De HEERE, uw God, zal uw hart en 
het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en 
met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Jesaja 27: 12 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot 
aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één. 13 Op die dag 
zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren 
waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor 
de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Jesaja 49:22 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar 
de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw 
dochters zullen gedragen worden op de schouder. 23 En koningen zullen uw verzorgers zijn en 
hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij 
zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd 
worden die Mij verwachten.

Jesaja 60:8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? 9 
Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn 
om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de 
HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.

In Israël moeten wegen gebaand worden voor het aantal mensen die er nu al zijn en die er straks 
nog zullen komen. De Heere zorgt voor een goede infrastructuur in Israël. 

Korte samenvatting. De Israëlieten komen terug uit alle landen waarheen God hen verdreven 
heeft. 
•	 De volken worden opgeroepen de weg van hun terugkeer voor te bereiden.
•	 De Israëlieten zullen weer vruchtbaar zijn en talrijk worden.
•	 Er zal nog een dag van benauwdheid voor Israël komen, maar de HEERE zal hen daaruit 

verlossen. 
•	 Zij zullen de HEERE God dienen en hun Koning Messias, Zoon van David, ook de Zoon van 

Jozef. Zij zullen in rust en zonder zorgen leven.
•	 Vele volken zullen vernietigd worden, maar Israël niet.
•	 Huizen zullen worden gebouwd en wijngaarden geplant.
•	 De HEERE zal de vijanden die hen omringen straffen.
•	 De Joden zullen niet langer door de volken gesmaad, veracht worden.
•	 Gods Naam, Die in de wereld ontheiligd is door Israël, zal nu worden geheiligd door Israël 

voor de ogen van alle volken.

Jeremia 23: 3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen 
waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen 
vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. 
Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE 8 maar: Zo 
waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht 
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heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen 
wonen in hun eigen land.
Jeremia 31: 8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van 
de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met 
elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. 9 Onder geween zullen zij komen, 
onder smeekbeden zal Ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg, 
waarop zij niet zullen struikelen, want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm – Mijn eerstgeborene 
is hij.

Ezechiël 34: 11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar 
ze op zoek gaan. 12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden 
van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle 
plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. 13 Ik zal ze uitleiden 
uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op 
de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. 24 En 
Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, 
de HEERE, heb gesproken. 28 Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de 
wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en 
niemand zal ze schrik aanjagen. 29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen 
ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken 
zullen ze niet langer dragen.

Het overblijfsel van Israël zal een groot en machtig volk zijn. 
De Messias zal hen, Israël, weiden. Israël zal veilig wonen en de Messias zal heersen tot aan de 
einden van de aarde. Het overblijfsel van Israël zal voor veel volken tot zegen zijn. Israël zal een 
leidende, sterke positie innemen onder de volken. De vijanden van Israël zullen worden uitge-
roeid.

Micha 5: 3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam 
van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van 
de aarde.6 Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, 
als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. 
7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een 
leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer 
hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. 8 Uw hand zal verhoogd 
zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

Psalm 69: 36 Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen; daar zullen zij 
wonen en het bezitten. 37 Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen; wie 
Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen.

Micha 2: 12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker 
bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn 
weide. Het zal er gonzen van de mensen. 13 De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen door-
breken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de 
HEERE gaat aan de spits.
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Ezechiël 37: 21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de 
heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun 
land brengen. 22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen 
allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog 
in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Het Joodse volk zal altijd in het beloofde land blijven zegt de HEERE, hun God. Hun vijanden, 
de Palestijnen en Iran en waarschijnlijk meer Arabische volken, willen niets liever dan het Joodse 
volk in de zee drijven. Maar Israël heeft een sterke, machtige God. Het Joodse volk mag op deze 
belofte in Amos 9 pleiten. 

Amos 9: 14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de 
verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drin-
ken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 15 Ik zal hen in hun land planten, en zij 
zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, 
uw God.

Joël 2: 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal 
worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, 
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. 

Zacharia 8: 7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land 
waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. 8 Ik zal hen hierheen brengen, zij 
zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, 
in waarheid en in gerechtigheid.

Zacharia 13:8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitge-
roeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde deel 
in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men 
goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn 
volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Lukas 21: 24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap wegge-
voerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de 
tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Nog meer teksten over de toekomst van Israël: 
Deuteronomium 30:3-5; Psalm 14:7; Psalm 53:7; Psalm 106:47; Psalm 107:2,3; Psalm 147:2; Jesaja 
10:20-22; Jesaja 11:11-16; Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6; Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 
51:11; Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8; Jesaja 60:3-11; Jesaja 66:20-21; Jeremía 3:18,19; Je-
remia 12:15; Jeremia 15:19-21; Jeremia 16:14,15; Jeremia 23:3,7,8; Jeremia 30:3,10,11,17; Jeremia 
31:8-14,17; Jeremia 32:37; Jeremia 46:27-28; Jeremia 50:19; Ezechiël 11:17-20; Ezechiël 20:34-44; 
Ezechiël 28:24-26; Ezechiël 34:11-14; Ezechiël 36:24-27; Ezechiël 37:21; Ezechiël 39:25-29; Hoséa 
1:11; Hoséa 14:7-8; Micha 2:12,13; Micha 4:6; Zefánja 3:18-20; Zacharia 1:17; Zacharia 8:7,8; Za-
charia 10:7-10; Johannes 11:52; Efeze 1:10.
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30. Is de huidige staat Israël niet Gods 
werk? 

In Ezechiël 36 vers 8 zegt de Heere dat er weer groei, bloei en vruchten zullen zijn in het land 
Israël. Waarom? Omdat het volk Israël en Juda weer terugkeren. Dan moet er wel voedsel genoeg 
aanwezig zijn. Dan moet er wel ruimte zijn om te kunnen wonen. Het is prachtig om te zien dat 
de Heere daar in 1948 mee is begonnen. De opbouw van Israël gaat nog steeds door, zodat men 
nog veel meer Joodse mensen kan ontvangen. De Heere gaat Zijn beloften waar maken. Op basis 
van de Schriften kan niet gezegd worden dat dit niet Gods werk is. Toch zijn er Joden die dat 
durven te beweren. Niet alleen Joden, er zijn ook christenen die beweren dat dit mensenwerk is, 
zij het onder Gods toelating. Er zijn zelfs christenen, o.a. Steven Paas Sr., die nog verder durven 
te gaan en zeggen dat Israël niet meer Gods volk is. Helaas wordt er door veel zogenaamde 
christenen vaak niet letterlijk geloofd wat er in Gods Woord staat. Zou dat niet een oorzaak van 
de kerkverlating zijn? 

De profeet Ezechiël profeteert dat Israël terug zal komen in het beloofde land, echter nog wel 
onder de toorn van God. Waarom onder de toorn van God? Wel, Israël is als volk grotendeels 
nog niet bekeerd tot God. Velen zijn seculier en de meesten geloven niet in hun Messias Jezus. 
Desondanks mogen ze terugkomen en de Heere gaat ze zelfs lokken. De toorn van God is niet 
alleen op het onbekeerde Joodse volk. De toorn van God is op ieder mens die niet tot geloof in de 
Heere Jezus is gekomen. Ik denk dat veel mensen dit niet geloven, dit niet beseffen. De terugkeer 
is een proces, maar de Heere heeft het wel in gang gezet. 

Ezechiël 20: 34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid 
bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. 35 Vervolgens zal Ik u 
brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u 
voeren. 36 Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, 
zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE. 37 Ik zal u onder de herdersstok 
doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. 38 Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand 
komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij 
zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Het land Israël wordt klaar gemaakt voor veel mensen.
De profeet Ezechiël profeteert namens God dat de bomen op de bergen van Israël weer vruchten 
zullen gaan dragen. Waarom zegt de Heere dat? Wel, omdat de terugkeer van Zijn volk eraan 
staat te komen. Dit proces is inmiddels al een tijd geleden begonnen en gaat nog steeds door. 
Er komen steeds meer Joodse mensen naar het beloofde land terug. De Heere maakt ook de 
infrastructuur gereed. 

Ezechiël 36: 8 Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten 
voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. 9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij 
naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de mensen op u talrijk maken, 
heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen her-
bouwd worden.
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Zij komen terug ook al zijn de Joden nog niet bekeerd zegt de profeet Jesaja in:

Jesaja 43: 6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng 
Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. 7 Ieder die genoemd is naar Mijn 
Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. Israël is 
getuige van God 8 Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, 
uittrekken.

Dus al zijn ze nog niet bekeerd, nog doof en blind, al ligt er nog een bedekking op heel veel Jood-
se mensen, zij moeten toch terug gaan naar het beloofde land. De profeet Ezechiël zegt in Eze-
chiël 39:28 dat er niemand meer in de landen waarheen ze verstrooid werden, zal achterblijven. 

Ezechiël 36: 22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet 
om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken 
waarheen u gegaan bent. 23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd 
is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, 
spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken 
halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.

Zie ook: Ezechiël 39:28; Jeremia 23:20.

De profeet Hosea spreekt ook over dit proces van terugkeer naar het beloofde land. De Heere zal 
Zijn volk lokken om naar het beloofde land terug te keren. Nu nog gedeeltelijk een woestijn, maar 
de wijngaarden rukken op, ook in de woestijn. In de Negev zijn al heel veel wijngaarden. In het 
dal Achor hield de toorn van God over Israël op (Jozua 7:26). Er kwam weer hoop voor Israël. Zo 
ook nu. Het dal van Achor was ook een weidegebied voor de schapen en de runderen. Zo zorgt de 
Heere ook voor de beesten. De bergen van Israël liggen op de Golan, in Samaria en een gedeelte 
van Judea. Gebieden waar nu veel Palestijnen wonen en internationaal worden beschouwd als 
zogenaamde “bezette” gebieden. 
Zie ook: Amos 9:14 

Hosea 2: 13 Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart 
spreken. 14 Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur 
van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit 
het land Egypte. 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn 
Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!

De apostel Paulus heeft van de Heere inzicht ontvangen over hoe het zal zijn in de volheid van de 
tijden. Dat wil zeggen, als de tijd van de heidenen vol is. Als het Evangelie over de gehele wereld 
verkondigd is. De Heere heeft gezegd dat Hij dan zal terug komen in Jeruzalem, op de Olijfberg. 
Dan gaat er heel veel gebeuren, maar wat ook gaat gebeuren is de bekering van het Joodse volk 
tot de God van hun vaderen en tot geloof in de Zoon van God. Dan zullen zij ook vanuit de gehele 
wereld (door de engelen) naar Israël gebracht worden. Maar wie zijn daar ook? Paulus zegt dat 
daar ook de heiligen uit de hemel zullen zijn, die met de Messias zijn meegekomen. Zo wordt 
bijeen gebracht wat in de hemel is en wat op de aarde is. 

Efeziërs 1: 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen 
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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.

Romeinen 9: 15 Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal 
barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet 
van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.

Tot slot van deze perikoop een gebed van Asaf voor het herstel van Israël. Het staat in Psalm 80. 
Een heel toepasselijk gebed voor deze tijd (2019). Ook nu wordt Israël bedreigd door branden. 
Het zou geweldig zijn als alle Israëlieten dit gebed van Asaf nu zouden bidden. 

Psalm 80: 2 Luister, Herder van Israël; U leidt immers Uw geliefde volk als een kudde schapen. 
U woont boven de engelen. Kom in al Uw stralende heerlijkheid naar ons toe. 4 O God, maak ons 
volk weer tot een eenheid. Laat Uw licht schijnen, want dan zullen wij worden bevrijd. 5 HERE, 
God van de hemelse legers, blijft Uw toorn nog lang gericht tegen Uw volk, ondanks onze gebe-
den? 15 O God van de hemelse legers, kom toch bij ons terug. Kijk vanuit de hemel op ons neer; 
let erop hoe het met Uw volk is. 16 Wij zijn het volk dat U naar dit land hebt gebracht; dank zij U 
zijn wij ook een groot volk geworden. 17 Alsof wij vuilnis zijn, worden wij bedreigd door branden; 
als U ons helpt, kan de tegenstander niets meer doen. 18 Bescherm het volk van Uw keuze; de 
mensen die U tot een groot volk hebt gemaakt. 19 Dan zullen wij U niet meer verlaten; als U ons 
bevrijdt, zullen wij U zoeken, loven en prijzen. 20 HERE, God van de hemelse legers, maak ons 
volk weer tot een eenheid. Laat Uw licht over ons schijnen, dan zullen wij bevrijd worden. (Het 
Boek)
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Het tijdperk van de 
antichrist
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31. De grote Verdrukking
De profeet Daniël over de grote Verdrukking. 
Wat gaat er plaats vinden?
Belangrijke punten uit de profetieën van Daniël:

•	 De antichrist zal zich verheffen boven God.
•	 De antichrist zal onbeschaamd spreken.
•	  De heiligen (christenen) zal hij te gronde richten.
•	 Gedurende 3, 5 jaar zal hij tijden en wetten veranderen.
•	 Hij zal afgoden vereren.
•	 Er zal waarschijnlijk nog een 3e tempel zijn. Bij de berg van het heilig Sieraad, (Sion).
•	 De derde tempel, als die er komt, zal niet de tempel van Ezechiël 40-48 zijn. 
•	 De offers in deze tempel zullen ophouden en er wordt een groot afgodsbeeld opgesteld.
•	 Na de 3,5 jaar zal de antichrist vernietigd worden.
•	 Hij zal ondergaan in de strijd tegen Gog en Magog.

Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal 
hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen 
in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het ge-
rechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig 
vernietigen. 

•	 Gedurende 2300 dagen zal het heiligdom en het leger worden overgegeven om vertrapt 
te worden.

•	 Na 2300 dagen zal het heiligdom hersteld worden.
•	 De antichrist zal velen te gronde richten, ook het heilige volk.
•	 De antichrist zal tegen de Messias (Vorst) strijden en ten onder gaan.

Daniël 8: 13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die 
sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvallig-
heid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt 
te worden? 14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het 
heiligdom in rechten hersteld worden. 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afval-
ligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse 
streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal 
hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde rich-
ten, ook het heilige volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. 
Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen 
de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

Daniël 9: 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal 
Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, 
zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

•	 De antichrist zal tegen het zuiden oprukken.
•	 De antichrist zal terug schrikken wegens schepen van de Kittiërs ( Chittim, Westerse 
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kustlanden, Cyprus).
•	 De antichrist zal een verbond sluiten met het seculiere Israël. 
•	 Zij die Gods wetten eerbiedigen zullen weerstand bieden en velen onderwijzen.
•	 De antichrist zal het heilig verbond verbreken, er tegen toornen en zijn eigen wil doen.
•	 Het heiligdom zal ontheiligd worden en hij zal het offer doen ophouden.
•	 De verwoestende gruwel zal opgesteld worden.

Daniël 11: 29 Op de vastgestelde tijd zal hij terugkeren en tegen het zuiden oprukken, maar het 
zal niet zijn zoals de eerste of zoals de laatste keer. 30 Er zullen schepen van Cyprus (de Kittiërs) 
tegen hem komen en hij zal terugschrikken. Hij zal terugkeren en toornen tegen het heilige ver-
bond en hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. Hij zal, terwijl hij terugkeert, op hen letten die 
het heilige verbond verlaten. 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen 
het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de ver-
woestende gruwel opstellen. 32 En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen 
huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen 
hun wil ten uitvoer brengen. 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zul-
len struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. 34 Wanneer 
zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen 
bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en 
zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Daniël 12: 9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot 
de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De 
goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrij-
pen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende 
offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend 
tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijf-
endertig dagen bereikt.

Sommige verklaringen denken bij de gruwel van de verwoesting aan het jaar dat de Mohamme-
danen naar Jeruzalem zijn gekomen om de moskee te bouwen op de plaats van de tempel in het 
jaar 691-692 (AC). Of men denkt aan Antiochus (167 v.Chr.) die de eredienst afschafte en een 
afgodsbeeld van Zeus Olympus in de tempel plaatste. Maar de context van de profetie van Daniël 
duidt meer op de eindtijd, de zeven jaren van de antichrist.

Wat staat de nieuwe gelovigen te wachten in de tijd van de grote Verdrukking:
• Haat door alle volken ter wille van Zijn Naam.
• Velen zullen struikelen, elkaar overleveren aan de vijand en elkaar haten.
• Er zullen veel valse profeten en leraren zijn.
• Er zullen velen misleid worden.
• De wetteloosheid zal toenemen. 
• Die echter volharden zal tot het einde, zal zalig worden. 

Waarschuwing tegen verkeerde geestelijke leiders, tijdens de grote Verdrukking:
Mattheus 24:23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 
want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonde-
ren doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, 
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Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga 
er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het 
oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
Wat zegt de Heere Jezus over de grote Verdrukking:

In de verzen 15 t/m 28 van Mattheüs 24 gaat het over de grote Verdrukking die over de gehele we-
reld zal komen. De gelovigen zijn dan opgenomen in de hemel. Wat er dan allemaal voor rampen 
en plagen over de wereld komen, kunnen we lezen in Openbaring 6 t/m 16.
De Heere Jezus laat ons hier er al iets van zien. Ook in de tijd van de grote Verdrukking komen 
mensen tot geloof in de Heere Jezus door de prediking van het Evangelie door de 144.000 Joodse 
zendelingen. Deze nieuwe gelovigen zullen echter vanwege hun geloof veelal gedood worden.

•	 Deze grote Verdrukking is éénmalig en uniek.
•	 Die dagen zullen ingekort worden ter wille van de uitverkorenen.
•	 Er zullen veel valse christussen en profeten zijn.
•	 Die valse profeten zullen tekenen en wonderen doen.
•	 Zij zullen proberen de uitverkorenen te misleiden. 

Mattheüs 24: 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de 
profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 
laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar be-
neden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat 
hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 
20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want 
dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot 
nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen 
vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Markus 13: 21 En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; 
geloof het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen teke-
nen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. 23 
Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!

Openbaring 11: 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij 
komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. 
2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de 
heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.

Openbaring 3 over de grote Verdrukking.
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. 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.
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Natuurrampen zullen uiteindelijk een deel zijn van Gods soevereine oordeel. 

In Openbaring 6 gaat het over zo’n ramp:
Openbaring 6: 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote 
aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren 
van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door 
een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. 
En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen van de aarde, 
de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen 
verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen 
en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en 
voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan 
staande blijven?

Openbaring 7 over de grote Verdrukking.

Het gezicht van de gezaligden voor de troon van God. 
De Heere Jezus laat in een visioen aan Johannes zien wie er in de toekomst voor de troon van 
God zullen staan. Het is een ontelbare hoeveelheid mensen die uit alle geslachten, rassen, vol-
ken en landen komen. Er is geen onderscheid tussen blank, bruin of zwart. Ze staan voor de 
troon van God en van het Lam (Jezus). Zij zijn allemaal gekleed in lange witte kleding, gewassen 
in het bloed van het Lam. Zij hebben palmtakken in hun handen, een teken van overwinning. Zij 
loven God en het Lam. Dan vraagt één van de ouderlingen of oudsten, die ook om de troon staat: 
“Waar komen al deze mensen vandaan?” Dan krijgt Johannes als antwoord dat zij uit de grote 
Verdrukking komen. Dit zijn mensen die als martelaren zijn gestorven in het 7e jaar van grote 
Verdrukking die over de mensheid komen zal. 

Openbaring 7: 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 
stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden 
en palmtakken in hun hand 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, 
Die op de troon zit, en van het Lam! 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: 
Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen 14 En 
ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote ver-
drukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt 
in het bloed van het Lam.

Openbaring 11 over de grote Verdrukking.

Waar gaat het over?

•	 Er zal weer een tempel zijn in Jeruzalem.
•	 De heidenen/ongelovigen zullen de stad 3,5 jaar in bezit hebben en verwoestingen aan-

richten.
•	 Twee getuigen van God zullen 3,5 jaar in Jeruzalem profeteren.
•	 De twee getuigen van God hebben veel macht.
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•	 De twee getuigen worden gedood door het beest (satan).
•	 De twee getuigen staan op en varen naar de hemel.
•	 Er vindt een aardbeving plaats.
•	 Een tiende deel van de stad wordt verwoest.
•	 7000 personen worden gedood door de aardbeving. 
•	 De aardbeving vindt plaats in de 2e helft van de grote Verdrukking.

De twee getuigen in Openbaring 11.
Terwijl de 144.000 getuigen het Evangelie brengen aan de gehele bewoonde wereld, prediken de 
“twee getuigen” in de stad Jeruzalem. Hun bediening zal een internationale- wereldwijde bedie-
ning zijn, zelfs als ze blijkbaar nooit de stad Jeruzalem verlaten. Dit kan mogelijk zijn, omdat in 
de huidige tijd televisiecamera’s hun prediking zichtbaar zouden kunnen maken tot in de verste 
uithoeken van deze aarde. Zij moeten prediken, terwijl de ongelovigen waarschijnlijk de macht 
hebben over Jeruzalem en de buitenste voorhof van de tempel.
In het algemeen wordt er van uitgegaan dat de twee getuigen Mozes en Elia zijn. Mozes als 
vertegenwoordiger van de Wet en Elia als vertegenwoordiger van de Profeten. Beiden zijn nu in 
de hemel. Tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde verschijnen deze twee mannen op de Berg der 
Verheerlijking om met Jezus te spreken over Zijn toekomstig lijden en sterven. Elia was opgeva-
ren naar de hemel. Van Mozes staat dat niet vermeld, maar wel staat in het boek Judas dat de 
engel Michaël twistte met satan over het lichaam van Mozes. Hieruit zou men kunnen afleiden 
dat Mozes of opgewekt en ten hemel gevaren is, of direct opgenomen is in de hemel, omdat zijn 
graf nooit gevonden is. Maar dat laatste zou in tegenspraak zijn met Gods woord, waarin staat 
dat God Mozes begroef. 
In deze verzen ontdekken we een daad van Mozes, die water veranderde in bloed en een gebed 
van Elia, waarop God de hemel sloot, zodat het drie jaar niet regende. De twee olijfbomen, Mo-
zes en Elia, stellen vóór de Wet en de Profeten. 

Openbaring 11: 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij 
komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. 
2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de 
heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik 
zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig 
dagen lang profeteren. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van 
de aarde staan. 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat 
verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier 
gedood worden. 6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de 
dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, 
en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. 7 En wanneer zij hun getuigenis 
volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen 
overwinnen en hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, 
die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. 9 
En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag 
zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10 En zij die op de 
aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken 
sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. 11 En na die 
drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En 
grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen 
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zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden 
keken hen na. 

De dood van deze heiligen door de hand van de goddelozen: (“Kostbaar is in de ogen van de 
HEERE de dood van Zijn gunstelingen”, Psalm 116:15). Ofschoon op zich tragisch, zal dit door de 
HEERE veranderd worden in één van de grootste getuigenissen voor de Messias, die de wereld 
ooit heeft gezien. Deze gebeurtenis zal de harten van het Joodse volk letterlijk omdraaien en God 
de eer doen geven, zoals we lezen in:

Openbaring 11: 13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel 
van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen 
gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.
Openbaring 12 over de grote Verdrukking.

Israël vlucht naar de woestijn gedurende de 2e helft van de grote Verdrukking. 

Openbaring 12: 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God 
voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Openbaring 13 over de grote Verdrukking.

De Heere Jezus geeft een uitgebreide openbaring van de antichrist aan Zijn dienstknecht Johan-
nes. 
Samenvatting van hetgeen de Heere Jezus zegt over de antichrist:

•	 De antichrist symbolisch voorgesteld door een beest.
•	 De satan heeft de antichrist macht gegeven.
•	 De antichrist wordt door de gehele aarde aangebeden.
•	 De antichrist gaat godslasteringen spreken.
•	 De antichrist gaat de gelovigen (heiligen) vervolgen.
•	 De antichrist wordt niet aanbeden door de gelovigen waarvan de namen staan in het 

Boek des Levens des Lams.
•	 Dit vindt plaats in de 2e helft van de grote Verdrukking.

Openbaring 13: 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als 
die van het Lam, maar het sprak als de draak.12 En het oefent al de macht van het eerste beest 
voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, 
waarvan de dodelijke wond genezen was. grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat 
neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. het misleidt hen die op de aarde wonen 
door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt 
tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond 
van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven 
aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken 
dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het 
maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken 
geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verko-
pen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. de 
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wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van 
een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
In de verzen 1 t/m 8 gaat het over het beest dat uit de zee opkomt. En in Openbaring 13 : 11- 18 
gaat het over het beest dat uit de aarde opkomt, de geestelijke antichrist. 

Openbaring 16 over de grote Verdrukking.

Openbaring 16: 1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga 
en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. 
1e Engel – zweren over de mensen op aarde.
2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en scha-
delijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 

2e Engel - bloed in de zee.
3 En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk 
levend wezen in de zee stierf. 

3e Engel- bloed in de rivieren.
4 En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd 
bloed. 5 En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die 
was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. 6 Aangezien zij het bloed van de heiligen en 
van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen 
het. 7 En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oor-
delen zijn waarachtig en rechtvaardig. 

4e Engel- grote hitte van de zon.
8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen 
te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden 
de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te 
geven. 

5e Engel- zweren, pijn en duisternis.
10 En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd 
verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. 11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege 
hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

6e Engel- Eufraat wordt droog- demonen gaan uit om de volken te verzamelen voor een oorlog 
tegen Israël. 
12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde 
op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 13 
En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 
drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die 
tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te 
verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. 
Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men 
zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Arma-
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geddon wordt genoemd. 

7e Engel – grote aardbeving-steden van de volken storten in- bergen en eilanden verdwijnen- gro-
te hagelstenen op de aarde.
17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel 
in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18 En er kwamen stemmen, donderslagen 
en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er men-
sen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad viel in drie stukken 
uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in 
gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. 20 En alle eilan-
den zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. 21 En grote hagelstenen, 
elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen 
lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Samenvatting: 
Schalen van toorn over de aarde, over de mensen die het merkteken van het beest hebben.
1e schaal : grote zweren
2e schaal : zee wordt bloed – alle leven in de zee sterft. 
3e schaal : rivieren en waterbronnen worden bloed.
4e schaal : de kracht van de zon wordt groter-mensen verzengen van de hitte.
5e schaal : het koninkrijk van het beest wordt verduisterd-zweren en pijn.
6e schaal : de rivier Eufraat komt droog te liggen.

Drie onreine geesten van demonen- van de draak, het beest en de valse profeet- (valse drie-een-
heid) gaan over de aarde om de vorsten te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de 
almachtige God. De verzamelplaats heet Armageddon – Israël.
7e schaal : grote aardbeving, donder en bliksemslagen, de grote stad (Babylon) valt in drie delen 
uiteen, steden van de wereld storten in, de bergen verdwijnen, grote hagelstenen vallen op de 
mensen.

De mensen bekeren zich niet tot God en lasteren God. 

Zacharia 14: 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad 
zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. 
De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uit-
geroeid worden uit de stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, 
zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Openbaring 17 over de grote Verdrukking.

De vrouw op het beest.
Openbaring 17: 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met 
mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren 
zit. 2 Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde 
zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de geest bracht hij mij weg naar 
een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke 
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namen was, met zeven koppen en tien hoorns. 4 En de vrouw was bekleed met purper en schar-
laken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar 
hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een 
naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen 
van de aarde. 
6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de 
getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. 7 En de engel zei tegen 
mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest 
dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. 8 Het beest dat u gezien hebt, was 
en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde 
wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek 
des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch 
is. 9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw 
zit. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, 
en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook 
zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien hoorns die u gezien 
hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met 
het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen 
hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, 
maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, 
en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zei tegen mij: 
De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En 
de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, 
en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart 
gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest 
te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. 18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote 
stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Samenvatting:
•	 Het gaat over de grote hoer die aan vele wateren zit. Wateren zijn volken. 
•	 De hoer is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de 

aarde. 
•	 De koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. 
•	 De bewoners van de aarde zijn dronken geworden van haar hoererij.
•	 Haar naam was: Geheimenis, grote Babylon, moeder van de hoeren, moeder van de 

gruwelen van de aarde.
•	 De vrouw was dronken van het bloed van de heiligen, van de getuigen van Jezus.
•	 Het beest dat opgekomen is gaat naar het verderf.
•	 De zeven koppen zijn zeven bergen. 
•	 De zeven koppen zijn ook zeven koningen. Vijf zijn gevallen, één is er en één komt nog. 

Het beest is de achtste koning en gaat naar het verderf.
•	 De tien hoornen zijn tien koningen die nog niet regeren, maar zullen samen met het 

beest één uur koninklijke macht ontvangen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam. 
•	 Het Lam zal hen overwinnen. Hij is de Koning van de koningen.
•	 De tien koningen zullen de hoer gaan haten, haar berooid achter laten, haar vlees eten, 

haar met vuur verbranden.
Vragen: 
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Wie voert heerschappij over de koningen, leiders van de aarde? Wie maakt de bewoners van de 
aarde dronken?
Dit kan geen geografische stad zijn. Niet Rome, niet Jeruzalem noch New York. Bunyan 
heeft het in zijn Christenreis over de stad Verderf. Satan oefent in de stad verderf zijn 
verderfelijke macht uit. De goddeloze wereld wordt door hem beheerst door middel van 
Geld (Mammon), Macht, Seks, Economie, Wetenschap, Technologie, Globalisering.

Wat voor hoererij-overspel hebben de koningen bedreven? 
Macht en geld gebruikt om volken te onderdrukken.

Wie hebben veel gelovigen laten vermoorden?
Veel leiders hebben vele gelovigen/heiligen doen ombrengen. Zie lijst Open Doors. 
Ook de Rooms-Katholieke kerk heeft veel gelovigen vervolgd, gedood.

Van welke hoererij zijn de bewoners van de aarde dronken geworden? 
Van de begeerte naar geld, bezit, macht, seks.

Wie gaan oorlog voeren tegen het Lam?
De leiders van tien landen.

Wanneer zal die strijd plaats vinden?
Zeer waarschijnlijk bij de wederkomst van de Heere Jezus, als Hij Israël komt verlossen 
van de volken die tegen Israël strijden.

Openbaring 18 over de grote Verdrukking.

De val van Babylon. 
Openbaring 18: 1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en 
de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, 
zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats 
voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vo-
gels. 3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de 
koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn 
rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

De straf voor Babylon.
Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 
volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 
5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar 
ongerechtigheden. 6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar 
haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het 
dubbele in. 
7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef 
haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben 
geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: 
dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar 
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oordeelt.

Wie rouw bedrijven over de val van Babylon.
Openbaring 18:9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en los-
bandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar 
verbranding zullen zien. 10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: 
Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. 11 En 
de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer 
koopt: 12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en schar-
laken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar 
hout, koper, ijzer en marmer, 13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en 
tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. 14 En de 
rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van 
u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.

Kooplieden treuren over hun verlies.
15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op 
grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, 
die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en 
parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. 

Bemanningen van schepen treuren om hun verlies.
17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, ble-
ven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was 
aan deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: 
Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar 
weelde. Want in één uur is zij verwoest.

Babylon zal nooit meer opgebouwd worden.
Openbaring 18:20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw 
vonnis aan haar voltrokken. 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, 
en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, 
en het zal nooit meer gevonden worden. 22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers 
en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar 
van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet 
meer in u gehoord worden. 23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een 
bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de 
groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. 24 En het bloed van 
profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Samenvatting:
•	 Er komt een engel uit de hemel die de gehele aarde verlicht.
•	 Het Babylon is gevallen en een woonplaats van demonen geworden.
•	 Babylon is gelijk aan de grote hoer.
•	 Van haar wijn hebben alle volken gedronken. Koningen van de aarde hebben hoererij 

met haar bedreven. Kooplieden van de aarde zijn rijk van haar losbandig leven gewor-
den.
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•	 Gods volk (Joodse volk) wordt gezegd uit haar weg te gaan opdat zij geen deel zou 
hebben aan haar zonden en haar plagen. 

•	 Op één dag zullen haar plagen komen, dood, rouw en honger en zij zal met vuur ver-
brand worden.

•	 De koningen en kooplieden van de aarde zullen rouw over haar bedrijven, als ook 
scheepseigenaren en zeelieden. Omdat de grote stad in één uur verwoest is. 

•	 Babylon zal nooit meer opgebouwd worden. Door haar betovering, bedrog werden alle 
volken misleid. Het bloed van profeten en heiligen is in deze stad gevonden. 

Vragen: 
Is Babylon/grote hoer een stad, een verderfelijke macht, satan?
Zie het antwoord bij Openbaring 17.

Wanneer wordt Babylon gestraft?
Waarschijnlijk aan het einde van de grote Verdrukking, bij de wederkomst van de Hee-
re Jezus. Hij vernietigt dan Zijn vijanden.

Uit welke plaats, land moet het Joodse volk weggaan?
Vermoedelijk uit alle landen, buiten Israël. De gelovigen in de Heere Jezus Christus zijn 
al voor de grote Verdrukking opgenomen.

Als niemand meer kan kopen, is er dan geen geld meer?
Nee, dat moet wel de conclusie zijn. Men kan hierbij denken aan een enorme banken 
crisis. Contant geld is niet meer in omloop. 

Wat komt er na de verwoesting van Babylon?
Na Openbaring 18 komt Openbaring 19 waarin het duizend jarig Vrederijk wordt aan-
gekondigd. Dus dat komt nadat Jezus al Zijn vijanden, ook de vijandige volken heeft 
vernietigd en satan en zijn demonen duizend jaar worden opgesloten in de afgrond. 
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32. Wat omvat de heerschappij van de 
antichrist?

Inleiding:
“Bij de antichrist hoort ook een anti-geest, of beter een antichristelijke mentaliteit. We doen er 
goed aan te beseffen dat de antichrist nooit in staat zou zijn de macht te grijpen, wanneer de 
geestelijke sfeer op aarde daarvoor niet rijp zou zijn. Een heilig en God toegewijd volk zal niet 
snel een demonisch vervuld persoon als regeerder ontvangen. Een volk dat alle regels en normen 
van God aan de laars lapt zal even ‘godloos’ geregeerd worden als zij zelf is. De antichrist zal 
wellicht een machthebber zijn die keurig democratisch gekozen is. Zo volk, zo koning.
Paulus beschrijft het karakter van de antichrist.
Hij noemt hem ‘mens der wetteloosheid’ (2 Thess. 2:3). Vanuit de optiek van Paulus betekent 
‘wetteloosheid’ los van de wetten van God. Los van Gods geboden, Gods normen en waarden, 
zoals vastgelegd in de tien geboden, in het Noachitische verbond en in de berg rede zullen met 
de voeten getreden worden.
Een andere duiding voor de antichrist is ‘zoon van het verderf” (2 Thess. 2:3). Dat wil zeggen dat 
de antichrist een voortbrengsel is van het verderf, waar de betekenis van vernietiging in doork-
linkt. Wellicht kunnen we denken aan het ‘zaad’ van de slang waar in Genesis 3:15 van gesproken 
wordt:
“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar 
zaad; dat zelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen”. 
De uitwerking van zijn bestaan zal vernietigend zijn voor zijn volgelingen.
We lezen nog een tekening van zijn karakter, hij wordt als ‘tegenstander’ beschreven. Tegenstan-
der waarvan? Van alles wat van een heilig God bekend is, hij wil en zal zichzelf als God laten 
eren. Daarmee komt het hoogste verlangen van satan in deze persoon tot volheid. Satan wil 
zich immers boven God verheffen. Een volk en een mensheid dat afscheid genomen heeft van 
de levende God staat open voor de surrogaat god. De antichrist zal door hen worden aanbeden.
Onze wereld vandaag wordt meer en meer gekenmerkt door deze anti-goddelijke ambitie. De 
schepping is vervangen door evolutie. Het leven wordt zowel bij de conceptie als bij het leven-
seinde meer en meer bepaald door de mens zelf. Mens en robot vloeien steeds meer samen, 
waartoe ook het teken van het beest, wellicht in de vorm van de microchip, zal bijdragen. De 
mogelijkheden lijken welhaast grenzeloos, maar alles is godloos.
Hij zal optreden met allerlei kracht, tekenen en wonderen schrijft de apostel in 2 Thess. 2:9. 
Het doet me huiveren wanneer ik vandaag zie hoe er een zucht is, ook onder gelovigen, naar 
allerlei manifestaties, allerlei wonderen. Het geloof van velen vandaag hangt aan wonderen. De 
Bijbel leert juist “zalig zij die niet zien (dus geen wonderen en tekenen etc.) en toch geloven”. 
Terughoudendheid lijkt me eerder geboden dan al te enthousiast allerlei mirakelen aan God of de 
Heilige Geest toe te schrijven. Zo werkt de satan met zijn handlanger de antichrist. Wij moeten 
nuchter zijn.
Nog een kenmerk in 2 Thess. 2 is:
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan. De ongerechtigheid 
heeft vooral te maken met wat we de rechtspraak noemen. Het recht wordt geschonden. Hebben 
we vandaag niet dikwijls het gevoel dat er met het rechtssysteem iets grondig mis is? En dat 
hangt weer samen met het volgende punt dat de apostel aanreikt:
“En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden 
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geloven.”
Een maatschappij wordt geschilderd waar men de leugen hoogacht en de waarheid met de voe-
ten treedt. Hier zien we iets opmerkelijks. Na al het voorgaande, de weg die de mens is ingesla-
gen, treedt nu God op. De Heere zendt een kracht der dwaling, een leugen die geloof vindt. Ik 
moet denken aan de Farao, Mozes ging verschillende keren op de Farao af en riep hem op het 
volk te laten gaan en impliciet daarmee de Heere God te erkennen. Farao koos steeds verkeerd, 
daarop verhardde God het hart van de Farao. Het hart van de mensheid van de eindtijd zal door 
God verhard worden, Hij zendt een kracht der dwaling.
Zo wordt de wereld voorbereid op de komst van de antichrist, die zijn satanische macht zal ont-
vouwen en zijn regime oplegt aan een hardvochtige wereld”. (ds. Henk Schouten)

Wat de apostel Paulus zegt namens Jezus.

Wie gaat in de tempel van God zitten? 
De eerste vraag die bij mij opkomt bij de profetie van Paulus is, welke tempel bedoelt Paulus? 
Bedoelt hij dat er weer een tempel in Jeruzalem zal staan, de zogenaamde 3e tempel, die het 
orthodoxe Jodendom nu denkt te zullen gaan bouwen? Is dat dan wel de tempel van God waarin 
God wil wonen? Of moeten we hierbij denken aan een symbolische/geestelijke tempel?

2 Thessalonicenzen 2: 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, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God 
vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 
5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu 
weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wette-
loosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden ver-
dwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de 
Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst 
overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leu-
gen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de 
liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun 
een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden 
die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Samenvatting van hetgeen Paulus over de antichrist zegt:
• De Heilige Geest weerhoudt de antichrist.
• Na de opname van de gemeente is de weerhouder weg.
• De wetteloze zal dan geopenbaard worden.
• De Heere Jezus zal bij Zijn komst de antichrist tenietdoen.
• De ongelovigen, die de antichrist geloofd hebben zullen veroordeeld worden en verloren 

gaan.
• De ongelovigen gaan verloren omdat zij de waarheid om zalig te worden niet geloofd, niet 

aangenomen hebben.

De teksten van 2 Thessalonicenzen 2: 3-12 worden wel verschillend uitgelegd. Het gaat dan met 
name over: Wie is de antichrist? Wordt de tempel in Jeruzalem herbouwd vóór het duizend jarig 
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Vrederijk? Wat is de grote afval, wie vallen af?
Hierbij geef ik een verklaring weer van Ger de Koning, die u op zijn website “Oude Sporen”kunt 
vinden:

Uitleg van Ger de Koning:
Om een misverstand te voorkomen is het goed dat je weet dat ‘de afval’ niet de afval van de 
gelovige, de wedergeboren christen, is. De gelovige kan niet afvallen. De Heer Jezus geeft daar-
voor de zekerheid (Jh 10:27-29). Wel kunnen sommigen in de tijd waarin we nu leven, “de latere 
tijden”, “van het geloof … afvallen” (1Tim 4:1).
Dat betreft dan mensen die ogenschijnlijk Godsvrucht bezitten, maar geen echte, dat wil zeggen 
wedergeboren, christenen zijn (2Tm 3:5). Maar dat is niet hetzelfde als de algemene afval van 
het geheel van wat zich christelijk noemt. Afval is niet het verkillen van de liefde van bepaalde 
personen, of het invoeren van boze dingen in de gemeente, maar het volledig opgeven van de 
waarheid van God. Afval is dat de mens God onttroont en zelf op de troon gaat zitten. 
In het geestelijk klimaat dat er dan ( in de grote Verdrukking) zal zijn, zal een persoon naar voren 
komen die de belichaming is van het verzet tegen God. Deze persoon is de samenballing van 
alle wetteloosheid. Hij wordt “de mens van de zonde” en “de zoon van het verderf” genoemd.
Over deze mens heeft de zonde absoluut gezag. De zonde heeft onbegrensde en ongeremde 
beschikking over deze mens. Er is geen enkele verbinding met God of iets wat van God komt. 
Deze mens heeft zich als een gewillig instrument aan de zonde uitgeleverd, zodat de zonde zich 
in al zijn afschuwelijkheid in hem kan openbaren.
Een dergelijk mens kan niet anders zijn dan ‘de zoon van het verderf’. Zo is ook Judas door de 
Heer Jezus genoemd (Jh 17:12). Deze naam geeft het karakter aan. Zo lees je bijvoorbeeld over 
“een zoon van de vrede” (Lk 10:6) als iemand die gekenmerkt wordt door vrede, die de vrede 
als het ware als zijn vader heeft en dat karakter vertoont. ‘De zoon van het verderf’ vindt zijn 
oorsprong in het verderf, zijn handelingen worden gekenmerkt door verderf en zijn einde is in 
het verderf.
Vers 4. Voordat hij echter zijn einde bereikt, zal hij alle geestelijke leiding naar zich toe trekken. 
De persoon van de antichrist wordt openbaar. Dit is de persoon die in Daniël 11:36 wordt aange-
duid als “die koning” die “zal handelen naar eigen goeddunken”. Paulus citeert dat vers hier. Uit 
dat vers blijkt ook dat de antichrist een Jood is.
In het Nieuwe Testament zie je hem als de afvallige leider van het christendom (hij loochent de 
Vader en de Zoon) en van het Jodendom (hij loochent dat Jezus de Christus is) (1Jh 2:22-23). 
In Openbaring 13:11-18 zie je hem als het beest dat uit de aarde opstijgt. De beschrijving toont 
verbazend veel overeenkomst met Christus als het Lam. De antichrist bootst Hem na, doet alsof 
hij de Christus is, maar is in alle opzichten de tegenspeler van Christus.
Als hij aan de macht is, zal hij elke vorm van godsdienst verbieden. Daarmee maakt hij de weg 
vrij voor een ongekend godslasterlijk optreden. Hij zal alle Joden en naamchristenen verplichten 
hem als God te vereren (vgl. Ez 28:2). Hij neemt daartoe plaats in de tempel van God, dat is 
de tempel in Jeruzalem, het godsdienstig centrum van de Joden. De antichrist zal er ook voor 
zorgen dat de dictator van het herstelde Romeinse rijk wordt aangebeden. Daarvoor zal hij een 
beeld van die dictator laten maken en in de tempel neerzetten. Dat hij in de tempel plaatsneemt, 
bewijst eens te meer dat de antichrist een Jood is. De (afvallige) Joden zouden hem anders nooit 
als Christus of Messias accepteren en ook nooit toelaten dat hij bezit zou nemen van de tempel 
van God. De Heere Jezus heeft van hem gezegd dat hij zal komen in zijn eigen naam en dat de 
Joden hem zullen aannemen (Johannes 5:43 “Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, 
en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aanne-
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men.” (Ger de Koning).

Er wordt wel gezegd dat er geen kerk meer is tijdens de grote verdrukking, omdat de kerk vóór 
de grote Verdrukking zou worden opgenomen. Dat ligt echter wel even anders. Er staat niet in de 
Bijbel dat de Kerk wordt opgenomen bij de komst van de Heere. Gods kinderen worden opgeno-
men en dat is wat anders dan de Kerk. De Kerk kan ook in de grote Verdrukking blijven bestaan. 
Maar het is wel een kerk zonder ware gelovigen. 
Er is nu geen tempel in Jeruzalem, dus het zou door Joden moeten worden gebouwd tijdens de 
eerste jaren van de Verdrukking of al daarvoor. De uitdrukking “tempel van God” verwijst naar 
de tempel van Israël. Dit betekent niet dat dit een door God geautoriseerde tempel is. Het tegen-
deel, want de door God gewenste tempel staat vermeld in Ezechiël 40 -48 en zal pas in Jeruzalem 
staan gedurende het duizend jarig Vrederijk. 

De Nieuwe Wereld Orde (NWO). 

Gaat de Nieuwe Wereld Orde vooraf aan het rijk van de antichrist?
Meer dan 1900 jaar is het geleden, sinds de in verbanning levende apostel Johannes 
van God een toekomst kreeg te zien, waarin wij vandaag leven en dat eenmaal nie-
mand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het 
getal (666)van zijn naam heeft (Openbaring 13 : 16-17). Als gelovigen, die ook in de 
laatste dagen van de eindtijd stand moeten houden in het volgen van Christus, worden 
wij hier op een heel bijzondere wijze ertoe opgeroepen, nuchter en waakzaam te zijn (1 
Thess. 5:6; 1 Petr. 5:8. Belangrijk is ook, dat wij in staat 
blijven, de tekenen der tijd juist te beoordelen (Matth. 16 : 3). Daartoe moeten wij we-
ten, wat er in de Bijbel staat. Anders lopen wij gevaar in de antichristelijke maalstroom 
van de leugen en de verleiding meegesleurd te worden. De Heilige Schrift is zelfs in 
het zeer gecompliceerde computertijdperk in staat, een duidelijke oriëntatie te geven. 
Waarbij de Bijbel een boek is, waarvan de uitspraken veel letterlijker genomen kunnen 
worden, dan over het algemeen wordt erkend.
Kan men ook vandaag reeds met het merkteken van de antichrist te maken krijgen? 
Wanneer wij vermoedens en speculaties met betrekking tot dit duivelse merkteken be-
trouwbaar willen onderzoeken, is de Bijbel voor ons een volkomen betrouwbare maat-
staf. Wanneer komt het merkteken van het beest? In het boek Openbaring worden 
daarvoor vier voorwaarden genoemd. Zie Openbaring 13:1-18. 

Een alternatieve verklaring door moslims, van het getal 666. 
De tot het christelijk geloof bekeerde moslims beweren dat het getal 666 betrekking 
heeft op de islam. Dat hier over de islam wordt gesproken krijgt steeds meer weerklank 
o.a. omdat het getal 666 het meest heilige getal voor de islamitische Allah is en Allah 
door nota bene de islam zelf het beest uit de afgrond wordt genoemd! 
(www.wimjongman.nl)

Geheim overleg VS en EU. 

Londen gaat vergaderen over snelle afschaffing contant geld. De cashloze samenle-
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ving kan sneller komen dan verwacht.
De vermaarde Amerikaanse econoom Martin Amstrong zegt dat de Europese Centrale 
Bank, de Federal Reserve en enkele andere Centrale Banken op zeer korte termijn in 
Londen bij elkaar komen om een besluit te nemen over een even plotselinge- als snelle 
afschaffing van contant geld in Europa en de Verenigde Staten. De belangrijkste reden 
is dat het westerse financiële systeem feitelijk totaal bankroet is, en alleen op de been 
kan worden gehouden als de overheid totale financiële controle krijgt over de burgers. 
De echte achterliggende reden van de mogelijk al spoedige afschaffing van contant 
geld is het complete failliet van het westerse financiële systeem, dat de afgelopen jaren 
enkel door honderden miljarden euro’s en dollars nieuwe schulden te creëren overeind 
kon worden gehouden. Zodra de onvermijdelijke instorting komt is een bankrun on-
mogelijk als er geen contant geld meer kan worden opgenomen. Amstrong toonde zich 
verbijsterd dat de reguliere media geen enkele aandacht besteden aan deze geheime 
vergadering in Londen. “Kenneth Rogolf van de Harvard Universiteit en Willem Buiter 
hoofdeconoom van Citigroup, zullen de Centrale Banken toespreken en pleiten voor 
het elimineren van al het contante geld, zodat de dag komt dat u niets meer kunt ko-
pen of verkopen zonder toestemming van de overheid”, aldus Amstrong, die al eerder 
in mei 2015, bekend maakte dat dit overleg er aan zat te komen. ( Amstrong)
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33. Het merkteken van het beest.
De antichrist en de techniek van de eindtijd. 
Welke tekenen zien we nu al verschijnen?
Geïmplanteerde microchip.

In 2014 heeft de Britse staatszender BBC een artikel gepubliceerd met de alleszeg-
gende titel: “Waarom ik een geïmplanteerde microchip wil”. Volgens de BBC lost een 
(verplichte) geïmplanteerde microchip voor iedereen een waslijst aan problemen op, 
zoals identiteitskaart diefstal en betaal- en creditcard fraude en vermiste kinderen die 
weer snel kunnen worden teruggevonden. Tevens is het dan niet meer nodig om allerlei 
verschillende wachtwoorden en pincodes te onthouden. Vooral de jongere generaties 
zullen waarschijnlijk in de rij staan om zo’n chip in hun lichaam te krijgen. De micro-
chip is een klein chipje in een glas omhulling dat in de naald van een injectiespuit past.
Geïmplanteerde microchip straks net zo normaal als een smartphone. Naarmate onze 
samenleving steeds verder gedigitaliseerd wordt, is het volgens veel analisten en experts 
onvermijdelijk dat de geïmplanteerde technologie op een dag net zo normaal wordt als 
een smartphone. In het artikel staat dat zo’n chip directe communicatie tussen mens 
en machine mogelijk maakt, waardoor alle andere toegangssystemen, magneet strips, 
pincodes, wachtwoorden, sleutels, etc. overbodig worden. Want als je die verliest, dan 
kun je plotseling niet meer bij je bankrekening, kun je niet meer in je huis, kun je je 
identiteit niet meer bewijzen, enz. Daarentegen kan een geïmplanteerde chip in een 
met machines bestuurde wereld onze universele identiteit vertegenwoordigen. (BBC)- 
Cyborg = Cybernetisch Organisme - RFID = Radio Frequency Identification Device

Supercomputer in Brussel.
De Europese Commissie en 13 lidstaten, waaronder België, gaan tegen 2020 een super-
computer ontwikkelen. Die moet bedrijven en universiteiten minder afhankelijk ma-
ken van de VS en Japan.
‘Dit is een belangrijk moment om onze toekomst te veranderen.’ Eurocommissaris 
voor Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas schuwde grote woorden niet bij de voor-
stelling van het plan om tegen 2020 vier Europese supercomputers te ontwikkelen, 
waarvan er twee minstens honderd miljoen miljard berekeningen per seconde moeten 
kunnen uitvoeren.
Op basis van die knowhow moet tegen 2022 zelfs een model ontwikkeld worden met 
een capaciteit van een triljoen (miljard keer een miljard) berekeningen per seconde. 
Dit ambitieuze programma is volgens de Commissie te vergelijken met het project dat 
leidde tot de ontwikkeling van de  Airbus-vliegtuigen in de jaren negentig of het satel-
lietprogramma Galileo.
Volgens Europees commissaris voor Digitale Economie Mariya Gabriel is dit van 
strategisch belang voor de Europese universiteiten, bedrijven, overheden én burgers: 
‘We hebben die technologie nodig om te kunnen concurreren op de wereldmarkt“. 
(d.S.Standaard) 

Bankiers vergaderden in New York (2016) voor snelle invoering van volledig digitaal 
betaalsysteem. 



261

Nieuw digitaal betaalsysteem gebaseerd op de Bitcoin-technologie. Politiek wacht op 
nieuwe schuldencrisis om systeem plotseling en zeer snel in te voeren, zodat ontsnap-
pen onmogelijk is. 
Bloomberg heeft bevestigd dat er in april 2016 in New York een geheime bijeenkomst is 
geweest van meer dan 100 topmanagers van banken, beurzen en bedrijven. Besproken 
werd de gewenste snelle invoering van een volledig digitaal betaalsysteem, waarmee 
al het contante geld zal verdwijnen. Een bedrijf genaamd “Chain” (Ketting of Keten) 
heeft de technologie om alle dollars in ‘digitale assets’ om te zetten reeds ontwikkeld, 
en presenteerde het systeem aan de aanwezigen. Gezien eerdere berichten uit Europa 
kan de conclusie worden getrokken dat de dagen van de portemonnee met daarin tast-
bare dollars of euro’s bijna zijn geteld. In New York waren afgevaardigden aanwezig 
van o.a. Nasdaq, Citigroup, Visa en Pfizer. Chain zei samen te werken met Capital 
One, State Street en First Data. De revolutionaire technologie van het bedrijf zal het 
gebruik van geld zoals we dat kennen totaal veranderen, en de laatste stap betekenen 
naar volledige uitbanning van contant geld. VS en EU zijn het verst met de stapsgewij-
ze uitbanning van contant geld. (Bloomberg)
Mensen worden op het verkeerde been gezet: gesuggereerd wordt dat het beperken 
van cash geld te maken heeft met negatieve rentetarieven en dat het bedoeld is om 
het witwassen van geld tegen te gaan, of het nieuwe stokpaardje: terrorismebestrijding 
(wat ook als reden wordt opgevoerd om burgerrechten af te schaffen). Maar dit is niet 
de enige werkelijke reden: mensen geven er de voorkeur aan contant geld in huis te 
bewaren in plaats van het op een renteloze rekening bij de bank te parkeren. Daar-
naast vinden velen het ongewenst dat hun overheid alles over hen te weten komt. (SDB 
– dagelijks nieuws)

NATIONAL SECURITY AGENCY (NSA) 
In de Verenigde Staten is al enige jaren een organisatie actief die zich bezighoudt met 
het onderscheppen van al het wereldwijde dataverkeer, vastleggen, ontcijferen, analy-
seren en opslaan, inclusief de inhoud van privé telefoongesprekken, e-mails, internet 
zoekopdrachten en alles wat de mens digitaal achterlaat. Het gaat om de National 
Security Agency (NSA). Bij de NSA werken ongeveer 55.000 mensen. De VS geeft 
jaarlijks zo’n $ 80 miljard uit aan zijn inlichtingendiensten, die in totaal 854.000 werk-
nemers tellen. 
De NSA is het toekomstige Wereld-politieapparaat dat zou kunnen handelen in op-
dracht van de antichrist (het beest) uit Openbaring. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Woordvoerders van de NSA zeggen dat het systeem is opgezet om terroristen te 
kunnen traceren en zo eventuele aanslagen te kunnen verijdelen. Maar het is veel meer 
dan dat, want het gaat niet alleen om terroristen maar ook om tegenstanders van de 
Nieuwe Wereld Orde, waaronder Bijbel getrouwe christenen. (Bron Franklin ter Horst)                    

De toren van Babel in Europa.
We lezen in Genesis 11 over de toren van Babel. De mensen wilden zich een naam 
maken. Zo zien we tegenwoordig de leiders van deze wereld bij elkaar komen. Hun 
reputatie is vaak niet al te best. Het zou best kunnen zijn dat deze politieke leiders de 
koningen der aarde zijn, (Psalm 2:2-4). 
Naast de duidelijke band met het oude Babylon en het Romeinse rijk, is ook de vrouw 
op het beest één van de symbolen van de huidige Europese Unie. Zo valt zij onder meer 
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te bewonderen op een postzegel die is uitgegeven n.a.v. de Europese verkiezingen.
 De vrouw Europa die in de Griekse mythologie werd verkracht door Zeus (Nimrod). 
Het huidige symbool van de Europese Unie.

Zo is onder meer de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie 
uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten. De Europese eenheid 
blijkt niets anders dan een satanisch gedrocht. De hoogmoed van “Lucifer” zich boven 
God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Satans symbolen, sterren 
met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese 
“Toren van Babel” met daarop de tekst: vele tongen (talen), één stem. Deze poster 
is afgeleid van Pieter Bruegels’ schilderij de Toren van Babel. Bij de torenbouw van 
Babel zei God: “Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor 
hen onuitvoerbaar zijn”. (Gen.11:6) Op weg naar één wereldregering zullen techniek en 
wetenschap de heerschappij voeren.
Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich 
eveneens hebben laten inspireren door Bruegels’ schilderij. Het is volkomen duidelijk 
dat Europa een poging doet om dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, 
namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg 
symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome 
zijn dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. 
Wat wij vandaag meemaken is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. 
Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laat-
ste dagen’ zal toegaan. De Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase 
van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, chaos, leugens en 
verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee 
geconfronteerd wordt. Zij die achter dit plan zitten maken deel uit van een wereldwijde 
‘satanische hiërarchie’, die de wereld wil beheersen en de loop van de menselijke ge-
schiedenis wil bepalen. Deze zogenaamde elite is terug te vinden in wereldomvattende 
organisaties die zich er op hebben toegelegd om de hele wereld onder hun controle te 
brengen, een Nieuwe Wereld Orde.  (Franklin ter Horst)
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Paus Franciscus – een valse profeet?
De Russische president Poetin waarschuwde in de marine kathedraal van St. Ni-
cholas in Kronstadt voor de paus dat die “zijn podium gebruikt om een gevaarlijke 
extreem-linkse politieke ideologie op te dringen aan kwetsbare mensen, die hem ver-
trouwen vanwege zijn positie. Als je ziet naar wat Franciscus zegt, is het duidelijk dat 
hij geen man van God is – zeker niet de God van de christenen. Niet de God van de 
Bijbel.” Hij voegde eraan toe dat Franciscus droomt van een wereldregering en een 
wereldwijd communistisch systeem. Zoals we hebben gezien is dit niet verenigbaar 
met het christendom.
Onlangs is de paus “steeds actiever geworden in het pushen van een globalistische 
agenda en uiterst linkse gesprekspunten, heeft opgeroepen tot een wereldwijde centrale 
bank en heeft gezegd dat Amerika zo spoedig mogelijk voor haar eigen bestwil moet 
worden geregeerd door een wereldregering”. (“Putin slams Pope Francis, ‘he’s not a man of 
God’, “newsgru.com, 19 Aug. 2018)
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34. Vijandschap tegen Israël.
Wat zegt God daarvan?
De profeet Amos ontvangt van de HEERE de opdracht om de volgende oordelen uit te spreken 
over de volken die Israël slecht hebben behandeld, vermoord, verdreven of enig ander kwaad 
tegen Zijn volk hebben gedaan. Dat was in die tijd zo, maar die oordelen gelden nu ook voor de 
volken die Israël niet goed gezind zijn, hen onrechtvaardig behandelen of aanvallen met raketten 
en boycotacties ondernemen tegen Israël. 

Jesaja 51: 22 Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal 
voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn 
grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. 23 Maar Ik zal hem geven in de hand van 
hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u 
legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.

Jeremia 30:16 Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden, al uw tegenstanders 
– zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden, allen die u 
uitplunderen zal Ik als buit geven. 20 En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal 
voor Mijn aangezicht bevestigd worden; en Ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers. Zijn 
zonen zullen zijn als vanouds, en zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden. Ik 
zal al zijn onderdrukkers straffen. 23 Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, 
een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven. 24 De brandende toorn 
van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de ge-
dachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat begrijpen.

Joël 3:1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap 
van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het 
dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom 
Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 6 U hebt 
de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren 
uit hun eigen gebied. 7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw 
vergelding op uw hoofd doen terugkeren. 8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand 
van de Judeeërs. Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen, aan een volk ver weg, want 
de HEERE heeft het gesproken. 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar 
het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!

Maar de HEERE is een rechtvaardig God. Hij straft niet alleen de volken die Israël kwaad doen 
en bovendien ook nog allerlei afgoden dienen. Hij straft ook Juda en Israël vanwege het feit dat 
zij God verlaten hebben, andere goden zijn gaan aanbidden en dienen en daardoor God op het 
hart hebben getrapt en het verbond dat God met hen had gesloten op de Sinaï hebben verbroken.

Is Israël een bezettende macht?
Vele volken in deze wereld en ook de VN beschuldigen Israël van het bezetten van het land van 
de Palestijnen. De Heere God heeft echter het land van Gaza aan het Joodse volk, aan Israël toe-
gewezen. We lezen dat in Zefanja 2 vers 6 en 7. God voegt er voor de duidelijkheid nog aan toe 
dat dit zal gebeuren als Israël weer terugkeert uit alle landen waar ze in het begin als gevangenen 
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naar toe zijn gebracht. Volgens de Bijbel hebben de Palestijnen geen enkel recht op het bezit van 
Gaza en omstreken.

Zefanja 2: 4 Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, midden op de 
dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners van het gebied 
aan de zee, volk van Kretenzers! Het woord van de HEERE is tegen u, Kanaän, land van de Fi-
listijnen! Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is. 6Het gebied aan de zee zal worden 
tot weiden met putten voor herders en kooien voor kleinvee. 7 En het gebied zal zijn voor het 
overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen weiden. ‘s Avonds zullen zij in de huizen 
van Askelon neerliggen, want de HEERE, hun God, zal naar hen omzien en een omkeer in hun 
gevangenschap brengen.

In Zefanja 2 zegt God ook heel duidelijk dat de volken die Israël, Zijn volk en oogappel, beschim-
pen, uitlachen en bespotten, door Hem bestraft zullen worden. Nu zegt God dit op dit Bijbelge-
deelte van de Moabieten en Ammonieten en die volken hebben Israël meer kwaad gedaan dan 
alleen beschimpen, maar ook op andere plaatsen zegt God in Zijn Woord dat wie Israël aanraakt, 
kwaad doet, Zijn oogappel aanraakt. En de straf is zeer zwaar. Het land van de Moabieten en de 
Ammonieten zal verwoest worden, precies zo als Sodom en Gomorra verwoest zijn. En Israël 
mag hun land in erfelijk bezit nemen! Geen enkel volk of land kan daarna nog aanspraak maken 
op dat grondgebied. Ook nu niet. Zie ook Amos 1:13 en 2:1-3.

Zefanja 2: 8 Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord en de beschimping door de Am-
monieten, waarmee zij Mijn volk gesmaad hebben, zich verheven hebben tegen hun gebied. 
9Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voorzeker, 
Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een zoutgroeve en 
een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het overblijfsel van 
Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich 
al honend verheven hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten.
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35. Van wie is het land Israël? 
God zegt dat het Zijn land is. 
Waarschijnlijk is er geen land in de wereld dat er rekening mee houdt dat het land Israël het land 
van de Heere God Zelf is. Houdt Israël daar zelf rekening mee? De meerderheid van de bevolking 
niet, want de meerderheid van de bevolking is seculier. Toch laat de Heere ons op verschillende 
plaatsen in de Schrift weten dat het land wat Hij aan Israël heeft gegeven, Zijn land is. Israël krijgt 
het land in bruikleen. 

Jozua 21 : 43 Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun vaderen te 
geven. Zij namen het in bezit en woonden erin.

Jozua 22: 19 Maar als het land dat u in bezit hebt, onrein is, steek dan over naar het land dat het 
bezit van de HEERE is, waar de tabernakel van de HEERE staat, en verwerf bezit in ons midden. 
Kom echter niet in opstand tegen de HEERE, en kom ook niet in opstand tegen ons door een 
altaar voor uzelf te bouwen, anders dan het altaar van de HEERE, onze God.

Joël 1: 6 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn 
leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. 7 Het heeft van Mijn wijnstok een 
woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak. 

Joël 3: 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. 
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij 
onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot 
geworpen over Mijn volk, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van 
Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht.

De grenzen van het land Israël heeft de Heere duidelijk aangegeven. Op twee plaatsen in de 
Bijbel. We lezen hierover in Numeri en in Ezechiël. In Numeri betreft het de inname van het be-
loofde land. In Ezechiël geeft de profeet namens de Heere de toekomstige grenzen aan van het 
land in het duizend jarig Vrederijk. 

Numeri 34: 1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Gebied de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u 
het land Kanaän binnenkomt, zal dit het land zijn dat u als erfelijk bezit toevalt, het land Kanaän 
wat zijn grenzen betreft: 
3 de zuidzijde zal voor u vanaf de woestijn Zin langs Edom lopen en de zuidgrens zal voor u aan 
de oostkant vanaf het einde van de Zoutzee lopen. 4 Deze grens zal voor u van het zuiden naar 
de Schorpioenenpas ombuigen en doorlopen tot Zin, en haar uitlopers zullen vanuit het zuiden 
naar Kades-Barnea lopen en uitkomen bij Hazar-Addar en doorlopen tot Azmon. 5 Deze grens zal 
dan van Azmon naar de Beek van Egypte ombuigen en haar uitlopers zullen naar de zee lopen. 6 
Wat betreft de westgrens, dat zal voor u de Grote Zee zijn; dat zal voor u de westgrens zijn. 7 En 
dit zal voor u de noordgrens zijn: vanaf de Grote Zee moet u voor uzelf een lijn tekenen naar de 
berg Hor; 8 van de berg Hor moet u een lijn tekenen naar Lebo-Hamath; de uitlopers van deze 
grens zullen naar Zedad lopen. 9 Deze grens zal uitkomen bij Zifron, en haar uitlopers zullen 
naar Hazar-Enan lopen; dit zal voor u de noordgrens zijn. 10 Verder moet u voor uzelf voor de 
grens aan de oostkant een lijn trekken van Hazar-Enan naar Sefam. 11 Van Sefam zal deze grens 
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naar beneden lopen naar Ribla, ten oosten van Aïn; vervolgens zal de grens verder naar beneden 
lopen en langs de oever van het Kinnereth meer in oostelijke richting lopen. 12 Daarna zal de 
grens nog verder, langs de Jordaan, naar beneden lopen en haar uitlopers zullen naar de Zoutzee 
lopen. Dit zal voor u het land zijn wat zijn grenzen rondom betreft.

Ezechiël 47: 15 En dit is de grens van het land: aan de noordzijde: van de Grote Zee, in de richting 
van Hethlon tot waar men in Zedad komt: 16 Hamath, Berotha, Sibraïm, dat tussen de grens van 
Damascus en de grens van Hamath ligt; Hazar-Hattichon, dat bij de grens van Havran ligt. 17 De 
grens loopt dus van de zee tot Hazar-Enon, aan de grens van Damascus en noordelijk, naar het 
noorden en de grens van Hamath. Dat is dan de noordzijde. 18 En de oostzijde moet u afmeten 
van tussen Havran en Damascus en van tussen Gilead en het land Israël langs de Jordaan, vanaf 
de grens naar de Oostelijke Zee. Dat is dan de oostzijde. 19 En de zuidzijde naar het zuiden: 
vanaf Tamar tot het water van Meribath-Kades, langs het beekdal naar de Grote Zee. Dat is dan 
de zuidzijde naar het zuiden. 20 En de westzijde: de Grote Zee van de grens tot recht tegenover 
Lebo-Hamath. Dat is de westzijde. 21 Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen 
van Israël.
Zijn er verschillen tussen de grenzen van Numeri 34 en Ezechiël 47? 

Dit overzicht maakt duidelijk dat kaarten in de loop van de tijd moeilijk te begrijpen zijn, vooral 
omdat toponiemen moeilijk te identificeren zijn. De plaatsen die hun identiteit het meest veilig 
lijken weer te geven, zijn de waterlichamen. Het is mogelijk dat we niet zeker weten waar Mount 
Hor is of hoeveel Kadeshes er waren, maar we kunnen nog steeds gemakkelijk de Middellandse 
Zee en de Dode Zee, het Meer van Galilea en de Jordaan identificeren. Ten slotte kunnen we zien 
dat de moderne wetenschap sommige onduidelijkheden heeft verhelderd, omdat we nu de loca-
ties kennen van zulke voorheen ondoorzichtige plaatsnamen als Kades-Barnea, Lebo-Hamath en 
(misschien zelfs) de Beek van Egypte.
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Land van Israel volgens Numeri en Ezechiel
By Emmanuelm (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons.
De kaart is genomen van Yigal Levin, “Numeri 34:2-12, The Boundaries of the Land of Canaan 
and the Empire of Necho,” JANES 30 (2006), 59.

Plaats voor niet-Joden in Israël. Er is ook plaats voor niet-Joden in het land. Zij 
mogen ook bezittingen hebben. Het huidige Israël voldoet aan het voorschrift                                      
van God. Ook nu wonen er in het land Arabieren die bezittingen hebben en zelfs
het land mee besturen. We lezen hierover in:

Land van Israel volgens Numeri en Ezechiël

Ezechiël 47: 22 En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan 
de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij 
zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit 
toevallen, te midden van de stammen van Israël. 23 Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de 
vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE. 

Dit houdt echter niet in dat er zoveel vreemdelingen moeten worden toegelaten dat Israël geen 
Joods land meer zou kunnen zijn. 

Exodus 3: 8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, 
en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk 
en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de 
Hevieten en de Jebusieten.
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Koning David kocht het land voor het tempelcomplex.

David kocht het land waarop de tempel gebouwd zou worden van Arauna, de Jebusiet. 
Toen Israël het land Kanaän van de Heere kreeg met de opdracht alle andere volken daaruit te 
verdrijven en/of te vernietigen, heeft Israël daar niet aan voldaan. Zo bleef o.a. Jeruzalem be-
woond door een mix van Israëlieten en Jebusieten. Toen koning David een altaar voor de Heere 
wilde bouwen in Jeruzalem op de berg Sion, wilde hij de grond daarvoor kopen van een Jebusiet. 
Het was dezelfde plaats waar Abraham destijds een offer voor de Heere had gebracht. De Heere 
had toen tegen Abraham gezegd: “Je hoeft je zoon niet te offeren voor Mij, Ik zal Zelf in een Offer 
voorzien”. Later heeft Salomo, de zoon van David, op deze plaats de tempel gebouwd. 
Hoewel de Israëlieten uit het land en uit Jeruzalem werden verdreven in 70 na Chr., houden zij 
nog wel de eigendomsrechten op het land en op de steden waar zij gewoond hebben. Na koning 
David heeft geen enkel volk deze plaats van de Israëlieten gekocht. De Al Aksa moskee staat dan 
ook op grond die het eigendom is van het Joodse volk. 

2 Samuel 24: 21 En Arauna zei: Waarom komt mijn heer de koning naar zijn dienaar toe? En 
David zei: Om deze dorsvloer van u te kopen, om voor de HEERE een altaar te bouwen, zodat de 
plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt. 22 Toen zei Arauna tegen David: Laat mijn heer 
de koning nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Ziedaar, de runderen voor het brandoffer, 
en de dorssleden en de werktuigen voor de runderen voor het brandhout. 23 Dit alles, o koning, 
geeft Arauna aan de koning. Verder zei Arauna tegen de koning: Moge de HEERE, uw God, u 
goedgezind zijn. 24 Maar de koning zei tegen Arauna: Nee, ik wil het beslist voor de volle prijs 
van u kopen, want ik wil de HEERE, mijn God, geen brandoffers brengen die niets kosten. Zo 
kocht David de dorsvloer en de runderen voor vijftig sikkel zilver. 
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36. De strijd voorafgaande aan het 1000 
jarig Vrederijk. 

Aan het einde van de grote Verdrukking van 7 jaar, zullen de volkeren optrekken tegen Israël en 
tegen Jeruzalem. Jeruzalem, een steen van aanstoot voor alle volkeren. Dat klinkt ons nu niet 
meer vreemd in de oren. Israël en Jeruzalem staan al jaren lang in het centrum van de belangstel-
ling van Europa en de Verenigde Naties. Het antisemitisme neemt overal toe in de wereld, met 
name in Europa. Er is veel kritiek op het beleid van Israël. De leugens van Hamas worden eerder 
geloofd dan de weerlegging van Israël. Gods Woord profeteert ons dat dit op de duur zal leiden 
tot een aanval op Israël. Na een periode van grote Verdrukking door antichristelijke machten, zal 
dit aan het einde van die periode uitlopen op een militaire aanval op Israël door vele volken. Deze 
aanval zal worden begonnen door de hoofdvorst van Mesech en Tubal. 

Mesech en Tubal. Welke landen zijn dat? De meningen zijn hierover verdeeld, maar velen denken 
dat deze landen ten noorden van Israël liggen. Bijvoorbeeld Turkije en Rusland. Vele andere vol-
ken zullen uiteindelijk hier in betrokken worden. Gezien de huidige ontwikkelingen in Turkije, de 
VN, Europa en de NAVO, is een dergelijk scenario heel goed mogelijk. En let wel, wat in de Bijbel 
voorzegd is, komt altijd uit.

Er staan veel verzen in de Bijbel over de toekomst van de volken in de eindtijd, de tijd dat de 
Messias Jezus zal terugkomen en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal dan de vij-
anden van Zijn volk Israël vernietigen als deze vijanden optrekken naar Jeruzalem. De volken 
die overblijven zullen zich aan Hem onderwerpen. Het zal dan afgelopen zijn met de vijandige 
landen die nu nog Israël omringen. Met name de landen ten noorden van Israël worden door de 
Heere genoemd, zoals Syrië en Irak (Ninevé).
De meeste uitleggers zijn het er wel over eens dat de aanval van Gog en de volken waarschijnlijk 
plaats zal vinden aan het eind van de zeventigste jaarweek van Daniël, aan het einde van de grote 
Verdrukking, die zeven jaar zal duren. Na de val van de antichrist. 

De profeet Zacharia geeft wel de meest complete informatie over de strijd van de volken tegen 
Jeruzalem. De Heere geeft Israël – Juda de overwinning op de volken. 

Zacharia 12: 1 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel 
uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. 2 Zie, Ik ga Jeruza-
lem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan 
bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een 
steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe 
sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4 Op die 
dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzin-
nigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken 
zal Ik met blindheid slaan. 5 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van 
Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun 
God. 6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als 
een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren 
en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem. 7 En de HEERE zal de tenten van Juda 
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het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Je-
ruzalem niet groter zijn dan die van Juda. 8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem 
beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn 
als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle 
heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 

Zacharias 14: 1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden 
zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. 
De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht 
worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal 
niet uitgeroeid worden uit de stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken 
strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten 
staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën 
gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de 
ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 
Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot 
Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de 
koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!  6 Op die dag zal 
het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. 7 Maar er zal 
één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde 
van de avond dat het licht blijft. 8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeru-
zalem 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. 9 De HEERE zal Koning worden 
over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 12 En dit zal 
de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: 
Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen 
wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. 13 Op die dag zal het 
geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat 
zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. 14 Ook zal Juda in 
Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, 
zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.

De profeet Zacharia geeft bijna een compleet beeld van wat er tijdens de strijd tegen Gog en de 
volken en tijdens de wederkomst van de Messias Jezus zal gebeuren. 

Zacharia spreekt over : 

•	 De buit die geroofd is van Israël, komt terug.
•	 Alle volken verzamelen zich tegen Jeruzalem.
•	 De stad zal worden ingenomen.
•	 De huizen zullen worden geplunderd.
•	 Vrouwen zullen verkracht worden.
•	 De helft van de bewoners zal de stad ontvluchten.
•	 De andere helft van de bewoners blijft in de stad en zal niet worden uitgeroeid.
•	 In Israël en in Jeruzalem zal niemand worden gedood!
•	 De Messias Jezus komt terug op de Olijfberg.
•	 De Olijfberg zal door een aardbeving in tweeën gespleten worden en er ontstaat een 
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groot dal.
•	 De Messias zal ten strijde trekken tegen de volkeren.
•	 De heiligen komen met de Messias mee uit de hemel.
•	 Op die dag zal er geen dag en nacht zijn, de Heere is Licht.
•	 De komst van de Messias gaat gepaard met diverse natuurverschijnselen.
•	 Er zal continue water uit de Tempel stromen naar de Dode Zee en de Middellandse Zee. 
•	 Er komt dan een Tempel in Jeruzalem waarin de Messias zal wonen op de berg Sion.
•	 De HEERE ( Messias) zal Koning worden over heel de aarde.
•	 Onder de strijders tegen Jeruzalem zal verwarring en paniek ontstaan.
•	 Al de volken/mensen die tegen Jeruzalem strijden zullen door een soort pest wegteren.
•	 Israël zal al de bezittingen van de strijders verzamelen, waaronder goud, zilver en kle-

ding. 

Zacharia 2: 4 Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren 
in haar midden. 5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en 
Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. In het bovenstaande geeft Zacharia nog aanvullende 
informatie over Jeruzalem. De HEERE zal als een muur van vuur rondom Jeruzalem zijn. En er 
zullen heel veel mensen en dieren in Jeruzalem wonen. En de HEERE zal in haar midden wonen 
in de Tempel op de berg Sion.

Aliyah dringend geadviseerd. (Terugkeer naar het land Israël)
De Joodse mensen wordt geadviseerd Aliyah te maken. De Heere spreekt zelfs over “naar Sion 
vluchten”. 

Zacharia 2:6 O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE, want Ik heb u 
verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. 7 O, Sion! Zie te ontkomen, 
u die woont bij de dochter van Babel

Ook de profeet Ezechiël spreekt over Aliyah in:Ezechiël 39: 27 Wanneer Ik hen uit de volken te-
rugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van 
veel heidenvolken geheiligd worden. 28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, 
omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in 
hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. 29 Ik zal Mijn aangezicht niet 
meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt 
de Heere HEERE.

Wat opvalt is dat de HEERE zegt dat er niemand zal achterblijven. 

God zal aan de volkeren laten zien wat er gebeurt als men Israël, Zijn oogappel aanvalt. De pro-
feet Zacharia heeft dat al voorzegd: 

Zacharia 2: 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft be-
loofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt 
Zijn oogappel aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit 
worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft.

Ook de profeten Jesaja, Ezechiël en Joël profeteren over deze gebeurtenissen, maar geven in het al-
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gemeen daar maar een onderdeel van weer. Belangrijke punten hiervan, die Zacharia niet geeft zijn: 

•	 Oorlogen zullen niet meer voorkomen.
•	 De Messias zal op de troon van David in Jeruzalem zitten.
•	 De Messias zal oordelen en recht spreken.
•	 Als een deel van het volk moet/wil vluchten zal de Heere, net als in de woestijn tijdens 

de Exodus, met hen meegaan.

De Psalmen spreken over de strijd tegen Israël.
Psalm 2: 1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2 De 
koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen 
Zijn Gezalfde: 3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! 4 Die in de 
hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, 
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn 
heilige berg. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der 
aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan 
als aardewerk. 10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de 
aarde. 11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig 
wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot 
Hem de toevlucht nemen!
Psalm 46: 7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de 
aarde smolt weg. 8 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een 
veilige vesting. 9 Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; 10 
Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stuk-
ken slaat, de wagens met vuur verbrandt. 11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd 
worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. 

De profetie in Psalm 132 slaat duidelijk op de Messias. Verschillende Bijbelvertalingen zijn die 
mening toegedaan. 
Psalm 132: 17 Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn Gezalfde een lamp 
gereedmaken. 18 Ik zal Zijn vijanden met schaamte kleden, maar op Hem zal Zijn kroon schitte-
ren. (tekst aangepast volgens andere vertalingen (H.S.).

De profeet Jesaja spreekt daar ook over: 
Jesaja 16:4 Als de onderdrukker omgekomen is, als het gedaan is met de verwoesting, als de 
vertrappers weggevaagd zijn van de aarde, 5 dan zal er een troon gevestigd worden in goedertie-
renheid. Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die 
snel gerechtigheid brengt.

Jesaja 17: 12 Wee, het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee; en wee, het 
gedruis van natiën, zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. 13 Al maken 
de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het, en ze vluchten, 
ver weg; het wordt opgejaagd vóór de wind uit als kaf op de bergen, vóór de wervelwind uit als 
werveldistels. 14 Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is 
hij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen.

Jesaja 24: 18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in 
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de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want 
de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven.21 Op die 
dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen 
van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. 22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen 
in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer 
naar hen omgezien worden. 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon 
zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in 
Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

Jesaja bevestigt in deze profetie Zacharia, inzake de aardbeving. Ook de natuurverschijnselen 
inzake zon en maan, vermeld bij Zacharia worden hier bevestigd. Jesaja spreekt niet over de 
heiligen die met de Messias mee zullen komen, maar over Zijn oudsten die de heerlijkheid en 
macht van de HEERE zullen zien. 

Jesaja 52: 8 Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het 
zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, juich tezamen, puin-
hopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10 
De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden der 
aarde zien het heil van onze God. 11 Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga 
uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt! 12 Maar u zult 
niet overhaast weggaan, zult niet als op de vlucht gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, 
en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.

In bovenstaande profetieën bevestigt Jesaja dat Jeruzalem verlost zal worden. Extra punten zijn:
Alle volken zullen kunnen zien wat er in Jeruzalem gebeurt. Hoe dit zal plaatsvinden? Er is op 
dit moment weinig fantasie voor nodig om zich dit voor te kunnen stellen. Maar de Heere is zo 
machtig en creatief dat Hij geen middelen van mensen nodig heeft. De mensen die uit Jeruzalem 
moeten vluchten hebben de bescherming van de HEERE, zoals vroeger in de woestijn. De HEERE 
beschermt hen van voren en van achteren. 

Jesaja 41: 3 Wie heeft heidenvolken aan Hem overgeleverd en doet Hem koningen vertreden? 4 
Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, de HEERE, Die 
de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde. 5 De kustlanden zagen het en werden bevreesd, 
de einden der aarde beefden; ze kwamen naderbij en traden toe. 

Jesaja 63: 4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was geko-
men. 5 Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die 
ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij 
ondersteund. 6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn 
grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Jesaja 64: 1 Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor 
Uw aangezicht zouden wegsmelten, 2 zoals vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat 
opborrelen, om Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvolken 
voor Uw aangezicht sidderen. 3 Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten, 
daalde U neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg. 
In bovenstaande drie profetieën staan geen nieuwe gegevens. Het is een bevestiging van hetgeen 
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de profeet Zacharia geprofeteerd heeft.

De profeet Ezechiël spreekt over Gog en Magog.
God geeft Gog opdracht om op te trekken naar Israël. Waarom zou God daartoe opdracht hebben 
gegeven? Het zou kunnen zijn dat God op deze manier wil gaan afrekenen met de vijanden van 
Israël. In Micha 4 vers 12 lezen we hierover: “Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. 
Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de 
dorsvloer.”

Ezechiël 38: 2 Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech 
en Tubal, en profeteer tegen hem. 3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst 
van Mesech en Tubal! 4 Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrek-
ken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht 
met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.

Welke volken gaan Israël aanvallen?
Ezechiël 38: 5 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, 6 Gomer met 
al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. 7 
Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een 
wachter voor hen.
Ezechiël 39: 6 Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. 
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 7 Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk 
Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heiden-
volken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. 8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt 
de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb.

Ezechiël geeft meer gedetailleerde informatie over de strijdmacht van Gog. Die bestaat uit Perzen 
(Iraniërs), Cusjieten (Inwoners uit Somalië, Eritrea en Soedan). Kush is volgens Genesis 10:6 de 
oudste zoon van Cham. Puteeërs ( inwoners van Libië, Tunesië, Algerije en Marokko). Put was de 
derde zoon van Cham. Zijn nakomelingen vestigden zich in Noord-Afrika, ten westen van Egypte. 
Gomer was volgens Genesis 10:2 de oudste zoon van Jafet. Zijn nakomelingen hebben zich vol-
gens archeologische aanwijzingen gevestigd ten noorden van de Zwarte Zee in Rusland. Hoewel 
ze ook in Noord-Turkije gevestigd kunnen zijn en in delen van Oost-Europa. Volgen Genesis 10:3 
is Togarma de derde zoon van Gomer. Zijn nakomelingen hebben zich waarschijnlijk gevestigd in 
de voormalige Sovjetrepublieken, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië.  
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37. Welke volken veroordelen de aanval van 
Gog?

Wanneer zal de aanval plaats vinden?
De aanval op Israël zal plaats vinden aan het einde van de grote Verdrukking door de antichrist. 
Er zijn een paar staten die de aanval van Gog veroordelen. Sjeba , Dedan en de plaats Tarsis. 
Waarom? Omdat dan hun handel, hun inkomsten weg zijn. Met name de kooplieden betreuren 
de aanval. We lezen hier ongeveer hetzelfde als wanneer de hoer van Babylon gestraft wordt. Dan 
is hun koophandel voorbij en treuren de kooplieden over het verlies van hun inkomsten. 

Ezechiël 38:13 Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u 
zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, 
om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

Ezechiël 38:8 Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in 
een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, 
die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij 
allen onbezorgd wonen. 9 U (Gog) zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als 
een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.
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38. Gog wil roven. Wat valt er te roven?
Gog smeedt boze plannen tegen Israël. Israël is inmiddels een rijk land geworden en er valt heel 
wat te roven: gas, olie, edelstenen enz. 

Ezechiël 38: 10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw 
hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. 11 U zult zeggen: Ik zal optrekken te-
gen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder 
muur en grendel wonen en geen poorten hebben, 12 om roof te plegen, om buit te roven, om u 
tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld 
is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont. 

Jesaja 45: 3 En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult 
weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.

Enkele jaren geleden lachte men in Israël om ieder gerucht over het vinden van olie. Inmiddels 
is de situatie geheel veranderd. Eerst werd een betrekkelijk klein gasveld ontdekt in de buurt van 
Askelon en Ashdod. In 2009 werd een groot gasveld (Tamar) gevonden, ca. 90 km. ten westen 
van Haifa in de Middellandse Zee, groot genoeg om de komende 30 jaar in de energiebehoefte 
van Israël te voorzien. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden 
moeten liggen die allemaal in grootte gelijk zijn aan het gasveld Tamar. Eén jaar later vond Israël 
het enorme Leviathan reservoir, 135 km. ten westen van Haifa, op 5 km. diepte. Daar zit naast gas 
ook 621 miljard m3 aardolie, goed voor 1.7 miljard vaten. In enkele jaren is Israël een exporterend 
land van gas geworden. Wat een rijkdom en wat een zegen voor Israël. Heeft Gods Woord daar 
in het verleden niets over gezegd? Jawel, in Genesis 49:25 profeteert aartsvader Jakob over: “de 
Zegeningen uit de watervloed, die beneden ligt”. Mozes bevestigt dit in Deuteronomium 33:13 
“Moge zijn land door de HEERE gezegend zijn, met het beste van de hemel, met dauw, en met 
het beste van de watervloed die beneden ligt;” Mozes spreekt in Deuteronomium 33:19 over: 
“Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën 
opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn.”

Op de Golanhoogten is ook een olieveld gevonden. In de buurt van Haifa zijn allerlei kostbare 
edelstenen gevonden. Genoeg redenen voor andere landen om te proberen het land Israël in 
bezit te krijgen. De Bijbel zegt ons dat Gog met zijn bondgenoten dit zullen gaan ondernemen. 
Maar dan zal de grote Herder van Israël Zich wereldwijd openbaren en de vijanden van Israël 
vernietigen. Dat is dan ook het begin van het duizend jarig Vrederijk.

Jesaja 17: 14 Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er 
niet meer. Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen.

God zal Zijn macht tonen aan de volken.
Als de menigte strijders van Gog en de volken Israël aanvallen en zich verbreiden over Mijn land 
zegt God, dan zal God aan de volkeren laten zien wie Hij is, Wie alle macht heeft, niet alleen in 
de hemel, maar ook op de aarde. 

Ezechiël 38: 14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult 
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u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? 15 U zult uit 
uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote 
menigte en een talrijk leger. 16 U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land 
te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de 
heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word.
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39. Natuurrampen en gerichten.
Tijdens de komst van de Messias.
De komst van de Messias Jezus zal gepaard gaan met natuurrampen. Een aardbeving in Israël, 
die zo zwaar zal zijn dat de schokken over de gehele wereld te merken zijn. De Olijfberg zal in 
tweeën splijten. Bergen zullen vlak worden. De berg Sion zal echter boven alles uitsteken. Dat 
wordt de woonplaats van de Messias, de Koning van de gehele aarde. Hij ontvangt deze aarde 
uit de hand van Zijn Vader en niet uit de hand van satan, die Hem dat bezit aanbood tijdens het 
verblijf van de Messias Jezus op aarde, de verzoeking in de woestijn. (Mattheüs 4.)

De Messias Jezus zal gericht houden en alle vijanden vernietigen. 
Ezechiël 38: 17 Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb 
door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, 
jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen? 18 Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog 
over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal 
opstijgen. 
19 Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op 
die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen! 20 De vissen in de zee, de vogels 
in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle 
mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omver-
gehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. 
21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders 
zwaard zal tegen zijn broeder zijn. 22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door 
bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen rege-
nen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. 
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40. De wederkomst van de Messias Jezus.
God strijdt voor Israël. 
De oorlog van Gog en de volken zal plaats vinden op het grondgebied van Israël, maar in Ezechiël 
wordt de naam van Israël niet genoemd. Ook geen strijdkrachten van Israël komen op het strijd-
toneel. Het is een heel bijzondere oorlog, waarover God de regie heeft. Het is een Godsgericht. 
De strijdende soldaten van Gog en zijn bondgenoten raken in verwarring en in paniek en vallen 
elkaar aan. God beschikt een grote aardbeving en laat vuur en zwavel op Zijn vijanden regenen. 
De Almachtige God gaat afrekenen met Zijn vijanden. 

De grote invasie zal binnen één dag voltooid zijn. De wereldbevolking zal kunnen zien hoe groot 
de macht van God is. Misschien dat nog velen daardoor hun knieën zullen buigen en de Heere 
God gaan zoeken en aanroepen. U kunt dit lezen in:

Ezechiël 38: 23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heiden-
volken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

In Psalm 22 staat dat alle einden van de aarde het zullen zien, eraan denken en zich tot de HEERE 
bekeren. De Messias Jezus komt in een wolk met kracht en heerlijkheid en Zijn voeten zullen 
weer staan op de Olijfberg. Hij, de Heere, spreekt daar Zelf over in Mattheüs 25. De gigantische 
legermacht van Gog wordt totaal vernietigd. En de Messias Jezus zal Koning worden van Israël 
en vanuit Jeruzalem de gehele wereld regeren.  

Psalm 22: 28 Alle einden van de aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle 
geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 29 Want het koning-
schap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en 
zich neerbuigen.

Psalm 86: 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aange-
zicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Psalm 97: 1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. 
2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn 
troon. 3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam. 4 Zijn 
bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. 5 De bergen smelten als was voor 
het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. 6 De hemel 
verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid. 7 Beschaamd moeten zijn 
allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor Hem neer, alle goden. 8 
Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw 
oordelen, HEERE. 9 Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog 
verheven boven alle goden.

Mattheus 25: 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid 
onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de 
mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, 
want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de Zoon 
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des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze din-
gen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 

Jesaja 63: 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. 4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn 
verlosten was gekomen. 5 Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er 
was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmig-
heid, die heeft Mij ondersteund. 6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken 
gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Daniël 7: 23 Hij (uitlegger) zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde 
zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal 
haar vertrappen en haar verbrijzelen. 24 En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien 
koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eer-
der geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij 
spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde 
tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden 
en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij 
ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. 27 Maar het koningschap en de heerschappij 
en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk 
van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat 
heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Mattheüs 24: 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en 
de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten 
van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de 
Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij 
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en 
heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot 
het andere uiterste ervan.

Openbaring 11: 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de 
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus ge-
worden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor 
God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: 
Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote 
kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

In Ezechiël 39 gaat de profeet verder over de strijd tegen Gog en de volken en wordt de profetie 
van Ezechiël 38 herhaald en verder aangescherpt. De legers uit het noorden zullen naar de ber-
gen van Israël worden gebracht. “Op de bergen zullen zij vallen”, zegt God. In vers 6 zegt de pro-
feet dat ook het land Magog door vuur zal worden geteisterd en ook de omringende kustlanden 
van Israël. Zijn dat de kustlanden die met Gog zijn opgetrokken? Van de wapens en goederen die 
achterblijven op het slagveld zal Israël zeven jaar brandstof hebben voor hun energiecentrales. 
Israël heeft zeven maanden nodig om alle doden te begraven in het Dal van de Doortrekkenden. 
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Dit dal ligt naast de berg Nebo van waaraf God, Mozes het Beloofde Land liet zien. Dit dal ligt nu 
in Jordanië, maar zal dan aan Israël gaan toebehoren, zoals dat op 24 juli 1922 door de regerin-
gen van de toenmalige Volkenbond is erkend.

Ezechiël 39: 4 Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u 
zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. 
5 Op het open veld zult u vallen, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. 6 Ik zal 
vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten 
dat Ik de HEERE ben. 7 Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken 
en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de 
HEERE ben, de Heilige in Israël. 8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit 
is de dag waarover Ik gesproken heb. 9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit 
gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de 
handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken, 10 zodat 
zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur 
kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen be-
roofd hadden, spreekt de Heere HEERE. 11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël 
een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten 
oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal 
van de menigte van Gog. 12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven 
maanden lang. 13 Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn 
op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE. 14 Ook zullen zij mannen afzonde-
ren die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven 
zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek 
uitgaan. 15 En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er 
een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte 
van Gog. 16 (En Hamona is ook de naam van een stad.) Zo zullen zij het land reinigen.
Openbaring 16: 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond 
van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten 
van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele 
wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 16 En hij 
verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
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41. Het gericht over de volken bij de komst 
van de Messias. 

De Messias Jezus zal bij Zijn wederkomst ook gericht uitoefenen over de volken. Er zal echter ook 
in de natuur nog heel wat gebeuren bij Zijn komst. In de boeken van Jesaja, Ezechiël en Zacharia 
kunnen we daar over lezen. De Heere Jezus herhaalt wat de profeet Jesaja daarover gezegd heeft. 
In Openbaring 16 geeft de Heere Jezus ons nog meer informatie over dit gebeuren. Alle eilanden 
zijn verplaatst en bergen zijn niet meer te vinden, behalve dan de berg waar Jeruzalem op ge-
bouwd is en de tempel van de Heere. 

Jesaja 40: 4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; 
wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 De heerlijkheid van 
de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de 
HEERE heeft gesproken.

Zacharia 14: 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de 
Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rim-
mon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond 
blijven,

Ezechiël 39: 21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken 
zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb.

Openbaring 16: 18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een 
grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n 
aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de hei-
denvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de 
drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. 20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, 
en bergen waren er niet meer te vinden. 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond 
zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag 
van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Volgens onderstaande teksten zal de Heere bij Zijn komst op de Olijfberg te Jeruzalem, de volken 
bestrijden en oordelen die het Joodse volk hebben aangevallen. Maar ook alle volken op deze 
aarde zullen dan door de Heere geoordeeld worden vóór de aanvang van het Messiaanse Vre-
derijk. Het duizend jarig Vrederijk begint niet met mensen die zich niet willen onderwerpen aan 
de Koning van Israël. Hoe dit precies zal gebeuren is nog niet geheel duidelijk, maar vele godde-
lozen zullen gedood worden. In het dal van Josafat, bij Jeruzalem, zal de Heere gaan oordelen. 
Maar volgens Zefanja 3:9 zal er na de oordelen ook een omkeer komen bij de volken. Zij zullen 
de Heere gaan aanroepen en Hem gaan dienen.

Jesaja 24: 21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoog-
te en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. 22 Zij zullen verzameld wor-
den als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele 
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dagen zal er weer naar hen omgezien worden. 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, 
de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de 
berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.
Jeremia 25: 29 Want zie, in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, begin Ik met onheil 
aan te richten en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden? U zult niet voor 
onschuldig worden gehouden, want Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, 
spreekt de HEERE van de legermachten. 30 En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, 
en tegen hen zeggen: De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit Zijn heili-
ge woning Zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, Hij zal een 
vreugderoep als van druiven treders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. 
31 Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde, want de HEERE heeft een rechtszaak 
met de volken; Híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij overgege-
ven aan het zwaard, spreekt de HEERE.32 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, onheil 
gaat uit van volk tot volk. Een zware storm wordt opgewekt van de uithoeken van de aarde. 33 
De door de HEERE dodelijk gewonden zullen op die dag van het ene einde der aarde tot aan het 
andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven worden, zij zullen niet verza-
meld en niet begraven worden: tot mest op de aardbodem zullen zij zijn.
Joël 3:1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap 
van Juda en Jeruzalem, 2  zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal 
van Josafat (Dal van het oordeel). Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk 
en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij 
verdeeld. 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want 
daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 14 Massa’s mensen wachten 
in het dal op hun vonnis. Want de dag van de HERE komt eraan in het ‘Dal van het Oordeel’. 15 
Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. 16 
De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, 
zodat hemel en aarde zullen beven.

Obadja 1: 15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, 
zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! 16 Want zoals u op Mijn 
heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken; zij zullen drinken en 
slurpen; zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren!

Voor het Joodse volk is er redding. Ja, zij zullen hun vroegere bezittingen weer terug krijgen. Het 
land dat de HEERE beloofd heeft aan Zijn vriend Abraham tot een eeuwige bezitting. Het is Mijn 
land zegt de HEERE. 

Obadja 1:17 Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van 
het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. 18 Dan zal het huis van 
Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; 
zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het 
huis van Ezau, want de HEERE heeft gesproken! 19 Het Zuiderland zal het gebergte van Ezau in 
bezit nemen, en het Laagland het gebied van de Filistijnen; ja, zij zullen het gebied van Efraïm 
en het gebied van Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van Gilead. 20 En de ballingen van 
dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, tot aan Zarfath in bezit ne-
men; de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het Zuiderland in bezit 
nemen. 21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het 
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koningschap zal van de HEERE zijn.
Zefanja 3: 8 Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, 
want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over 
hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn 
na-ijver zal heel dit land verteerd worden. Heil na het oordeel 9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken 
de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, 
om Hem schouder aan schouder te dienen.

2 Thessalonicenzen 2: 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verte-
ren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.
De profeet Daniël spreekt over dit gericht:

Daniël 7: 23 Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat ver-
schillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrap-
pen en haar verbrijzelen. 24 En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen 
zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest 
waren. Drie koningen zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de 
heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de 
wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een hal-
ve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, 
hem verdelgen en volledig vernietigen. 

De profeet Joël spreekt over dit gericht: 

De dag van de Heere. – Zijn komst op de Olijfberg.
Joël 2: 11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, 
ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en 
zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? 17 Laten de priesters, de dienaren van de 
HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef 
Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom 
zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God? 18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn 
land, en Hij spaarde Zijn volk. 19 De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het 
koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven 
als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. 20 Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. 
Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn ach-
terhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote 
dingen gedaan. 21 Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote 
dingen gedaan.

God zal de vijanden van Israël straffen.
Onderstaande teksten hebben in hoofdzaak betrekking op de straffen van God voor de vijanden 
van Israël, in de omgeving van Israël. Er komt zeker een tijd dat dit zal gebeuren. Het zal zeker 
gaan gebeuren bij de komst van de Messias Jezus op de Olijfberg, maar het zou ook al eerder 
kunnen plaats vinden. 

Joel 3: 1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap 
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van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het 
dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom 
Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij 
hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een 
meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. 4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon en alle 
gebieden van Filistea? Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik 
snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn 
goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 
U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te 
voeren uit hun eigen gebied.

Joël 3: 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden 
daarheen afdalen! 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van 
Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 13 Sla de sikkel 
erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, 
want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van 
de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en 
de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, 
vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de 
HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u weten dat 
Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom 
zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.

De profeet Obadja spreekt over dit gericht:
Obadja 1: 10 Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u 
voor eeuwig uitgeroeid worden. 11 Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden 
zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeru-
zalem het lot wierpen, was ook u als een van hen! 12 U had niet mogen toekijken op de dag van 
uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de 
Judeeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op 
de dag van hun benauwdheid. 13 U had de poort van Mijn volk niet binnen mogen trekken op de 
dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de 
dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van 
zijn ondergang. 14 U had niet op het kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen 
waren, uit te roeien. U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de 
dag van hun benauwdheid.

Obadja 1:15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, zal 
u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! 16 Want zoals u op Mijn 
heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken; zij zullen drinken en 
slurpen; zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren! 17 Maar op de berg Sion zal ontkoming 
zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer 
in bezit nemen.
Obadja 1:18 Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, en het huis van 
Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen 
ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau, want de HEERE heeft gesproken! 19 Het Zuiderland 
zal het gebergte van Ezau in bezit nemen, en het Laagland het gebied van de Filistijnen; ja, zij 
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zullen het gebied van Efraïm en het gebied van Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van Gi-
lead. 20 En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, 
tot aan Zarfath in bezit nemen; de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden 
van het Zuiderland in bezit nemen. 21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland 
van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.

De profeet Micha spreekt over dit gericht:
Micha 4: 11 Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd wor-
den, en laten onze ogen Sion aanschouwen. 12 Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE 
niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op 
de dorsvloer. 13 Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en Ik zal 
uw hoeven van brons maken, en u zult vele volken verpletteren en Ik zal hun winstbejag met de 
ban slaan: het is voor de HEERE, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde.

De profeet Habakuk spreekt over dit gericht: 
Habakuk 2: 13 Zie, is het niet van de HEERE van de legermachten dat volken zich inspannen voor 
het vuur en natiën zich voor niets afmatten? 14 Want de aarde zal vol worden met de kennis van 
de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt

 Openbaring 19: 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvol-
ken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de 
wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn 
dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

De profeet Zefanja spreekt over dit gericht:
Zefanja 2: 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend verheven hebben te-
gen het volk van de HEERE van de legermachten.11 Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen zijn, 
want Hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. Alle kustlanden van de heidenvolken 
zullen zich voor Hem neerbuigen, ieder vanuit zijn eigen woonplaats
Zefanja 3: 8 Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, 
want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over 
hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn 
na-ijver zal heel dit land verteerd worden. 

De profeet Maleachi spreekt over dit gericht:
Maleachi 4: 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en 
allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt 
de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u die 
Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; 
en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. 3 U zult de goddelozen vertrap-
pen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de 
HEERE van de legermachten.
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42. Het oordeel van de Messias over de 
volken rondom Israël.

In Openbaring 19: 11-21 gaat het over de strijd en het oordeel over de volken die Israël aanvallen 
aan het einde van de grote Verdrukking. Ook de ondergang van het beest en de valse profeet 
worden hier beschreven. 

Openbaring 19: 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, 
werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 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 wijnpersbak van de wijn van de grimmige 
toorn van de almachtige God. 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 
bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En 
het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen 
gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden 
en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die 
van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard 
zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

De profeet Jesaja heeft voorzegd dat er in Jeruzalem, de stad van koning David, een troon ge-
plaatst zal worden die niet zal verdwijnen. Deze troon zal er komen door de goedheid van de 
Heere God. Wie zal op deze troon plaats nemen? Jesaja noemt geen naam, maar uit andere 
profetieën weten we dat het de Messias Jezus zal zijn. Hij zal oordelen en recht spreken op een 
Goddelijke wijze, want de Messias is door God, de Vader, aangesteld als Rechter. 

Profetie over de Ammonieten- deel van Jordanië.
Jeremia 49: 1 Over de Ammonieten. Zo zegt de HEERE: Heeft Israël geen kinderen of heeft het 
geen erfgenaam? Waarom is Malcam dan erfgenaam van Gad en woont zijn volk in diens steden? 
Het zal tot een woeste ruïne worden, de bijbehorende plaatsen zullen met vuur aangestoken 
worden. Dan zal Israël in bezit nemen hen die het in bezit genomen hadden, zegt de HEERE. 5 U 
zult verdreven worden, ieder voor zich, en niemand is er die bijeenbrengt wie weggevlucht zijn. 
6 Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de Ammonieten, spreekt de 
HEERE.

Ezechiël 21: 28 En u, mensenkind, profeteer, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE over de Ammonie-
ten en over hun gesmaad. Zeg dan: Het zwaard, het zwaard is getrokken voor een slachting, 32 
U zult het vuur tot voedsel zijn, in het midden van het land zal uw bloed zijn. Men zal zich u niet 
meer herinneren, want Ík, de HEERE, heb gesproken.

Zefanja 2:9 De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal hen in 
erfelijk bezit nemen. 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend verheven 
hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten. 11 Ontzagwekkend zal de HEERE 
voor hen zijn, want Hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. Alle kustlanden van de 
heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen, ieder vanuit zijn eigen woonplaats.
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Profetie over Moab en Seïr deel van Jordanië. 
Ezechiël 25: 8 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seïr gezegd hebben: Zie, het huis 
van Juda is als alle heidenvolken, 9 daarom, zie, Ik ga de zijde van Moab openleggen, vanaf de 
steden, vanaf zijn steden vanaf zijn grens, het sieraad van het land: Beth-Jesimoth, Baäl-Meon 
en Kirjathaïm. 10 Met het gebied van de Ammonieten zal Ik het in erfelijk bezit geven aan de 
mensen van het oosten, zodat onder de heidenvolken aan de Ammonieten niet meer gedacht zal 
worden. 11 Ik zal over Moab strafgerichten voltrekken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
Zefanja 2:9 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: 
Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een 
zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! 

Profetie over de Filistijnen en de Kretenzers.
Ezechiël 25: 15 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met 
hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige vij-
andschap, 16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filis-
tijnen en zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen. 

Profetie over Tyrus – stad in Libanon.
Ezechiël 26: 2 Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Haha! Ze is verbroken, de 
poort van de volken! Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, de stad is verwoest, 3 
daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Tyrus! 21 Ik zal van u een voorwerp van verschrik-
king maken en u zult niet meer bestaan. Wanneer u gezocht wordt, zult u voor eeuwig niet meer 
gevonden worden, spreekt de Heere HEERE.

Profetie over omringende landen en eilanden.
Ezechiël 27: 35 Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u, en hun koningen rijzen de 
haren te berge, hun gezichten staan verwrongen. 36 Zij die zaken doen onder de volken, sissen 
van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden, en u zult niet meer be-
staan tot in eeuwigheid.
Profetie over Egypte, Assyrië en Israël.

Het wonder van de bekering van Egypte en Assyrië en Israël.

Deze drie landen gaan de Heere dienen! Een zegen in het midden van de wereld!
Jesaja 19:16 Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn 
voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de HEERE van de legermachten, die Hij 
dreigend tegen hen heen en weer beweegt. 17 Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een 
schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor 
het raadsbesluit van de HEERE van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft. 18 Op 
die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren 
bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad van de zon. 19 Op die 
dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een 
gedenkteken voor de HEERE staan. 20 Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE 
van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun 
onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden. 21 Dan zal 
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de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op 
die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die 
nakomen. 22 Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en 
Hij zal hen genezen. 23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De 
Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen 
met de Assyriërs de HEERE dienen. 24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en As-
syrië, een zegen in het midden van de aarde. 25 Want de HEERE van de legermachten zal hen 
zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en 
Mijn eigendom Israël!

Profetie over Irak – Babel. 
Jesaja 13: 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal 
zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit 
meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. 

Jeremia 51:64 Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik 
erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia.
Zie ook Daniël 11:44-45; Openbaring 18:2 en 21.

Profetie over Irak – Mosul (Ninevé).
Zefanja 2:13 Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het noorden en Assyrië doen ondergaan. 
Hij zal Ninevé tot een woestenij maken, dor als een woestijn. 15 Dit is de uitgelaten stad, die 
zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: Ik en verder niemand. Hoe is zij tot een woestenij 
geworden,

Profetie over Elam – Iran.
Jeremia 49:34 Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen is tegen 
Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van Juda: 35 Zo zegt de HEERE 
van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht. 36 
Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden, van de vier einden van de hemel, en Ik zal hen 
verstrooien naar al deze windstreken. Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam 
niet zullen komen. 37 Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden, ten over-
staan van wie hen naar het leven staan. Ik zal onheil over hen brengen: Mijn brandende toorn, 
spreekt de HEERE. Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een einde zal hebben 
gemaakt. 38 Ik zal Mijn troon opstellen in Elam en koning en vorsten vandaar verdelgen, spreekt 
de HEERE. 39 Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangen-
schap van Elam, spreekt de HEERE.

Profetie tegen Edom – een gedeelte van Jordanië. 
Ezechiël 25: 2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom uit enkel wraakzucht gehandeld heeft 
tegen het huis van Juda en zij een zware schuld op zich hebben geladen door zich op hen te 
wreken, 13 daarom, zo zegt de Heere HEERE, zal Ik Mijn hand tegen Edom uitstrekken. Ik zal 
mens en dier daaruit uitroeien en het tot een puinhoop maken, van Teman af. Tot aan Dedan toe 
zullen zij door het zwaard vallen. 14 Ik zal Mijn wraak op Edom leggen door de hand van Mijn 
volk Israël. Zij zullen tegen Edom handelen overeenkomstig Mijn toorn en overeenkomstig Mijn 
grimmigheid. Dan zullen zij Mijn wraak kennen, spreekt de Heere HEERE.
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Obadja 1: 10 Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u 
voor eeuwig uitgeroeid worden. 11 Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden 
zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeru-
zalem het lot wierpen, was ook u als een van hen! 12 U had niet mogen toekijken op de dag van 
uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de 
Judeeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op 
de dag van hun benauwdheid.
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43. De satan 1000 jaren gebonden.
In Jesaja 14 krijgen wij profetisch een beeld van de ondergang van satan. Satan is op een bepaald 
moment uit de hemel gevallen/geworpen. Satan doet zijn vernietigend werk op aarde totdat hij 
duizend jaar wordt opgesloten in de afgrond. De satan wordt door een engel van God gebonden 
en in de afgrond geworpen. De engel sluit en verzegelt de afgrond en bindt satan voor 1000 
jaar. Satan kan nu de volken niet meer verleiden gedurende deze 1000 jaar. Deze 1000 jaar zijn 
dezelfde 1000 jaren als de 1000 jaren van het Vredesrijk. 
Als Augustinus en vele anderen beweren dat de binding van satan al begonnen is bij de op-
standing van Jezus uit de doden, dan zou ook het 1000 jarig Vredesrijk onder de heerschappij 
van Christus al begonnen moeten zijn. Dan zou Jezus al teruggekeerd moeten zijn en Israël al 
bekeerd moeten zijn.
Of worden al deze voorzeggingen ook niet geloofd? Dan heb je maar een kleine Bijbel, want in de 
Psalmen en de Profeten wordt heel veel gezegd over het Messiaanse rijk. Daarna wordt satan een 
korte tijd losgelaten. Na een korte strijd met de Koning van Israël en de Koning van de gehele aar-
de, delft satan definitief het onderspit en wordt met zijn engelen voor eeuwig in de hel geworpen.

Satan werd uit de nabijheid van God verbannen en op de aarde geworpen. Op de aarde verleidde 
hij veel mensen tot slechte handelingen. Maar, en dat is profetie, er komt een einde aan zijn 
bestaan op aarde. Hij wordt definitief in de poel van vuur geworpen. Dit tot geruststelling van al 
Gods kinderen. 

Openbaring 20: 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en 
een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, 
en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verze-
gelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een 
einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
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44. Het duizend jarig Vrederijk.
Israël wordt bevrijd door de Messias Jezus.
De aanval van de volken op Israël loopt dus voor de volken niet goed af. Zij waren uit op de ver-
nietiging van Israël, maar God laat niet toe dat Israël, Zijn oogappel vernietigd wordt. De Mes-
sias Jezus komt terug naar deze aarde en vernietigt alle volken die Israël hebben aangevallen. 
De Messias Jezus, Koning van Israël, gaat dan vanuit Jeruzalem de wereld regeren. De profeet 
Amos zegt namens de HEERE dat Israël nooit meer uit haar land verwijderd zal worden. Wat een 
heerlijke belofte!

Joël 2: 21 Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote dingen 
gedaan. 23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u 
geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen 
in de eerste maand. 24 De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van 
nieuwe wijn en olie. 25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, 
de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had 
afgestuurd. 26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw 
God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd 
worden. 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en 
niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!

Joël 3:16 Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 
Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruza-
lem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.

Jezus komt terug met macht en majesteit op de Olijfberg.
In Mattheüs 24:29-30 gaat het duidelijk over de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg. Dan 
komt Hij om de strijd aan te binden tegen de vijanden van Zijn volk Israël. Die vijanden zullen 
vernietigd worden door een vuur uit de hemel en het Joodse volk zal rouw bedrijven en zich 
bekeren in één dag. Maar ook alle mensen op de aarde zullen rouw bedrijven, zich op de borst 
slaan. Waarom zou dat zijn? Als een mens God ziet, wie zou niet vrezen? Want de Messias Jezus 
is ook God. Hij is zowel Redder als Rechter. Als een mens nog niet verzoend is met God door het 
offer van de Heere Jezus, leeft die mens nog onder de toorn van God. Als God dan verschijnt kan 
de mens twee dingen doen. Zich bekeren tot God, zich onderwerpen aan God of Hem afwijzen 
en zelf verworpen worden. 

Mattheus 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de 
maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de 
hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de 
Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
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De Heere verzamelt Zijn uitverkorenen. 

Wie zijn dat?
Er staat geschreven dat de verzameling van Zijn uitverkorenen zal plaats vinden na de grote 
Verdrukking en op het moment dat de Heere Jezus terugkomt. Komt Hij alleen terug? Nee, al de 
heiligen met Hem staat in Zacharia 14:5 :”Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen 
met U!” Dat betekent dat met de uitverkorenen bedoeld zijn de gelovigen in de Messias Jezus, 
die tijdens de grote Verdrukking tot geloof zijn gekomen en niet gedood zijn. Maar ook de Jood-
se mensen, die nog geen aliyah gemaakt hebben. De profeet Jesaja heeft voorzegd dat dit zal 
gebeuren:

Jesaja 11: 12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen 
van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier 
hoeken van de aarde. 16 Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die 
overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het 
land Egypte.

Jesaja 43: 6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng 
Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.

Jesaja 65:9 Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn ber-
gen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren wonen

Jesaja 43: 19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een 
weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De dieren van het veld zullen Mij eren 
– jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om 
Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen 
Mijn lof vertellen.

Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot 
het andere uiterste ervan.
Israël zal weer wonen in het beloofde land. 

De steden zullen herbouwd worden en het land zal weer zijn opbrengst geven.
Ezechiël 36:33 Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, 
zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. 34 Het verwoeste land 
zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen 
trekt. 35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De 
steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. 36 Dan zullen de 
heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afge-
broken is en beplant wat verwoest is. Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. 37 Zo zegt 
de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor 
hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen. 38 Als met de geheiligde 
schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste 
steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.



295

De Messias Jezus zal Koning zijn over Israël in eeuwigheid.
Lukas 1: 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Hee-
re, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij (Jezus) zal over het huis van Jakob 
Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Op het moment dat de Messias Jezus terugkeert op de Olijfberg om het Koningschap over Israël 
en de wereld zichtbaar te aanvaarden, zullen niet alleen de vijanden onder de volken gestraft en 
vernietigd worden. Er gaat ook nog iets anders gebeuren. De overblijvende volken zullen tot hun 
doel komen. Zij zullen de Naam van de Heere God aanroepen en Hem eensgezind dienen en 
vereren. De volken zullen zich aan Hem onderwerpen, hetzij vrijwillig of met tegenzin, maar het 
zal gebeuren.

Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel 
Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aan-
gezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, 
natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem 
niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

De volken die Israël aanvallen zullen vernietigd worden.
De volken zullen zich moeten onderwerpen aan Messias Jezus. Alle volken die zich bij Zijn komst 
zich tegen Hem verzetten zullen vernietigd worden volgens de profeten Micha en Zacharia. Isra-
el zal vele volken verpletteren, als Israël wordt aangevallen.

Micha 4: 11 Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd wor-
den, en laten onze ogen Sion aanschouwen. 12 Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE 
niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op 
de dorsvloer. 13 Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en Ik zal 
uw hoeven van brons maken, en u zult vele volken verpletteren en Ik zal hun winstbejag met de 
ban slaan: het is voor de HEERE, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde.

Zacharia 14: 12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen 
Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen weg-
teren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun 
mond. 13 Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring 
onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen 
opheffen.

Maleachi 4: 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en 
allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt 
de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u die 
Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; 
en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. 3 U zult de goddelozen vertrap-
pen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de 
HEERE van de legermachten.

In de tijd van verdrukking zullen er leraren zijn die het volk Israël de weg zullen wijzen.



296

Jesaja 30:20 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar 
uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 21 Met uw eigen 
oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar 
rechts of naar links zou gaan. 22 Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden 
beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstrua-
tiedoek; u zult ervan zeggen: Weg ermee!

De komst van de Messias brengt veel zegen mee voor het land.
Jesaja 30:23 Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt, en brood-
koren als opbrengst van het land; het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen 
op wijde weidegronden. 24 De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer eten, 
dat geschud is met schep en zeef. 25 Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken 
zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. 

Amos 9: 11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dicht-
maken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen 
van oude tijden af; 12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken 
waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet. 13 Zie, er komen dagen, 
spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiven treder de zaaier, en dat 
de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. 14 Ik zal een 
omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden her-
bouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen 
aanleggen en de vrucht ervan eten. 

Israël zal altijd in het beloofde land blijven wonen.
In Jeremia 32:41 staat dat God met heel Zijn hart en met heel Zijn ziel Israël weer in het beloofde 
land zal planten. Dit is het enige vers in de Bijbel dat spreekt over het hart en de ziel van God. 
De Heere zal Zich over Zijn volk verblijden en hun goeddoen. Maar dan is Israël wel bekeerd!

Amos 9:15 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun 
land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

In Israël zal voor eeuwig niets worden weggerukt of afgebroken.
Jeremia 31: 35 Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van 
maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, 
HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van 
voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een 
volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen! 37 Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit 
opgemeten zou kunnen worden 
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik 
heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE. 38 
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE, van 
de Hananeël toren tot aan de Hoekpoort, 39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, 
tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. 40 Heel het dal met de dode lichamen en de 
as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten 
toe, zal een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of 
afgebroken.
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Jeremia 32: 37 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in 
Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen 
naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. 38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun 
tot een God zijn. 39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten 
goede, en hun kinderen na hen. 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.

Veranderingen in de natuur bij de komst van het Vrederijk en tijdens het 
Vrederijk. 

Hoe zal het leven zijn tijdens het duizend jarig Koninkrijk van de Messias Jezus?
In de door de Heere Jezus geheel veranderde biologie en ecologie van de wereld zullen mensen 
weer ouder worden dan de 120 jaar die tot nu toe geldt voor de hoogst haalbare leeftijd. Waar-
schijnlijk zoals in de dagen voor de zondvloed, toen de mensen ook heel oud werden. Als iemand 
dan jong sterft, zal dat als een vervloeking beschouwd worden.

Jesaja 65:20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man 
die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar 
een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wo-
nen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander 
wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de 
dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. 
23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij 
zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. 24 En het 
zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. 25 
Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een 
slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel 
Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

God belooft dat Zijn uitverkorenen lang zullen genieten van het werk van hun handen. De vruch-
ten van hun land zullen niet meer geroofd worden. Zij zullen lang in hun eigen huizen mogen 
wonen en niet meer daaruit verdreven worden. Het is een tijd van sociale gerechtigheid, een 
verademing vergeleken bij de huidige situatie in de wereld. Hoe dit mogelijk is? Door de heer-
schappij van de Heere Jezus en omdat satan 1000 jaren gebonden is.

Er zullen ook kinderen geboren worden en opgroeien. Dit is ook een teken dat de mensen dan 
nog niet in de eeuwige staat leven, waar niet meer getrouwd zal worden en dus ook geen kin-
deren geboren zullen worden. Dan zijn de mensen als engelen in de hemel, (Mattheüs 22:30). 
Het duizend jarig Vrederijk zal ook een tijd zijn van intens geestelijk contact en eenheid met God 
en de Heere Jezus. Voordat zij roepen zal Ik antwoorden. Er zal een ervaring van de aanwezigheid 
van God zijn en Zijn kennis zal de aarde bedekken, (Jesaja 11:9). Dit houdt echter niet in dat ieder 
die dan leeft voor eeuwig zal worden behouden. Hoe we dat weten? Aan het einde van het dui-
zend jarig Vrederijk zal satan voor een korte tijd worden los gelaten uit zijn gevangenschap. Dan 
vindt hij heel veel mensen bereid om in een laatste poging tegen God op te staan, te rebelleren. 
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Satan en de zijnen zullen het dan echter definitief voor eeuwig verliezen en ondergaan in de poel 
van vuur en sulfer. 

In de huidige wereld geldt het Woord van de Heere Jezus dat de weg naar de hemel smal is en de 
weg naar de hel breed. Nauw is de poort om in te gaan. We mogen, denk ik, wel veronderstellen 
dat de situatie wat dat betreft in het Vrederijk precies andersom is. Dat desondanks er toch nog 
velen weigeren zich oprecht te bekeren, blijkt aan het einde van het duizendjarig Rijk. Wanneer 
satan dan wordt los gelaten, en Gog en Magog tegen Israël en de Messias gaan strijden, zullen 
heel veel mensen aan deze strijd gaan deelnemen. Zij zullen allemaal vernietigd worden. Maar 
het is onbegrijpelijk dat zoveel mensen blijkbaar toch niet echt bekeerd waren.  

Maar naar verhouding zullen veel mensen de Heere Jezus kennen en door Hem behouden wor-
den. Dat komt mede omdat niet alle overlevenden van de grote Verdrukking het Messiaanse Rijk 
mogen binnengaan. Bij Zijn komst op de aarde zal Jezus bepalen welke mensen/volken zullen 
worden toegestaan het Vrederijk te bevolken. 

Ook tijdens Zijn regering van duizend jaren zullen de volken Hem moeten gehoorzamen en ieder 
jaar opgaan naar Jeruzalem om Zich voor Hem neer te buigen, te aanbidden.

Joël 3: 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrok-
ken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten 
klinken, zodat hemel en aarde zullen beven.

Zacharia: 14: 17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van 
de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermach-
ten, neer te buigen.

Mattheüs 24: 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, 
zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen 
de gieren zich verzamelen. 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de 
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken 
van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven 
en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht 
en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot 
het andere uiterste ervan.

De Messias zal recht spreken. 
In het Messiaanse rijk zal de Messias rechtspreken, rechtvaardig oordelen. Hier is geen sprake 
van het laatste oordeel dat na het Messiaanse rijk zal plaats vinden. Het gaat in het Messiaanse 
rijk over het rechtvaardig regeren en oordelen van de Messias in alle waarheid. De waarheid van 
het Evangelie zal ook in die duizend jaar worden gepreekt en er zullen er nog velen tot geloof 
komen. 

Psalm 9: 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze 
rechtspreken.
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Psalm 96:10 Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 13 voor het aangezicht van de 
HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in 
gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

De wereld wordt gezegend door Israël.
Hoewel de wereld door de roeping van de Joodse apostelen en andere Joodse gelovigen al heel 
bijzonder gezegend is, zonder hen zouden er geen christenen zijn, gaan tijden de grote Verdruk-
king en tijdens het Millennium heel veel Joodse gelovigen de wereld over met de Boodschap 
van het Evangelie. Veel volken gaan in het Millennium naar Jeruzalem om de Messias Jezus te 
aanbidden, de Koning van Israël en de Koning van de wereld. 

Jeremia 33: 7 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap 
van Israël, en hen opbouwen als vroeger.8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waar-
mee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij 
tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen. 9 Het zal voor 
Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle (heiden) volken van de 
aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en sidderen vanwege 
al het goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf.

Heersen de heiligen (gelovigen) als koningen duizend jaar of eeuwig?
In het boek Daniël lezen we dat het koningschap aan de heiligen (gelovigen) zal worden gegeven 
tot in eeuwigheid. In Openbaring 20:6 staat dat ze duizend jaar lang met de Messias zullen 
regeren, maar God laat Daniël weten dat ze ook op de nieuwe hemel en aarde zullen regeren, ja 
tot in eeuwigheid. 

Daniël 7: 18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen 
het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. 21 Ik had 
namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen over-
won, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd 
en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

Openbaring 1: 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, 
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring 20: 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft 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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45. De bekering van Israël.
Israël wordt op één dag bekeerd.
Er gaat nog iets heel belangrijks gebeuren na de komst van de Messias Jezus op de Olijfberg. 
Hij gaat niet alleen Israël verlossen van Zijn en haar vijanden. Maar geheel Israël zal in één dag 
bekeerd worden en met berouw en schaamte de Messias Jezus erkennen als hun Messias. 

De profeten over de bekering van Israël.

Dan gaat gebeuren waar al veel profeten over gesproken hebben in de Naam van God. 
De HEERE zal genadig zijn, Zich over Israël ontfermen.

•	 Wacht op de HEERE dan zal Hij u genadig zijn.
•	 Het volk zal op Sion wonen in Jeruzalem.
•	 U hoeft niet meer te wenen.
•	 Als u tot God roept zal Hij antwoorden.

Jesaja 30: 18 En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich 
verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig 
zijn allen die Hem verwachten. 19 Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit 
meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u 
antwoorden.

De dag van de bekering van Israël zal een heel bijzondere dag zijn. Deze dag zal gepaard gaan 
met bijzondere krachten en werkingen in de natuur. Dat is de dag dat de Messias van Israël terug-
komt om Israël te verlossen van haar vijanden. Op een andere plaats staat dat er aardbevingen 
zullen zijn en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. 

Jesaja 30:26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het 
licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de 
HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen.

Samenvatting:
•	 De maan zal schijnen als de zon.
•	 De zon zal zeven maal sterker stralen als normaal. 
•	 Israël zal de dienaar van God zijn.God zal Israël niet vergeten.
•	 De zonden van Israël zal God uitdelgen als een nevel.
•	 God zal Israël verlossen.
•	 God zal Zich verheerlijken in en door Israël.

Jesaja 44: 21 Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u geformeerd, 
u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden. 22 Ik delg uw overtredingen 
uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost. 23 Zing 
vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, 
in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt 
in Israël. 24 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben 
de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;
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Het verbond dat God met Israël gesloten had op de Sinaï, had Israël van haar kant verbroken, 
maar God heeft dat verbond niet verbroken, omdat Hij gezworen had bij Zichzelf. God heeft ook 
nog een eeuwig nieuw verbond gemaakt. Dat is het verbond in het bloed van de Messias, dat ook 
voor de zonden van Israël gestort is op Golgotha om verzoening te doen en voor de zonden van 
vele mensen uit de volken.

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. 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.

Samenvatting:
•	 God zal Israël reinigen van alle onreinheden.
•	 God zal een nieuw hart met een nieuwe Geest geven.
•	 God zal maken dat Israël Zijn geboden houdt.
•	 Israël zal weer wonen in het land dat God aan hun vaderen gegeven heeft.
•	 Israël zal weer Gods volk zijn.
•	 God zal weer hun God zijn.
•	 Israël zal geen hongersnood meer krijgen.
•	 Israël zal walgen van zichzelf vanwege de door hun bedreven ongerechtigheden en gru-

weldaden.

Ezechiël 36: 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en 
van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest 
in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van 
vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordenin-
gen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat 
Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.29 Ik zal u 
verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: 
Ik zal u geen hongersnood opleggen. 30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het 
veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer 
ontvangt. 31 U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult 
walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. 32 Ik doe het niet omwille 
van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege 
uw wegen, huis van Israël.

Samenvatting:
•	 God zal Israël weer terug brengen uit de volken, uit de landen van hun vijanden.
•	 De volken zullen erkennen dat God dit gedaan heeft.
•	 Niemand zal in een ander landen achterblijven.
•	 Nadat Israël bekeerd is en de Geest van God heeft ontvangen, zal God Zich niet meer 

voor hen verbergen.

Ezechiël 39: 27 Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van 
hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. 28 Dan 
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zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in balling-
schap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog 
liet achterblijven. 29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest 
over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.
De Heere zal de ongelovigen, zij die verheugd zijn over de zonden van Israël, uit Israël weg doen. 
Israël zal dan bekeerd zijn, niet meer hoogmoedig zijn, niet meer trots zijn op hun tempel waarin 
afgoderij bedreven werd. Er zullen geen homoparades meer plaats vinden en geen abortussen.

De profeet Hosea zegt namens God dat Israël weer opnieuw de bruid van God zal worden, de 
eeuwige bruid. Wat een liefde van God, de Vader voor Israël Zijn oogappel. 

Hosea 2: Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerech-
tigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19In trouw zal Ik u voor Mij als 
bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.
Zefanja 3: 11 Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen Mij in op-
stand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. 
Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige berg.

Het bekeerde overblijfsel van Israël, zal rouw bedrijven over de Messias die ze verworpen heb-
ben. Zij hebben hun zonden erkend en bekend. En de Heere heeft hun vergeven. Hij heeft al hun 
zonden achter Zijn rug geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. 
Desondanks voelt Israël zich nog wel ellendig en arm over het bedreven kwaad. Maar omdat hun 
hart verbroken is onder de zwijgende liefde van God, kunnen ze vervuld worden met de Heilige 
Geest. Daardoor kunnen ze zingen en vrolijk zijn. Het is een vrolijk zijn dat door de Heere ge-
werkt is. 

Zefanja 3:12 Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op 
de Naam van de HEERE vertrouwen. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen 
leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen 
weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. 14 Zing vrolijk, dochter van Sion! 
Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De 
HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, 
de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien. 16 Op die dag zal tegen Jeruzalem 
gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de moed niet! 

De Messias is verheugd over de bekering van Israël.
De Heere, de Messias, is nu terug gekomen en woont in het midden van Israël. Israël is daar 
verheugd over, maar de Messias Jezus is nog meer verheugd. Er staat dat de Heere Jezus Zich 
over Israël zal verblijden met gejuich! In Zijn liefde voor Israël zwijgt de Messias over wat ze 
Hem hebben aangedaan. Zoals Hij ook gezwegen heeft in Zijn liefde tijdens het proces van de 
kruisiging. 

Zefanja 3:17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over 
u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met 
gejuich. 18 Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de smaad 
drukt als een last op hen. 19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlos-
sen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in 
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heel het land waar zij beschaamd waren. 20 In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de 
tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken 
van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.

Zacharia 12: 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem opruk-
ken, zal willen wegvagen. 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem 
zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij 
doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig 
kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 11 Op 
die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het 
dal van Megiddo.

In het Oude Testament staan veel teksten die over de toekomstige bekering van Israël gaan. Niet 
te begrijpen dat er nog christenen, en misschien ook wel theologen, zijn die dit niet geloven. We 
noemen een aantal teksten:

Leviticus 26:40-45; Deuteronomium 4:29-31; Deuteronomium 30:1-10; Deuteronomium 33:28,29; 
Psalm 47:5; Psalm 69:36,37; Psalm 85:9-14; Psalm 102:14,17,18,22; Psalm 106:5; Psalm 121; Psalm 
126; Psalm 130:7,8; Jesaja 4:2-6; Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:18-
24; Jesaja 30:18-26; Jesaja 40:1,2; Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26; Jesaja 45:17,18,22-25; Jes-
aja 46:13; Jesaja 49:6-26; Jesaja 51; Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3; Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,15-
18,21,22; Jesaja 61:1-11; Jesaja 62; Jesaja 65:8-10; Jeremía 3:14-16, 18,19; Jeremía 23:4-6; Jeremía 
30:18-24; Jeremía 31:1-7,16-40; Jeremía 32:38-44; Jeremía 33:6-22,26; Jeremía 50:4-7,20; Ezechiël 
16:60-63; Ezechiël 34:20-31; Ezechiël 36:8-15,26-38; Ezechiël 37:1-28; Hoséa 1:7,11; Hoséa 2:14-23; 
Hoséa 3:5; Hoséa 14:5,6; Amos 9:11-15; Micha 4:7; Micha 5:2-15; Micha 7:14-20; Zefánja 3:11-19; 
Zacharía 1:12-17; Zacharía 2:1-5,10,12,13; Zacharía 3:10; Zacharía 8:3-7,9-19; Zacharía 9:10-17; Za-
charía 10:3-7; Zacharía 12:1-14; Zacharía 13:1,2,8,9; Zacharía 14:1-21; Maleáchi 3:1-6,11,12,16-18; 



304

46. De Psalmen en de Profeten spreken 
over:

De komende heerschappij van de Messias Jezus.
In de Psalmen en de Profeten wordt over de komende heerschappij van de Messias Jezus gesproken. 
De Heere Jezus komt dus niet in de eerste plaats terug om te oordelen de levenden en de doden.
Nee, Hij komt om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Dat gaat wel gepaard met oordelen over 
de levenden, maar niet over de doden. Het eerste oordeel over de doden heeft dan al plaats ge-
vonden tijdens de eerste opstanding. Op dat moment zijn alle ontslapen gelovigen opgewekt en 
opgenomen in de hemel. Heel veel Psalmen spreken over het komende Koninkrijk van de Heilige 
Israëls, van de Messias Jezus. In mijn boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” heb 
ik daar veel voorbeelden van gegeven. In dit Vrederijk zal de vorst Jezus Christus heersen als 
Koning over Zijn volk Israël. Zijn vijanden, ook de vijanden van Israël, zullen aan Hem onder-
worpen zijn. Hij zal ook als Koning heersen over deze wereld. Wat gebeurt er met de volken op 
deze wereld? 

Samenvatting:
•	 Alle volken zullen zich voor de Heere neerbuigen.
•	 Alle einden van de aarde zullen zich tot de Heere bekeren.
•	 De Heere gaat als Koning heersen over de volken.
•	 Alle groten, presidenten en vorsten zullen zich neerbuigen voor de Heere.
•	 Het nageslacht van Israël zal Hem dienen en Zijn leer verkondigen.
•	 De Heere doet de oorlogen ophouden.
•	 Alle volken zullen de Heere loven en prijzen. 
•	 Er zal vrede zijn totdat het Koninkrijk van de Zoon overgaat in het Koninkrijk van de 

Vader. 
•	 De Heere zal de volken rechtvaardig oordelen. 
•	 De Heere zal de armen en ellendigen bijstaan.
•	 Zolang de zon er is zal  Zijn Naam van kind tot kind worden geloofd.
•	 Heel de aarde zal met Zijn heerlijkheid worden vervuld. 
•	 God zal de woestijnen van Israël maken als de Hof van Eden. 
•	 Aan Hem zullen schatten, goud, worden gebracht. 
•	 Jeruzalem zal een open stad zijn om het vermogen van de volken in te brengen en de 

Heere te aanbidden. 
•	 De volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest worden. 
•	 De Palestijnen en andere volken zullen Jeruzalem erkennen als de stad van de Heere, 

het Sion van de Heilige van Israël, de Messias Jezus. 
•	 In plaats van gehaat, zal Israël tot een eeuwige glorie worden.
•	 In Israël zullen geen rampen meer plaats vinden.
•	 Door God getekenden zullen uitgaan naar de volken en Gods heerlijkheid verkondigen. 

Wat het Woord van God zegt over het duizend jarig Vrederijk, wordt niet geloofd of niet letterlijk 
genomen.

De Bijbel spreekt zeer duidelijk over allerlei aspecten van het Millennium. Helaas heeft de kerk 
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door de eeuwen heen de belofte van het duizendjarige Koninkrijk van Jezus Christus genegeerd 
of ontkend. De vroege kerk tot Augustinus geloofde bijna universeel in een aardse heerschappij 
van Koning Jezus bij Zijn wederkomst. Tyconius (370-390) was de eerste die een andere mening 
verkondigde in zijn commentaar op het boek Openbaring, namelijk het a-millenniumisme. Au-
gustinus, de rooms-katholieke kerk en de meeste reformatorische theologen namen deze visie 
over. A betekent geen. Aanhangers hiervan geloven dat er geen duizend jarig Vrederijk komt. Of 
ze stellen dat dit rijk al begonnen is met de opstanding van Jezus. Het getal 1000 zou symbolisch 
zijn. Maar hoe kan er een Vrederijk zijn zonder de Vredesvorst? 
In het Oude Testament staan heel veel teksten die gaan over de tijd waarin Jezus Christus Per-
soonlijk regeert over de volken van de wereld. Vele theologen, rooms-katholiek en reformato-
risch, geloven niet in een 1000 jarig Vrederijk. Zij zijn van mening dat onderstaande teksten niet 
letterlijk moeten worden genomen of denken dat ze betrekking hebben op de kerk. De vervan-
gingstheologie is nog altijd springlevend, al beweert men van niet. Hierbij een kleine opsom-
ming van teksten die op het komende Koninkrijk van de Messias betrekking hebben.
De Psalmen en de Profeten zeggen heel veel over het toekomstig Koninkrijk van de Messias 
Jezus. Dat is het Messiaanse Koninkrijk als voorbereiding op het Koninkrijk van Zijn Vader. 

Psalm 22: 26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bij-
zijn 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. 28 Alle einden der aarde zullen eraan 
denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw 
aangezicht neerbuigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heiden-
volken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen 
en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken. 31 Het 
nageslacht zal Hem dienen, 32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk 
dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.

Psalm 47 is geen triomf Psalm van de Kerk zoals de Statenvertaling aangeeft. Een duidelijk bewijs 
van de vervangingstheologie die destijds door de theologen geleerd werd en helaas ook nu nog. 
Het gaat hier heel duidelijk over het duizendjarig Vrederijk waarin de Messias Jezus Koning zal 
zijn over Israël en over de gehele aarde. Wat wordt de Heere Jezus tekort gedaan als dat niet ge-
loofd wordt. Wat wordt de Bijbel dan een stuk kleiner, want heel veel Schriftgedeelten gaan over 
het Koninkrijk van de Messias op aarde, over de bekering van Israël. 

Psalm 47: 2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 Want de 
HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. 4 Hij onder-
werpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. 5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit 
uit: de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. 8 want God is Koning over heel de aarde; zing 
psalmen met een onderwijzing. 9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige 
troon. 10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de 
schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven!

Psalm 67:3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. 4 De volken 
zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. 5 De natiën zullen zich verblijden en 
juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden. 6 De 
volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. 7 De aarde heeft haar opbrengst 
gegeven; God, onze God, zegent ons. 8 God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.
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Psalm 72: 6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde 
bevochtigen. 7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de 
maan er niet meer is. 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden 
der aarde. 9 De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof 
oplikken. 10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van 
Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, 
alle heidenvolken zullen Hem dienen. 12 Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de 
ellendige, en wie geen helper heeft. 13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen 
verlossen. 14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. 
15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem 
bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. 16 Is er een handvol koren op het land, op de top 
van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het 
gewas op de aarde. 17 Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam 
van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen 
Hem gelukkig prijzen. 18 Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij 
alleen. 19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid 
vervuld worden. Amen, ja, amen.

Psalm 86:9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere zullen komen, zich voor Uw aange-
zicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Psalm 96:10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet 
wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 11 Laat de hemel zich verblijden 
en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 12 Laat het veld van vreug-
de opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen 13 voor het 
aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.  Hij zal de 
wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Psalm 98: 2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor 
de ogen van de heidenvolken. 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het 
huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 4 Juich voor de 
HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5 Zing psalmen voor de 
HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6 met trompetten en bazuingeschal, 
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, 
de wereld juichen met wie haar bewoont. 8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen 
tezamen vrolijk zingen 9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oor-
delen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

Psalm 102 : 13 Maar U, HEERE, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op 
generatie. 14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te 
zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. 15 Want Uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en 
hebben medelijden met haar gruis. 16 De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen, 
alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, 17 wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in 
Zijn heerlijkheid verschenen is, 18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun 
gebed niet heeft veracht. 19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat ge-
schapen wordt, zal de HEERE loven.
Psalm 145: 10. Uw gunstelingen zullen U danken. 11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw Konink-
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rijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, 12 om de mensenkinderen Zijn machtige 
daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. 13 Uw Koninkrijk is een 
Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties. 21 alle vlees zal Zijn heilige 
Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Hieronder nog een aantal teksten die over het toekomstig Koninkrijk van de Heere Jezus gaan. Er 
zijn er veel meer. Zie ook mijn boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift.” 

Genesis 49:10; Numeri 24:17-19; 1 Samuël 2:10; 2 Samuël 7:12-16; 
Psalm 2:6-12; Psalm 8:2-3; Psalm 21:5; Psalm 45; Psalm 46:6-12; Psalm 47:3,4,8-10; Psalm 48:2-
4,9-15 ; Psalm 50:2-6; Psalm 61:7,8; Psalm 66:1-5; Psalm 67:2-8; Psalm 68:2-5; Psalm 72:6-20; 
Psalm 85:2-4,10-14; Psalm 86:9; Psalm 89:2-6,23-30,36-38; Psalm 93:1; Psalm 95:3-7; Psalm 96:1-
13; Psalm 97:1,6; Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-4; Psalm 110:1-6; Psalm 130:7,8; Psalm 132:11-14; 
Psalm 138:4,5; Psalm 145:10-13; Psalm 149:1-9; 
Jesaja 2:10-22; Jesaja 9:5,6; Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; Jesaja 26:1-4; Jesaja 32:1-
5,13-20; Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10; Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 
49:7; Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13- 25; Jesaja 66:10-17,22-24; Jeremía 23:5; Ezechi-
el 40-48; Daniël 2:35,44; Daniël 4:3; Daniël 7:13,14,18,27; Daniël 12:1-3; Joël 2; Joël 3; Obadja 1:17-
21; Micha 4:13; Hábakuk 2:14; Zefánja 2:11; Zacharía 6:12,13; Zacharía 9:9-12; Zacharía 10:11,12; 
Zacharía 14:9; Maleáchi 4:1-6.
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47. De volken zullen de God van Israël 
aanbidden. 

Uit Jesaja 2 kunnen we leren dat Jesaja namens God spreekt over het Vrederijk van de Messias. Er 
zal geen oorlog meer zijn. Wat zegt Jesaja nog meer over dit Vrederijk en over de volken?

•	 Dit Vrederijk zal er zijn in het laatste van de dagen.
•	 De berg Sion met de tempel, zal de hoogste van de bergen zijn.
•	 Alle volken zullen naar deze berg stromen, naar het Huis van de God van Israël.
•	 De Messias zal de volken onderwijzen.
•	 De Messias zal oordelen over en tussen de volken.
•	 Er zal in dat Vrederijk geen oorlog meer zijn.

Jesaja 2: 1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 2 Het 
zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als 
de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heiden-
volken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan 
naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 
aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, 
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel 
volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij 
niet meer leren.

Jesaja 11:10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, 
Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.

Jesaja 51: 3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar 
woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal 
daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. 4 Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn 
natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen 
tot een licht voor de volken. 5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil treedt tevoorschijn en Mijn 
armen zullen de volken oordelen, de kustlanden zullen op Mij wachten en op Mijn arm zullen 
ze hopen.

Jesaja 60: 1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over 
u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over 
u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen 
naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 4 Sla uw ogen op, kijk om u heen 
en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. 

Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Ie-
mand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aan-
gezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, 
natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem 
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niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de 
HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de 
heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en 
zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 
uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen 
vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsme-
den tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het 
zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren 

Zefanja 3: 9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij al-
len de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen. 10 Van 
over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij bidden, het volk, overal door Mij verspreid, 
Mijn offer brengen.

Niet alleen de profeten, nee ook de verhoogde Heere zegt dat alle volken zullen komen en Hem 
zullen aanbidden. Wat kunnen al Zijn heiligen uitzien naar die tijd, (Openbaring 15:4).

Openbaring 15: 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U al-
leen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar 
geworden.
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48. De volken zullen Israël gaan dienen. 
De volken zullen niet alleen naar Israël/Jeruzalem gaan om te aanbidden en onderwijs te ontvan-
gen van de Messias, de Koning van Israël. De volken zullen ook hun schatten naar Israël brengen, 
zij zullen komen en hun vermogen meebrengen. Ook de Joden zullen zelf bij hun terugkeer naar 
Israël, hun vermogen meebrengen.

•	 Buitenlanders zullen mee gaan werken aan de opbouw van Israël.
•	 Volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest worden.
•	 De omgeving van de tempel zal voorzien worden van allerlei prachtige bomen.
•	 De kinderen van de vroegere vijanden van Israël zullen dan komen en Jeruzalem erken-

nen als de Stad van de HEERE, het Sion van de Messias, de Heilige van Israël. 

Jesaja 60:8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? 
9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste 
zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van 
de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. 10 Vreemdelingen 
zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik 
u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 Uw poorten zullen steeds 
openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de hei-
denvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toe geleid zullen worden. 12 Want 
het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal 
verwoest worden. 13 De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennen-
boom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn 
voeten verheerlijken. 14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u 
onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, 
en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël. 

•	 Israël zal niet meer gehaat worden.
•	 Israël zal tot een eeuwig sieraad gemaakt worden. 
•	 Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, 

(Jesaja 35:10)
•	 Vrede en gerechtigheid zal er zijn.
•	 Er zullen geen rampen en verwoestingen zijn.
•	 Israël zal een priesterlijk volk zijn, dienaren van God.
•	 Israël zal eten van de rijkdom van de volken.

Jesaja 60:15 In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen 
trok, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie. 16 U zult 
de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van koningen zuigen; dan zult u we-
ten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jakob. 17 In plaats van 
koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, in plaats van hout koper, in 
plaats van stenen ijzer. En als uw Opzichter stel Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid. 
18 Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen 
uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.
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49. Israël zal de volken dienen – zegenen. 
De volken gaan de Koning van Israël eer bewijzen.
De volken van deze wereld zullen in het duizendjarig Vrederijk naar Jeruzalem komen met ge-
schenken om de Koning van Israël, de Heere Jezus, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vie-
ren, ( Zacharia 14:16-19). In het OT zien wij hiervan al een beeld, namelijk het bezoek van de 
koningin van Scheba aan koning Salomo te Jeruzalem. Zij brengt ook geschenken mee en looft 
de Heere, de God van Israël, Die Salomo zoveel wijsheid en macht geschonken heeft. In 1 Konin-
gen 4 en 10 lezen we over de bezoeken van alle koningen van de aarde. 

1 Koningen 4: 34 En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van 
alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden.

1 Koningen 10:1 Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de Naam 
van de HEERE hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. 2 Zij kwam naar 
Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud, 
en met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. 3 En 
Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet 
kon verklaren. 4 Toen de koningin van Sjeba alle wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had 
gebouwd, 5 het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarston-
den, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de HEERE, was 
zij buiten zichzelf. 6 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in mijn land over uw 
woorden en over uw wijsheid gehoord heb. 7 Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam 
en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en 
welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. En de hele wereld zocht Salomo 
op, om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven. 25 Ieder van hen bracht zijn 
geschenk mee: zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen, kleding, wapens, specerijen, paarden 
en muildieren, jaar op jaar het toegezegde geschenk. 

Jesaja 18: 7 In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden gebracht 
door een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daarna, een volk van regel 
op regel en van vertrapping – rivieren beroven zijn land – naar de plaats van de Naam van de 
HEERE van de legermachten, de berg Sion.

Israël tot zegen voor de wereld.
De profeten Jesaja en Micha geven een beeld van Israël in het Messiaans Vrederijk wanneer Israël 
zal bloeien en groeien en veel vruchten zal produceren. Dan zal er geen boycot meer zijn, geïniti-
eerd door de Wereldraad van Kerken. Alle vijanden van Israël zullen worden uitgeroeid. Israël zal 
te midden van de volken zijn als de dauw op het gewas. 

Jesaja 27: 6 In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij 
zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen.

Micha 5: 6 Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, 
als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. 
7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een 
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leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer 
hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. 8 Uw hand zal verhoogd 
zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

Romeinen 11: 12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de 
heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld 
betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?

Voorbeelden – Vorsten worden ingeschakeld.
Diverse koningen en vorsten worden door YHWH ingeschakeld om Zijn plannen uit te voeren. 
God heeft het gehele wereldgebeuren in Zijn hand. Zijn Zoon zegt in het NT dat Hem alle macht 
is gegeven in hemel en op aarde. In het OT zien we diverse voorbeelden van de wijze waarop God 
de vorsten inschakelt. 

•	 In Genesis lezen we hoe God de Farao van Egypte dwingt om het Joodse volk de vrijheid 
te geven om naar het hun door God beloofde land Kanaän te gaan.

•	 De vorst Kores wordt door God zelfs Zijn dienaar genoemd. God geeft hem opdracht 
om de tempel in Jeruzalem te laten herbouwen, (2 Kronieken 36-22-23. Ezra 1-1,2,3).

•	 In Ezra 6 wordt de vorst Darius door God gebruikt om de herbouw van de Joodse tempel 
te voltooien. De herbouw, die een tijd lang door allerlei volken werd tegengehouden. 
(Ezra 6-1,10-1)
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50. Velen zullen tot geloof in de Messias 
komen.

Ook in het duizend jarig Vrederijk zal het Evangelie verkondigd worden onder de volken door 
Joodse mensen, (Jesaja 66:19).
Wat een verandering! Eerst afkerig en nu door de kracht van de Heilige Geest bekeerd om bood-
schappers van Gods genade te zijn. Eerst vervolgers van de discipelen van de Heere Jezus, nu 
zelf dienaren van Jezus, de Koning van Israël.

Wat staat er nog meer te gebeuren?
•	 Alle volken zullen komen en Gods heerlijkheid zien.
•	 De heerlijkheid van God zal onder de volken verkondigd worden.
•	 De volken die naar het Huis des Heeren komen zullen een aangenaam reukoffer zijn 

voor de Messias.
•	 Sommigen uit de volken zullen dienstknechten van de Heere mogen worden. 
•	 De volken zullen van sabbat tot sabbat naar Jeruzalem komen om de HEERE te aanbid-

den.
•	  Jeruzalem zal genoemd worden, de Troon van de HEERE. 

Jesaja 66: 18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De roeping van de heidenvolken De tijd komt 
dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid 
zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, 
boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de 
verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet 
hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. 20 En zij zullen 
al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op 
wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar 
Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van 
de HEERE brengen. 21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen. 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. 23 En het zal 
geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen 
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 
Jeremia 3:17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken 
zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun 
verharde, boosaardige hart achternagaan.

Jeremia 16:19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid, 
tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze vaderen hebben 
enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut.

Zefanja 3:9 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: 
Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een 
zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het 
overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, 
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omdat zij zich al honend verheven hebben tegen het volk van de EERE van de legermachten. 
11Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen zijn,

Zacharia 2:11 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 leger-
machten Mij tot u gezonden heeft.



315

51. De volken van de wereld vieren het 
Loofhuttenfeest.

In Zacharia 14: 16-19 lezen we over het bezoek van de volken aan Jeruzalem in het duizendjarig 
Vrederijk om het feest van de Loofhutten te vieren. God vindt dit heel belangrijk, want als een 
volk niet optrekt, zal het land door droogte worden getroffen.

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Je-
ruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de 
HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.17 Het zal geschieden dat er 
geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem 
om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. 18 Als het geslacht 
van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag 
komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhut-
tenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van 
alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 

Reeds in Deuteronomium wordt aan de Israëlieten opdracht gegeven om naar de plaats te gaan, 
waar God woont en daar met blijdschap te eten en verheugd te zijn over alles waarin de Heere 
de mens gezegend heeft. Ook de profeet Zacharia spreekt daarover. Er is één restrictie, er mogen 
geen goddeloze mensen voor het aangezicht van de Heere komen. 

Deuteronomium 12:5 Maar naar de plaats die de HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uit-
kiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen. 
6 Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw 
hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw 
kleinvee. 7 En daar moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en u verblijden, u en 
uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de HEERE, uw God, u gezegend 
heeft. 11 Dan zal daar de plaats zijn die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te 
laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied: uw brandoffers, uw slachtoffers, 
uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u de HEERE be-
looft, 12 en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen 
en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft 
geen aandeel of erfelijk bezit samen met u.

Zacharia 14:20 Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. 
En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. 21 Ja, al 
de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat 
allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen 
Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten.

In het Vrederijk van de Messias zullen de Heere offers gebracht worden. Offers van reukwerk. 
Maar offers zijn toch niet meer nodig, nu het Lam Gods als Zoenoffer is geslacht op Golgotha? 
Nee, dat is waar. Bedoeld worden hier de gebeden van de heiligen, die door de Heere als offers 
van reukwerk worden gezien. Ook de offers in geld, goud en goederen aan de gemeente te Jeru-
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zalem worden als offergaven aangemerkt (Romeinen 15:16). 

Maleachi 1:11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn 
onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een 
rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van 
de legermachten.
Romeinen 15: 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, 
zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lof zingen. 
10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! 11 En verder: Loof de Heere, alle 
heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en 
Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.
Openbaring 8: 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 leggen.

Openbaring 15:4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken ? Want Gij zijt 
alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn open-
baar geworden.



317

52. De positie en toekomst van de gelovigen/
heiligen in de gemeente van de Messias 
Jezus.  

Wat is het arbeidsloon van de Messias? 
Het arbeidsloon van de Messias zal bestaan uit mensen, Joden en andere volken, die de Heere 
Jezus hebben aangenomen als hun Verlosser en Zaligmaker. Mensen die door de Vader aan de 
Heere Jezus zijn gegeven. Deze mensen worden in Jesaja 62 genoemd, verlosten van de Heere. 
In andere teksten worden zij genoemd nageslacht van de Messias, Zijn Zaad, of zoals In Jeremia 
33, nageslacht van Mijn dienaar David. En ze zullen zo talrijk zijn als het zand van de zee, niet te 
tellen. Een groot en heerlijk loon voor de Messias Jezus, Die hiermee Zijn arbeid aan het kruis 
beloond ziet met een geweldige oogst.

 Uit deze zalige mensen zullen volgens Jesaja 66 velen de Messias als Priesters en Levieten mo-
gen dienen in Zijn tempel in Zijn Koninkrijk, 1000 jaren lang volgens Openbaring 20:6. 

Jesaja 62: 11 Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de 
dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat 
voor Hem uit. 12 Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten van de HEERE, en u zult 
genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.

Jesaja 40: 10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn 
loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.

Psalm 89: 30 Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de 
hemel.

Jesaja 53: 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als 
Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, 11 Door de kennis 
van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun onge-
rechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen,

Jesaja 66: De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen 
en Mijn heerlijkheid zien. 21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt 
de HEERE.

Ezechiël 37: 24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder 
zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die hou-
den. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw 
vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, 
tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26 Ik zal met hen 
een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig 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.
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Jeremia 33: 22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan 
worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij 
dienen. 

Openbaring 22: 12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals 
zijn werk zal zijn.
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53. Een feestmaal op de berg Sion voor alle 
volken.

God maakt een feestmaal op de berg Sion te Jeruzalem voor alle volken.
Deze profetie van Jesaja ziet ook op Openbaring 19:9: “ Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot 
het Avondmaal van de bruiloft des Lams”. Deze maaltijd doet ook denken aan de feest-
maaltijden die werden gehouden ter gelegenheid van het aanstellen van een koning in Israël. 
Geestelijk duidt deze maaltijd op de rijkdom en de zegeningen die de gelovigen in Christus heb-
ben ontvangen. De Heilige Geest werkt dit uit in het hart en doet een grote vreugde en blijdschap 
ontstaan over het mogen aanzitten aan deze maaltijd.

De bedekking van de volken zal worden weggenomen.
De satan heeft de volken verblind met allerlei leugens. Het gevolg daarvan is ongeloof en vijand-
schap tegen God. Die leugens betreffen o.a. schepping of evolutie, de almacht van God, opstan-
ding, wonderen en tekenen, abortus, homohuwelijk, Israël en nog zoveel meer onderwerpen.

Jesaja 25:6 6 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met 
uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten 
vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

“Voor wie is deze maaltijd? Voor alle volken! “Het Evangelie is een kracht van God 
tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek”. “Gaat heen in 
de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle mensen”. Er is onder de hemel niemand, 
voor wie dit feest niet is bereid. Er is geen mens, aan wie wij de boodschap zouden kunnen 
onthouden, dat alles gereed is, en dat een ieder genodigd wordt tot de bruiloft.
Bekommerde mensen, waarom blijft u weg van Jezus? Zegt u: Jezus is ver van mij. 
Jammer, Hij is iedere dag aan uw deur geweest. De Heere Jezus is voor u net zo mild 
als voor ieder ander die ooit tot Hem kwam. Kom, als u hongerig bent, kom, zondaar, 
kom, zoals u bent, kom tot deze Jezus. Hij is een feestmaaltijd voor de hongerige ziel.
Levend dode mensen, u die nooit angst voelde, die nooit tot God geroepen hebt: deze 
boodschap is voor u! Dit feest is voor alle volken. De Heere Jezus is voor u net zo mild als 
voor alle andere zondaren die tot Hem gekomen zijn.
Waarom komt u niet? Bent u slecht? Hoe lang zult u die slechte dingen koesteren? 
Wanneer u niet gehoorzaamt, zult u niet kunnen zeggen dat u niet geroepen bent. Denk daar veel 
aan. Ook nu klinkt het: “De Geest en de Bruid zeggen: Kom!” 
Robert Murray McCheyne. 

Maar zij die komen moeten wel het bruiloftskleed aan hebben dat ze van hun Zaligmaker ontvan-
gen hebben. De Bijbel noemt dat ook wel “de mantel van de gerechtigheid”, of anders gezegd, 
“de mantel van de verzoening” en “de klederen des heils”, als bewijzen dat aan het recht van God 
voldaan is door het offer van Christus.

Jesaja 25: 7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken 
omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 
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“Over ieder natuurlijk (niet wedergeboren) hart ligt een bedekking, een dik, ondoor-
dringbaar bewindsel. Zo is er ook een bedekking op de harten van de Joden tot op deze 
dag als Mozes en de profeten hun gelezen worden. Zo is er ook een bedekking over uw 
hart, wanneer u onbekeerd bent. De naam van de bedekking is: ongeloof. Daarom 
bent u onverschillig over Jezus. 

Het bedeksel is op uw hart. De Heere kan de grootste rijkdom op tafel leggen, de onna-
speurlijke rijkdom van de Messias, maar u ziet het niet. U ziet geen begeerlijkheid in de 
Heere Jezus. Wie zal dat bedeksel dan toch wegnemen? “De Heere der heirscharen”.
Hij, Die de maaltijd maakt, is Dezelfde Die de bedekking verslindt. O, het is een werk 
van God die bedekking weg te nemen. Smeek hem of Hij het doen wil. Smeek Hem of 
Hij Zijn Geest over u wil uitgieten. Waar zal dat bewindsel weggenomen worden? Op 
dezelfde berg waar de maaltijd zijn zal. Hij brengt de mens naar Golgotha. Ja, het is 
door een blik op de kruisigde Zaligmaker, dat God de bedekking wegneemt”. 
Robert Murray McCheyne.

De dood is in principe verslonden door de opstanding van de Heere Jezus. In de door de Bijbel 
genoemde 1e opstanding zullen de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, opstaan en met een 
nieuwe lichaam met hun Heiland naar de hemel varen. De tekst ziet ook op de tijd dat er geen 
dood meer zal zijn in de nieuwe hemel en aarde. In het duizendjarig Vrederijk sterven de mensen 
nog wel. 

Jesaja 25:8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle ge-
zichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft 
gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en 
Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en 
verblijden in Zijn heil. 

Titus 2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons 
de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld 
bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en ver-
schijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Israël zal zingen van vreugde over haar bevrijding.
Het bevrijde volk van Israël zal zingen van vreugde op de dag van haar verlossing. Als de Messias 
haar vijanden heeft vernietigd en een periode van duizend jaar aanbreekt. Jeruzalem is een sterke 
stad, niet omdat Israël zo sterk is, ook al hebben zij een sterk leger. Nee, het is de Messias Die de 
stad Jeruzalem zo sterk maakt. De Heere heeft dat de profeet Jesaja al laten zien en voorzeggen. 

Jesaja 12: 1 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar 
Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst 
hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 3 U zult 
met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. 4 Op die dag zult u zeggen: Dank de 
HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat 
Zijn Naam hoogverheven is. ,5 Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen 
gedaan.
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Jesaja 26: 1 Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke stad, 
God stelt heil tot muren en vestingwallen. 2 Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk 
kan binnengaan, dat de trouw bewaart. 3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede 
bewaren, want men heeft op U vertrouwd. 4 Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de 
HEERE HEERE is een eeuwige rots.

Jesaja 66:13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u ge-
troost worden! 14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge 
gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden 
zal Hij toornig zijn.
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54. God maakt onwillige mensen gewillig.
De Bijbel geeft hiervan een treffend voorbeeld in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 8. Een 
man Saulus van Tarsen, een Schriftgeleerde, vervolgt de pas ontstane gemeente van Jezus Chris-
tus. In Handelingen 8 vers 3 lezen we hierover:
“En Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, 
leverde hen over in de gevangenis”.
Maar Jezus Christus greep vanuit de hemel in en veranderde deze Saulus in een zeer gewillige 
dienaar van Hem. In plaats van een vervolger van de eerste christen gemeenten, werd hij een 
stichter van christen gemeenten. Mensen kunnen zichzelf niet veranderen, maar God kan het 
wel. 

Handelingen 9: 3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. 
En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op de grond gevallen was, 
hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 5 En hij zei: Wie bent 
U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen 
de prikkels te slaan. 6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de 
Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. 
En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei 
hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg 
waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld 
zou worden. 18 En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd 
hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. 19En toen hij voedsel genomen had, sterkte 
hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. 20En meteen predikte hij 
Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

Psalm 110:3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de 
baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd.

Het bovenstaande vers is onderdeel van een Psalm van David. David spreekt hier door de Heilige 
Geest profetisch over de komende Messias. Het heeft in de eerste plaats betrekking op het volk 
Israël, dat bij de wederkomst van de Messias bekeerd zal worden. Maar David spreekt ook over de 
overwinning van de Messias over de volkeren, die Israël vijandig zijn en Israël willen vernietigen. 
Daarna zal de Messias over de volken heersen. De volken zullen zich gewillig aan Hem onderwer-
pen, hetzij gemeend of geveinsd. Daarna zal het volk van Israël, als zij nieuw leven hebben ontvan-
gen ( uit de baarmoeder) de wereld ingaan om het Evangelie te verkondigen. Israël is vernieuwd, is 
opnieuw geboren, en uit deze dageraad gaat de Zon der gerechtigheid schijnen over heel de wereld. 
Want ook dan gaat de bediening der verzoening door, want de Messias is Priester in eeuwigheid.

Ralph Erskine over Psalm 110:3.
“In het komen tot God is de mens, die tot Hem wordt gebracht, zeer hartelijk en gewil-
lig, met hart en wil. Daarin is geen geweld of dwang, maar wanneer die kracht komt, 
Gods almachtige kracht, dan neemt zij de onwil en de afkerigheid weg. Trek mij; wij 
zullen U nalopen (Hooglied 1:4; daar wordt de almachtige kracht in onweerstaanbare 
werkingen geoefend. De belofte om een gewillig volk te maken ziet op degenen die 
onwillig zijn om de belofte te geloven”.
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55. Dieren zullen in vrede met elkaar leven.
In het Vrederijk van de Messias zal er ook vrede zijn tussen de dieren. De wilde dieren zullen dan 
geen verscheurende beesten meer zijn.
We mogen veronderstellen dat in het Paradijs er geen wilde dieren waren. Doordat de zonde in 
de wereld gekomen is, en daardoor de oorlog, is het ook in het dierenrijk soms oorlog. Dat is 
even gestopt, denk ik, toen de dieren voor de zondvloed in de ark van Noach moesten. 
In het Vrederijk zullen de wilde dieren geen kwaad meer doen. Zij zullen in alle rust in de woestijn 
leven.
De dieren hebben ook geleden en doen dat nog onder de macht van de zondige mensheid. In het 
Vrederijk zullen de dieren in alle rust kunnen leven, zonder opgejaagd te worden en zonder enige 
verstoring. De Heere zal voor de dieren een verbond van vrede sluiten. 

Jesaja 11: 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een 
kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe 
en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten 
als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een 
gifslang zal een peuter zijn hand steken.

Jesaja 35:9 Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet 
aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen.

Jesaja 65:25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een 
rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrich-
ten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Ezechiël 34:24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in 
hun midden. Ík, de HEERE, 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. 26 Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn 
tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn.

Hosea 2: 17 Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag 
met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En 
boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neer-
liggen.
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56. Een bijzondere belofte voor de volken!
De volken zullen tot de erkenning komen dat de goden die zij en hun voorgeslacht gediend 
hebben, geen goden waren. Het waren zelfbedachte goden, tot geen enkel nut, het waren slechts 
leugens. De volkeren zullen tot de erkenning komen dat alleen de God van Israël (YHWH) de 
God is die werkelijk leeft en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. U kunt dit lezen in: 

Jeremia 16: 19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwd-
heid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze vaderen 
hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou 
een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, 
deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat Mijn Naam 
HEERE is.

Ook de profeet Zacharia spreekt hierover.
Zacharia 2: 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 le-
germachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in 
het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, 
alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning. 
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57. Een tijd van vrede voor Israël en de 
volken.

Eerst nog een tijd van verdrukking, van beven, zegt God. Maar daarna zal de Messias Jezus ko-
men, de Vredesvorst. Het zal een tijd van vrede worden. Geen oorlogen zullen er meer zijn. De 
Heere Zelf zal de nieuwe tempel te Jeruzalem vullen met Zijn heerlijkheid. Zoals Hij dat vroeger 
ook gedaan heeft. De Heere God geeft dat duidelijk te kennen via Zijn profeten Haggaï en Zacha-
ria, die in dezelfde tijd geleefd hebben. 

Wat gaat er gebeuren en wanneer gaat het gebeuren?

•	 De HEERE begint met te zeggen: Wees niet bevreesd!
•	 Over een korte tijd gaat het gebeuren.
•	 Het zal gepaard gaan met aardbevingen.
•	 Het gaat gebeuren tijdens de komst van de Messias.
•	 De volken zullen angstig zijn.
•	 De volken zullen komen naar de plaats waar de 

HEERE woont te Jeruzalem.
•	 De tempel zal gevuld worden met de heerlijkheid van de HEERE. 
•	 Er zal vrede zijn te Jeruzalem. Hoe dikwijls is door gelovigen gebeden om de vrede van 

Jeruzalem. 
•	 De Messias zal heersen over de gehele aarde.
•	 De volken zullen de Messias gehoorzamen. 

Haggaï 2: 6 Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en 
Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! 7 Want zo zegt de HEERE van de leger-
machten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het 
droge doen beven. 8 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen 
van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de leger-
machten. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten. 
10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE 
van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten. 

Zacharia 9:10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De 
strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heer-
schappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. 16 Op die 
dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in 
een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land, 17 want hoe groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn 
schoonheid! Het koren zal de mond van de jongemannen, en de nieuwe wijn die van de meisjes 
doen overlopen. 

2 Thessalonicenzen 1: 6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen 
die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de 
openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij 
met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie 
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van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf 
ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wan-
neer 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 ).
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58. Volken erkennen God niet of wel.
Volken erkennen God niet.
Wat gebeurt er indien de volkeren de God Die hen geschapen heeft niet willen erkennen als hun 
God?
Alle mensen moeten eenmaal sterven. Of je nu rijk bent of arm, aanzienlijk of eenvoudig. Er komt 
een einde aan het leven op aarde. 
De Heere Jezus zal als Rechter de wereld, de volken, de mensen oordelen naar Zijn recht en Zijn 
waarheid. 

Psalm 49: 2 Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld, 3 zowel eenvou-
digen als aanzienlijken, rijk en arm samen.1 2 Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeu-
wig zullen bestaan, hun woningen van generatie op generatie; zij noemen de landen naar hun 
naam. 13 Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die 
vergaan. 14 Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen 
in hun woorden. 15 Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden. 19 Al prijst hij 
zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen 
tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien. 21 De mens, die wel in 
aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Psalm 96: 12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van 
het woud vrolijk zingen 13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om 
de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

De Heere Jezus komt terug naar deze aarde om Jeruzalem en Israël te bevrijden van de volken die 
Jeruzalem hebben aangevallen en in bezit willen nemen.
De profeet Zacharia zegt dat alle volken tegen Jeruzalem zullen optrekken. 
De Heere zal echter Israël kracht geven en Israël zal al die volken verslaan. De profeet zegt dat de 
volken door Israël verteerd zullen worden. Er blijft van die volken niets over. 
De Heere zal echter Zelf meestrijden en zal de volken doen wegteren. 
Na die strijd zal de Heere Koning worden over heel de aarde en Koning over Zijn volk Israël. 

Zacharia 12: 2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook 
tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem 
zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf 
zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4 Op 
die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzin-
nigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik 
met blindheid slaan. 5 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem 
zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun God. 6 Op die dag 
zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in 
een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn 
plaats blijven, in Jeruzalem. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 
oprukken, zal willen wegvagen.

Zacharia 14: 1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden 
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zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. 
De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht 
worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal 
niet uitgeroeid worden uit de stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken 
strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 9 De HEERE zal Koning worden 
over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 12 En dit zal 
de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: 
Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen 
wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. 13 Op die dag zal het 
geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat 
zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen.

Volken erkennen God wel. 
Welke volken zijn dat, die God erkennen als de God Die hemel en aarde geschapen heeft en alle 
macht heeft in de hemel en op de aarde. Welke volken dat zullen zijn is nog niet bekend, maar 
het zijn in ieder geval volken die niet vijandig staan t.o.v. Israël. Het zijn geen volken die straks 
zullen optrekken naar Jeruzalem om Israël te vernietigen. 
En wat gebeurt er met de volken die God erkennen als hun God? Daarover lezen we in Jesaja 24. 
De overblijvende volken zullen de HEERE loven en prijzen, Hem eren, tot verheerlijking van de 
Rechtvaardige. De Rechtvaardige dat is Jezus, de Messias. 

Jesaja 24: 13 Want het zal op te midden van de volken, zo gaan als bij het afschudden van een 
olijfboom, als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is. 14 Zíj zullen hun stem verhef-
fen, zij zullen vrolijk zingen; om de majesteit van de HEERE zullen zij juichen, van de zee af. 15 
Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van de HEE-
RE, de God van Israël. 16 Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking 
van de Rechtvaardige.

Zes eeuwen voor het begin van onze jaartelling erkent koning Nebukadnezar, een vorst die over 
de toenmalige wereld regeerde, dat de God van Daniël, een Joodse man, de enige ware God is. 
Het heeft wel lang geduurd voor hij tot die erkenning kwam en nadat hij door de HEERE was 
gestraft, maar toch…

Daniël 4: 1 Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen: 
Moge uw vrede toenemen. 2 Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God 
aan mij gedaan heeft, te kennen te geven. 3 Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn 
wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op 
generatie.

Zacharia 14: 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Je-
ruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de 
HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Het zal geschieden dat er 
geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem 
om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.
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59 Ook uit de volken heeft Jezus Zijn 
schapen.

In Psalm 100 gaat het over de gehele wereld. God wil dat alle mensen, volken, zalig worden. Dat 
kunnen we op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen. In Johannes 3 vers 16 zegt de Messias 
Jezus dat God de wereld lief heeft. God heeft niet alleen Zijn volk Israël lief, maar ook de volken 
van de wereld. 

Wie zijn de schapen van Jezus?
Naar mijn mening gaat het in Johannes 10 vers 16 ook over de volken. De Heere Jezus zegt dat 
Hij nog andere schapen heeft die niet van de schaapskooi Israël zijn. Gelovigen uit de volken en 
uit Israël zullen samen één kudde, één gemeente vormen met als Herder, de Heere Jezus. 

Johannes 10: 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

De Heere Jezus duidt in Johannes 10 vers 16 op hetgeen de profeet Jesaja al voorzegd heeft in 
Jesaja 55 vers 5. Ook andere volken, niet-Joden, zullen tot de Messias komen. In de ultra-bede-
lingenleer wordt Johannes 10 vers 16 verklaard als zou de Heere Jezus hier de 10 verdwenen 
stammen bedoeld hebben. Die stammen zijn echter wel van de schaapskooi van Abraham, Izak 
en Jakob en kunnen dus geen andere schapen zijn. Als men Schrift met Schrift vergelijkt is dat 
een vreemde uitleg. Jezus zegt Zelf wie Zijn schapen zijn. En dat zijn niet de ongelovige Joden. 
Ook niet het tienstammenrijk.

Johannes 10:26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. 
27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Psalm 86: 5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor 
allen die U aanroepen. 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor 
Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. 10 Want U bent groot en doet wonderen, U bent 
God, U alleen.

Psalm 100:1 Juich voor de HEERE, heel de aarde; 2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn 
aangezicht met vrolijk gezang. 3 Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij 
– Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 4 Ga Zijn poorten binnen met een lof offer, Zijn voorho-
ven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. 5 Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid 
is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

Het recht van vreemdelingen om in het land Israël te wonen. 
Ezechiël 47: 22 En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan 
de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij 
zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit 
toevallen, te midden van de stammen van Israël. 23 Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de 
vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE.



330

60. De HEERE regeert vanuit Zijn tempel te 
Jeruzalem.

De Heere regeert! Wie zal dat zijn, God de Vader of God de Zoon? Volgens Jesaja 4 zal het God 
de Zoon zijn, de Spruit van de HEERE. Ook de profeet Zacharia zegt dat de Messias zal zitten en 
heersen op Zijn troon. (Zacharia 6:13). Vanuit Zijn woning te Jeruzalem. Hoe zal dat zijn? Eén 
ding is zeker. Het zal volmaakt zijn. Tot eer van Hem Die ons geschapen heeft. Maar de profeten 
delen ons er nog meer over mee:

•	 Het zal gebeuren in het laatste van de dagen.
•	 De Heere zal regeren vanuit Jeruzalem.
•	 Bij Zijn komst zal de aarde verlicht worden door Zijn heerlijkheid.
•	 Het huis van de Heere zal staan op de berg Sion.
•	 De berg Sion zal de hoogste van alle bergen zijn.
•	 Vele volken zullen naar het huis van de Heere gaan in Jeruzalem.
•	 De Heere zal de volken onderwijzen inzake Zijn geboden.
•	 In Jeruzalem wonen zij die overgebleven zijn, die geschreven staan in het boek des 

levens. 
•	 De Israëlieten zullen gereinigd worden door het bloed van het Lam.
•	 Overdag zal er een wolk zijn en ’s nachts een licht van vuur. Dit doet denken aan de 

Exodus van Israël uit Egypte door de woestijn.
•	 Het huis zal vervuld zijn met de heerlijkheid van de Heere.
•	 De Heere zal voor eeuwig wonen onder de Israëlieten.
•	 Er zal vrede zijn. 

Jesaja 2: 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE 
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en 
dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn 
wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van 
de HEERE uit Jeruzalem.

Jesaja 4: 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht 
van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 3 Dan zal het gebeuren 
dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, 
een ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. 4 Wanneer de Heere de vuilheid van de 
dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden 
ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, 5 
dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een 
wolk scheppen en rook, en ‘s nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk 
is, zal een beschutting zijn. 6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als 
toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.

De terugkomst van de heerlijkheid van God in Jeruzalem.
In Ezechiël 10 en 11 lezen we over het vertrek van de heerlijkheid van God uit de tempel. In Eze-
chiël 43 lezen we over de terugkomst van de heerlijkheid van God. Wanneer zal dat gebeuren? 
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Dat zal zijn wanneer de Messias Jezus terugkomt in Jeruzalem, als Israël zich bekeerd heeft. 
De Heerlijkheid van de HEERE was vertrokken vanwege de zonden van het volk. Nu ze bekeerd 
zijn kan de heerlijkheid weer terugkomen. De Heere kan niet wonen te midden van een volk dat 
in zonde leeft. Persoonlijk is het ook zo, dat de Heere belooft te wonen met Zijn Geest in een 
verbroken en verbrijzeld hart. 

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 voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis 
vervuld. 6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef 
staan, 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn 
voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël 
zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij 
en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de 
HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de 
heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en 
zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 
uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 

Haggaï 2:6 Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, 
en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! 7 Want zo zegt de HEERE van de 
legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee 
en het droge doen beven. 8 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlan-
gen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de leger-
machten. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten. 
10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE 
van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Zacharia 6: 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn 
Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 
Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en 
heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad 
plaatsvinden. 

Efeziërs 2: 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de 
heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, 
verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning 
van God, in de Geest.
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61. Waarom roep ik Zijn Naam niet aan?
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden 
worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd 
heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

“Waarom roep ik Zijn Naam niet aan? Waarom loop ik naar een mens en dat, ter-
wijl God zo nabij is en mijn zwakst geroep zal horen? Waarom ga ik er voor zitten 
ontwerpen te maken en plannen te beramen. Waarom geef ik niet dadelijk mijzelf en 
mijn last aan de Heere? Tevergeefs zal ik ergens anders uitzien naar bevrijding, maar 
bij God zal ik haar vinden. Ik hoef niet te vragen , of ik Hem mag aanroepen of niet, 
want het “al wie” is zeer ruim en alomvattend. “Al wie “, doelt op mij, want het betreft 
een ieder die een beroep doet op God. Mijn situatie is dringend en ik zie niet in, hoe ik 
moet worden bevrijd. Maar dat is mijn zaak niet. Hij die de belofte doet, zal wegen en 
middelen vinden om haar te houden. Mijn opdracht is het, zijn geboden te gehoorza-
men. Het is niet mijn taak Hem zijn raadsplannen voor te schrijven. Ik roep Hem aan 
en Hij zal mij bevrijden”.
 C.H. Spurgeon (blz 16 uit zijn dagboek)

Veel volken (heidenen) zullen op die dag de Heere erkennen en Zijn macht erkennen. Welke 
dag is dat? Dat is de dag wanneer de Messias Jezus terugkomt om Koning te zijn over Israël en 
Koning over de gehele aarde. Van de volken zullen behouden worden, zij die de Heere aanroepen 
en Hem aanbidden.

•	 Alle volken zullen bijeen gebracht worden.
•	 Alle volken zullen Gods heerlijkheid zien.
•	 Israël en alle volken zullen wenen bij de komst van de Messias Jezus.
•	 God zal een teken op hen aanbrengen.
•	 Die aan het gericht ontkomen zijn zullen worden gezonden naar de heidenvolken, die 

Gods heerlijkheid nog niet gezien hebben en daar ook niets van hebben gehoord, om 
Gods heerlijkheid te verkondigen.

•	 De broeders uit de heidenvolken zullen ook optrekken naar Jeruzalem om de Heere te 
offeren met gebeden en lofzangen.

•	 Enigen uit de heidenvolken zullen worden aangesteld tot dienaren.
•	 Israël zal tot een zegen worden voor de volken.
•	 De overgeblevenen van alle heidenvolken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om 

het Loofhuttenfeest te vieren.
•	 In de gehele wereld, in iedere plaats, zal aan de Naam van de Heere een reukoffer en 

een rein graanoffer gebracht worden. 

Jesaja 45: 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand 
anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan 
en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.

Jesaja 66: 18 De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen ko-
men en Mijn heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan 
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het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschut-
ters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord 
en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken 
verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan 
de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar 
Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein 
vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en 
Levieten aanstellen, zegt de HEERE. 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 nage-
slacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan 
en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt 
de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen 
Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust 
worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Jeremia 16: 19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwd-
heid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze vaderen 
hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou 
een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, 
deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat Mijn Naam 
HEERE is.

Zacharia 2: 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, 
heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel 
aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult 
u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft. 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. 12 De HEE-
RE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 
Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

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’, 4 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude 
mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand 
vanwege de hoge leeftijd. 5 De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die 
spelen op haar pleinen. 13 Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek 
onder de heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees niet 
bevreesd, grijp moed. 20 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen 
en inwoners van veel steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere 
en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om 
de HEERE van de legermachten te zoeken; ík zal ook gaan. 22 Dan zullen veel volken komen en 
machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het 
aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In 
die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de 
punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, 
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want wij hebben gehoord dat God met u is.

Zacharia 14: 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen 
Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, 
de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Het Levitische spijsoffer spreekt typologisch van het reine Mens-zijn en het zuivere leven van 
de Heere Jezus. Zijn menselijke natuur was zonder zonde, zonder bederf (geen zuurdesem). Hij 
werd geleid door de Heilige Geest (voorgesteld door de olie). Gods wet was in Zijn hart, Hij was 
trouw aan Gods woord en bewaarde dat (voorgesteld door het zout). Hij deed niets zonder Zijn 
hemelse Vader. Zijn leven was aangenaam voor God (voorgesteld door de aangename geur van 
wierook). 

Het in de Statenvertaling en Herziene Statenvertaling vermelde woord spijsoffer en graanoffer 
wordt in de meeste andere vertalingen weergegeven als “rein offer” (pure offering). Al de offers 
in het Oude Testament wezen heen naar het volbrachte offer van de Heere Jezus, naar Zijn leven 
en naar Zijn arbeid. 
Als in Maleachi 1:11 gesproken wordt over reukoffers, dan betekent dit dat de volken de Heere 
Jezus zullen aanbidden, als hun Koning. Men zal zich voor Hem neerbuigen en Hem alle eer en 
lof brengen. En hun leven, hun lichaam zullen zij wijden als een levend offer, heilig en voor God 
wel behagelijk. Want dat is uw redelijke godsdienst zegt de apostel Paulus. Zie in dit verband ook: 
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 slacht-
offer, tot een aangename geur voor God.

Maleachi 1: 11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn 
onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een 
rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van 
de legermachten.

Waarom zullen al de volken van de aarde wenen en rouw bedrijven? 
Het woord in de grondtaal dat in de HSV met stammen is vertaald kan ook vertaald worden met 
geslachten of volken. In Zacharia 12:7, waar het gaat over hetzelfde gebeuren t.a.v. Israël en de 
inwoners van Jeruzalem, gaat het over mensen, niet over stammen of geslachten. 
Waarom wenen de inwoners van Israël? Omdat ze dan hun Koning in glorie en majesteit zien 
verschijnen, de Koning van Israël, Die ze voorheen verworpen hebben. 
Waarom wenen de bewoners van de aarde? Omdat de bewoners van de wereld grotendeels zich 
niet bekeerd hebben in de tijd van de grote Verdrukking, ondanks de vele plagen die de Heere 
hen heeft doen ondervinden. In Openbaring staat steeds na iedere plaag: “en zij bekeerden zich 
niet”. 
Maar nu worden ze geconfronteerd met de God van hemel en aarde, Die verschijnt in de gedaan-
te van Zijn Zoon, de Messias van Israël, en worden ze gedwongen te belijden dat ze de afgoden 
gediend hebben in plaats van de God Die de hemel en aarde en ook de mens heeft geschapen. 
Zij wenen van spijt en berouw. Zij bekeren zich of zij verzetten zich alsnog en worden vernietigd. 
In het duizend jarig Vrederijk zullen al de bewoners van de aarde de Heere Jezus gaan aanbidden. 
In iedere plaats en ook in Jeruzalem. Zijn alle mensen dan echt bekeerd, echt wedergeboren? 
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Aan het einde van het duizend jarig Vrederijk, wanneer de satan tijdelijk wordt losgelaten, krijgt hij 
weer een groot deel van de bewoners van de aarde achter zich om te strijden tegen Koning Jezus. 
Die strijd verliest satan, maar het is opmerkelijk hoeveel mensen, onder leiding van Gog en Magog, 
dan toch weer tegen de Heere gaan strijden. 
Ja, alle bekeringen zijn geen echte bekeringen. Daar kwam Billy Graham destijds ook achter. Hij 
schatte in dat slechts 5 % van alle mensen die naar voren kwamen tijdens zijn diensten en zeiden 
zich bekeerd te hebben, echt wedergeboren waren. 

Mattheüs 24: 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en 
de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten 
van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de 
Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij 
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en 
heerlijkheid.

Romeinen 12: 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw licha-
men aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke 
godsdienst. 

Hebreeën 13: 15 Laten wij dan altijd door Hem een lof offer brengen aan God, namelijk de vrucht 
van lippen die Zijn Naam belijden. 16 En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, 
want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

Openbaring 8: 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 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.

Zie ook : Psalm 22: 27-31; Psalm 72:11-17; Jesaja 11:9; Jesaja 11:10; Jesaja 45:22,23; Jesaja 49:6,7, 
22,23; Jesaja 60:16-22; Micha 5:4; Zephanja 3:9; Openbaring 11;15

Psalm 86: 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aange-
zicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Johannes 4: 23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden 
in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

Openbaring 15: 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U al-
leen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar 
geworden. 
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De tijd na het duizend 
jarig Vrederijk
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62. De satan een korte tijd ontbonden.
Gog en Magog vallen Jeruzalem aan.

De satan voor eeuwig in de hel.
Aan het einde van het duizend jarig Vrederijk en vóór het laatste oordeel, zal de satan weer ont-
bonden worden. Satan gaat meteen weer beginnen om de volken te verleiden en op te roepen om 
te strijden tegen Jeruzalem, de woonplaats van de Heere Jezus. Wat blijkt? Veel mensen geven 
gehoor aan die oproep. Hun onderwerping aan de Koning van Israël was blijkbaar niet oprecht. 
Om dit aan het licht te brengen was het blijkbaar nodig om satan weer een tijd los te laten. Voor 
satan en zijn volgelingen loopt de strijd niet goed af. Een vuur uit de hemel verslindt hen allen. 
En de duivel wordt nu voor eeuwig in de hel geworpen. 

Jesaja 34: 2 Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle heidenvolken, Zijn grimmig-
heid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slach-
ting.3 Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank 
opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. 4 Heel het sterrenleger aan de hemel 
zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals 
bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom........ 8 Want het zal 
zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.

Openbaring 20:7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn 
gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier 
hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun 
aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsin-
gelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit 
de hemel en dat verslond hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en 
zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht 
gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
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63. Het oordeel van God over de volken - 
mensen.

Hoewel dit onderwerp op andere plaatsen in dit boek al eens summier aan de orde geweest is, 
lijkt het mij goed om het op deze plaats wat uitgebreider te behandelen. In de eerste perikoop 
gaat het over welke oordelen er zijn en welke opstandingen er zijn. In de tweede perikoop gaat 
het over het laatste oordeel aan het einde van het duizend jarig Vrederijk. 

63.1 Oordelen en opstandingen.
De Messias Jezus is niet alleen Redder, maar ook Rechter. De Vader heeft het oordeel over de 
mensen in handen gegeven van Zijn Zoon.

Johannes 5: 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gege-
ven; 

De Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Allen die in de graven zijn zullen de stem van 
de Zoon van God horen en uit het graf gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding 
ten leven. Zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding om in de hel geworpen te worden. 
De Messias Jezus zegt niet dat dit tegelijkertijd zal gebeuren. De Heere spreekt in Openbaring 
over een eerste opstanding en een tweede. De apostel Paulus laat ons weten dat in de eerste 
opstanding de gelovigen (goeden) zullen opstaan en in de tweede opstanding de ongelovigen 
(kwaden). 

Johannes 5: 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van 
de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het 
leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en 
Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 
Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen 
horen, 29 en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, 
maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf 
niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, 
maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs over de beoordeling van de werken van 
de gelovigen door de Rechter van alle mensen aan het einde van de tijden. Op welk moment dat 
precies zal gebeuren is niet bekend. Maar het lijkt mij duidelijk dat wanneer de gelovigen worden 
opgenomen hun onvolkomen werken niet mee de hemel ingaan. 

1 Korinthiërs 3: 11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus 
Christus. 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of 
stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in 
vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het 
fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, 
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zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Bij de Heere zijn alle onze daden bekend, zowel de goede als de slechte.
1 Korinthiërs 4: 5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de 
duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. 
En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Christus is als Eerste opgestaan uit de doden met een nieuw onvergankelijk Lichaam. Daarna 
staan degenen op die van Hem zijn, met een nieuw eeuwig lichaam. Dit gebeurt bij Zijn komst 
op de wolken. Dit weten wij van de apostel Paulus. ( 1 Thess. 4:17). Het einde komt als Christus, 
na Zijn duizend jarig Koninkrijk, dit Koningschap zal overgegeven hebben aan God, Zijn Vader. 
Dan begint, na het laatste oordeel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

1 Korinthiërs 15: 21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden 
er door een Mens. 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 Chris-
tus zijn, bij Zijn komst. 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de 
Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietge-
daan. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 
De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

1 Thessalonicenzen 4: 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.

Na het sterven volgt er direct een oordeel. De gelovigen gaan naar het Paradijs, naar de Heere 
Jezus. Vergelijk de moordenaar aan het kruis. De ongelovigen gaan naar het dodenrijk (Hades), 
gescheiden van God, de plaats van wroeging en wachten daar op hun uiteindelijk oordeel.

Hebreeën 9 : 27 En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat 
daarna het oordeel volgt, 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 verwachten 
tot zaligheid.

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.

De gelovigen die in de Heere Jezus sterven, zijn zalig. En de werken die in de Heere Jezus gedaan 
zijn door de Heilige Geest, volgen met hen. Deze werken zijn door de Heere beoordeeld en 
worden niet verbrand. (1 Korinthiërs 3). Op welk fundament heb je gebouwd? Met werken die de 
Heere van tevoren bereid heeft? (Efeze 2:11)

Openbaring 14: 13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de 
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doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspan-
ningen, en hun werken volgen met hen.

De eerste opstanding vindt volgens de Messias Jezus plaats voor het duizend jarig Vrederijk. De 
heiligen van de Allerhoogste, de Messias, zullen met Christus regeren in het Vrederijk van de 
Messias, duizend jaren. Ook Daniël heeft hier over geprofeteerd. 

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, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met 
Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen 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 deelheeft 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.

Daniël 7: 18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen 
het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.22 totdat 
de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip 
was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen 27 Maar het koningschap en de heer-
schappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan 
het volk van de heiligen van de Allerhoogste. 28 Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en 
alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Mattheüs 19: 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de we-
dergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten 
op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

1 Korinthiërs 6: 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld 
geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u 
niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

De apostel Paulus zegt in zijn brief aan Timotheüs dat er twee oordelen zullen zijn. De eerste 
keer bij Zijn verschijning, bij de eerste opstanding, en de tweede keer aan het einde van Zijn Ko-
ninkrijk, bij de tweede opstanding, als de ongelovigen opstaan om geoordeeld te worden. 

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:

De Heere Jezus spreekt in Mattheüs 13 over het oordeel aan het einde van het Messiaanse Vrede-
rijk, wanneer de ongelovigen zullen geoordeeld worden. Ook in het Messiaanse Vrederijk blijken 
nog ongelovigen te zijn, want als de satan na duizend jaren wordt los gelaten, blijkt dat er nog 
veel mensen zijn die hem aanhangen. Deze worden echter in het eindoordeel door de engelen bij 
de Rechter Jezus gebracht. Evenals de gestorven ongelovigen, die dan zullen opstaan, worden zij 
geoordeeld en geworpen in de vurige oven. Dit is de plaats waar ook satan naar toe gaat. 
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Mattheüs 13: 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook 
zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en 
zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te 
horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan 
en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Ann het einde van het Koninkrijk van de Messias (duizend jarig Vrederijk) gaat Zijn Koninkrijk 
over in het Koninkrijk van Zijn Vader. 

De twaalf apostelen zullen de twaalf stammen van Israël oordelen. 
Dit oordeel schijnt los te staan van de twee oordelen, die we net besproken hebben. Krijgen de 
twaalf stammen van Israël een aparte behandeling? Ja, Israël is Gods oogappel. Dat zou best kun-
nen. Maar in de Bijbel kan ik niets vinden over een andere beoordeling voor de twaalf stammen 
van Israël. In de Bijbel is het geloof in de Messias bepalend. Dat geldt voor Jood en niet-Jood.  

Mattheüs 19: 27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en 
zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die 
Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

Markus 16: 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet ge-
loofd zal hebben, zal verdoemd worden.

63.2 Het laatste oordeel.
Profetieën over de dag van de HEERE.
De ongelovigen, de onrechtvaardigen, worden verzameld uit de wereld en worden geworpen in 
de vurige oven. De rechtvaardigen, de gelovigen gaan over van het Koninkrijk van de Zoon in het 
Koninkrijk van de Vader. Dat Koninkrijk is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het Koninkrijk 
van de Zoon is het Messiaanse duizend jarig Vrederijk. 

Psalm 9: 8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het 
gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze 
rechtspreken.

Mattheüs 12: 41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en 
zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan 
Jona is hier! 42 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en 
het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te 
horen; en zie, meer dan Salomo is hier! 

Mattheüs 13: 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de 
slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven 
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werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 19: 27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en 
zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die 
Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

Het tweede oordeel vindt plaats aan het einde van het duizend jarig Vrederijk, nadat satan defi-
nitief zijn plaats in de hel heeft gekregen met al zijn aanhangers. Met allen die de Heere Jezus 
afgewezen hebben. Dan vindt ook de tweede opstanding plaats van alle ongelovigen en zij wor-
den met satan veroordeeld tot een verblijf, waarvan de Heere Jezus zegt dat het een plaats is van 
wroeging en pijn, ver verwijderd van God.

De Apostolische Geloofsbelijdenis.

Als de Heere wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.
In de Apostolische Geloofsbelijdenis (12 art.) die in veel kerken in de dienst wordt voorgelezen 
staat in artikel 6 dat Jezus is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van Zijn Vader, de 
almachtige God en dan volgens artikel 7 naar de aarde terugkomt om de levenden en de doden 
te oordelen. De belijdenis van Nicea verwoordt het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer.
Dit is wel een heel compacte, summiere belijdenis, want volgens de Bijbel gaat er nog heel veel 
gebeuren voordat de laatste oordeelsdag aanbreekt. De apostel schrijft aan zijn broeder Titus 
dat wij verwachten de zalige verschijning van de heerlijkheid van Jezus Christus. Wanneer gaat 
dat gebeuren? Nu, daar is de apostel ook duidelijk over. In 1 Thessalonicenzen 4 zegt hij dat de 
Heere Jezus terug zal komen om Zijn kinderen/gelovigen op te halen, zowel de levenden en de 
doden. De doden die van Christus zijn, zullen dan eerst opstaan en een nieuw lichaam krijgen. 

Dit is de eerste opstanding. Dan vindt er uiteraard een oordeel plaats, want de doden die niet 
in Christus geloofd hebben, staan dan nog niet op. Zij moeten wachten op de 2e opstanding en 
zullen daarna geoordeeld worden.
De belijdenis heeft nog meer niet genoemd, want er komt nog een Messiaans Vrederijk van 1000 
jaar. De duivel wordt dan 1000 jaar gebonden. Dan, ook belangrijk, zal het volk Israël tot bekering 
komen en tot zegen worden voor de gehele wereld.

Na het duizendjarig Vrederijk wordt satan nog een korte tijd ontbonden. In de daarop volgende 
strijd rekent God met satan definitief af. 
Daarna komt de opstanding en veroordeling van de goddelozen.
De echte gelovigen zien uit naar de heerlijke verschijning van hun Verlosser en Zaligmaker. Naar 
hun vereniging met Hem. Hoe kan zoiets nu ontbreken in een christelijke geloofsbelijdenis? Dit 
komt omdat deze belijdenissen van oorsprong uit de Rooms-Katholieke kerk komen. 
De gelovigen zien echter niet uit naar het komend oordeel, want wie de Zoon heeft, wordt niet 
veroordeeld. 
De ongelovigen hebben niets anders te verwachten dan het eeuwig oordeel van God, tenzij ze 
zich nog in dit leven bekeren. Hoe verschrikkelijk is het om eeuwig te moeten leven met satan. 
Voor eeuwig met deze vijand van God. Voor eeuwig wroeging en pijn over de zonde die men ge-
daan heeft. En dat terwijl de Heere Jezus ons mensen daarvoor zo gewaarschuwd heeft. Omdat 
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Hij en Zijn Vader niet willen dat mensen eeuwig verloren gaan. 

Ieder mens is van nature een vijand van God, of men het erkennen wil of niet. Men kan wel of 
niet godsdienstig zijn, maar zich onderwerpen aan de wil van God, Hem de baas laten zijn in je 
leven wil men van nature niet. 

Psalm 9: 8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het 
gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze 
rechtspreken.

Psalm 96: 13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te 
oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

In Jesaja 2 wordt een beeld geschetst van de situatie die vooraf gaat aan het oordeel van de Hee-
re. Ook, hoe de Heere dan zal oordelen. Wat staat de hoogmoedige, trotse mensen te wachten. 
De Heere is daar duidelijk over.
 Hoogmoed was ook de zonde van Adam en Eva. Als God willen zijn. Op de dag van het oordeel 
zullen de hoogmoedige mensen vernederd worden. 

Jesaja 2: 10 Ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de HEERE en vanwege de glo-
rie van Zijn majesteit. 11 De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden, en 
de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven 
zijn. 12 Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en 
trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden; 17 De hoogmoed van de men-
sen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE 
zal op die dag hoogverheven zijn. 18 En de afgoden – ze vergaan volkomen. 19 Dan zullen zij de 
grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege 
de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 22 Zie voor uzelf dan af 
van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als wat is hij eigenlijk te beschouwen?

In Jesaja 13 krijgen we nog meer informatie over de dag van het oordeel. 
Het is voor mij niet duidelijk of de profetie in Jesaja 13 gaat over het gericht dat de Messias houdt 
als Hij terugkomt op de Olijfberg of dat het slaat op het oordeel over de volken aan het einde van 
het duizend jarig Vrederijk. Vers 12 zou er op kunnen duiden dat de profetie betrekking heeft op 
het begin van het duizend jarig Vrederijk.

Jesaja 13:6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige 
komt hij. 7 Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. 
8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrim-
pen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlam-
men. 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, 
om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren 
aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd 
worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. 11 Ik zal de wereld haar 
slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoe-
digen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen. 12 Ik zal 
stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. 
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Een rechtszaak tegen alle vlees met vuur en zwaard. 
De goddelozen zullen door het zwaard omgebracht worden.

Jesaja 66: 15 Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een 
wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. 
16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die 
door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.

De Heere Jezus waarschuwt de Joodse leiders, de Farizeeën en de Schriftgeleerden. 

Mattheüs 8: 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel 
gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het 
Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars.

Als de Heere Jezus zegt dat alle mensen die de ongerechtigheid doen, uit Zijn Koninkrijk verza-
meld zullen worden, dan duidt dit qua tijd op het einde van het duizend jarig Vrederijk. De Heere 
Jezus is dan immers Koning van dat Rijk.

Mattheüs 13: 40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook 
zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en 
zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te 
horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan 
en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Oordeelt de Heere Jezus landen/volken of mensen?
In Mattheüs 25 vers 32 staat dat volken bijeengebracht zullen worden voor het oordeel. Er zijn 
uitleggers die zeggen dat het hier werkelijk om landen/volken gaat. Maar als dat zo zou zijn, 
dan slaan de er op volgende verzen daar niet op. Dat is dan wel heel vreemd. Als we echter de 
grondtaal bezien dan kan het woord volken ook vertaald worden door ”een menigte mensen of 
veel mensen”. Dat sluit beter aan bij de daarop volgende teksten. Want het gaat wel over mensen 
die vanaf de grondlegging van de wereld uitverkoren zijn. Dat kan niet op volken slaan, tenzij 
Israël bedoeld wordt. In vers 40 spreekt de Heere Jezus over Zijn geringste/minste broeders. 
Zijn dat de ongelovige Joden of zijn dat Zijn discipelen, Zijn kinderen? In Mattheüs 12:49,50 en 
in Johannes 20:17 noemt de Heere Jezus Zijn discipelen, gelovigen, Zijn broeders. Zijn broeders 
zijn degenen die de wil van Zijn hemelse Vader doen. Het gaat dus in Mattheüs 25 niet over het 
oordeel van de Heere over de landen/volken, maar over de mensen persoonlijk.

Mattheüs 25: 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige 
engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al 
de volken ( mensen ) vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder 
de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar 
de bokken tot Zijn linker hand. 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter 
hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de 
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grondlegging der wereld. Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben 
dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt 
Mij niet geherbergd35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben 
dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij ge-
herbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; 
Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een 
van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 41 Dan zal Hij zeggen 
ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, 
hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, 
en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van 
deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 44 Dan zullen ook die Hem 
antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of 
naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden: 
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het 
ook niet voor Mij gedaan.46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen 
in het eeuwige leven.

Uit het laatste vers 46 blijkt dat het hier gaat om het laatste oordeel. Met broeders bedoelt de 
Heere Jezus al degenen die Hem van de Vader gegeven zijn tot bruiloftskinderen, allen voor wie 
Hij kostbaar en dierbaar geworden is door Zijn offer aan het kruis voor hun zonden. Aan het 
zware lijden van de Heiland, kunnen we de grootheid en afschuwelijkheid van onze zonden zien. 

Mattheüs 12: 49 En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en 
Mijn broeders.

Markus 16: 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet ge-
loofd zal hebben, zal verdoemd worden. 

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. 12 En ik 
zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander 
boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeen-
komstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 13 En de zee gaf de 
doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, 
en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de 
dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek 
ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
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64. De satan en het beest geworpen in de hel.
Ook in het duizend jarig Vredesrijk zijn er blijkbaar heel veel mensen die zich geveinsd hebben 
onderworpen aan Koning Jezus.
Dat blijkt als satan een ogenblik wordt losgelaten om de volken opnieuw te verleiden. Om de 
volken te verleiden tot oorlog tegen Koning Jezus, tegen Jeruzalem en tegen Zijn heiligen. 
Er komt echter een vuur van God uit de hemel en dat allen zal verteren.
De duivel wordt geworpen in de poel van vuur en (sulfer) zwavel. 
Daar zijn ook het beest en de valse profeet en ze blijven daar tot in eeuwigheid.

Jesaja 14: 15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! 16 Wie u 
zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken 
deed beven, 17 die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, 
zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?

Openbaring 19: 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle 
vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 
18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, 
en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen 
en groten. 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld 
om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd 
gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, 
waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn 
beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel 
brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, name-
lijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.
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65. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Waarom moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen? Een nieuwe aarde, ja dat is 
te begrijpen. Deze aarde is besmeurd en bezoedeld door de zonde en wordt uitgebuit door de 
mens. De aarde wordt vernieuwd bij het 1000 jarig Vrederijk, maar aan het einde komt er een 
totaal nieuwe aarde en ook een nieuwe hemel, nadat deze brandende vergaan zijn. De profeet 
Jesaja zegt dat de hemel zal verdwijnen als rook. De Psalmist zegt in: 

Psalm 113: 4 De HEERE is verheven boven alle heidenvolken, boven de hemel is Zijn heerlijkheid. 
5 Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont,

God blijkt in een ruimte te wonen die boven de hemel uitgaat. Daar is Zijn heerlijkheid. 
De Heere Jezus laat aan Johannes en aan ons zien:

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.

Voor de heiligheid van God vluchten de aarde en de hemel weg. Zij kunnen in Gods oordeel niet 
bestaan vanwege het zondige verleden. 
De profeet Jesaja spreekt in de hoofdstukken 51 en 60 ook over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. 

Jesaja 51: 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal 
verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. 
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

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 sie-
raad. 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 aarde 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.

In Jesaja 65 vers 17 begint de profeet ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te spreken. 
Maar zoals wel vaker voorkomt, zitten er twee dimensies in deze teksten. Want in vers 20 begint 
de profetie over het volk Israël in het duizendjarig Vrederijk. De nieuwe hemel en nieuwe aarde 
komen dus na het duizendjarig Vrederijk. De profeet wisselt in vers 20 van tijdsperiode, van het 
eeuwige tijdvak naar het millennium. In de verzen 17 t/m 19 staat dat aan de vorige dingen niet 
meer gedacht zal worden. De tempeldienst, die er nog wel is in het millennium, als gedachtenis 
aan de vroegere offerdienst, zal er op de nieuwe aarde niet meer zijn. 
Aan alle vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ik denk dat alle zondaren, die door de 
Heere Jezus behouden zijn, daar heel blij over zullen zijn. 
In het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, zullen er geen tranen meer zijn en geen 
rouw. Kommer en zuchten zullen wegvlieden. Er zal eeuwige vreugde zijn. Een heerlijk vooruit-
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zicht voor al Gods kinderen. Voor allen die overgegaan zijn vanuit het millennium, het Koninkrijk 
van de Messias Jezus, in het eeuwig Koninkrijk van God, de Vader. 

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 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. 

Wie zijn de heiligen van de Allerhoogste?
Daniël geeft ons inzicht in wie de heiligen van de Allerhoogste, van God en Zijn Messias, zijn. 
De heiligen zijn door de Messias heilig gemaakt. Zijn heiligheid wordt hen toegerekend door het 
geloof. Ze zijn door Hem gemaakt tot koningen en priesters en mogen Hem dienen, met Hem 
regeren in Zijn eeuwig Koninkrijk. 

Daniël 7: 18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen 
het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. 21 Ik had 
namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen 
overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft 
werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. 27 Maar het 
koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen 
gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig 
koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Overgang van het Koninkrijk van de Zoon naar het Koninkrijk van de Vader. 
Het Koninkrijk van de Zoon is anders dan het Koninkrijk van de Vader. In het duizend jarig Vrede-
rijk leven mensen die nog een zondige natuur hebben. Mensen kunnen dan ook sterven. 
In het Koninkrijk van de Vader leven geen mensen met een zondige natuur. Zij sterven ook niet, 
maar leven eeuwig op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe dit allemaal precies zal zijn, 
is voor ons nog verborgen. Maar de gezaligden zullen de Heere op volmaakte wijze kunnen en 
willen dienen en groot maken.

Mattheüs 13: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

1 Korinthiërs 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.

Efeze 1: 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen 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. 11 In Hem 
zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van 
Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn 
heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.
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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. 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is 
als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommi-
gen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verlo-
ren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 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. 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 aange-
stoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, 
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Openbaring 21: 1 En 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.
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66. Het nieuwe Jeruzalem.
Waarom is het nieuwe Jeruzalem de Bruid van het Lam?
In Openbaring 21 in de verzen 9 en 10 staat dat het nieuwe Jeruzalem de Bruid, de vrouw van 
het Lam is. 
Maar de gelovigen zijn toch de Bruid van het Lam? Ja, en dat blijkt uit deze teksten. Want wie 
wonen in dat nieuwe Jeruzalem, in het Vaderhuis van God? Daar wonen de gelovigen die de Vader 
aan Zijn Zoon heeft gegeven. 

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 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. 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 fundamenten 
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. 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. 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. 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 saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 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. 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. 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. 
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er 
niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die 
geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Openbaring 22: 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kris-
tal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene 
en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt 
– van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van 
de heidenvolken. 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,

Openbaring 22: 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! 
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En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

Alle volken worden genodigd om te komen. In Zijn binnenkamer (Hooglied) is een fontein om te 
wassen en te drinken. Het vergoten bloed van de Verlosser op Golgotha is een eeuwige Fontein, 
die door God geopend is en waar wij van onze zonden gereinigd kunnen worden.
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67. Wie zullen de aarde als erfenis in bezit 
ontvangen?

Wie zullen de aarde erfelijk bezitten?
God zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat de aarde in de toekomst gegeven zal worden aan: 

•	 De zachtmoedigen.
•	 De oprechten.
•	 De rechtvaardigen.
•	 De door God gezegenden. 

Waarom krijgen ze de aarde erfelijk in bezit? Omdat ze door de Heere zachtmoedig, oprecht, 
rechtvaardig en gezegend gemaakt zijn. Hoe is dat gebeurd? Enkel en alleen door het geloof in de 
Heere Jezus, de Zoon van God. Het bovenstaande houdt in dat de aarde niet in bezit komt van: 

•	 Mensen zonder God.
•	 Hardvochtige mensen.
•	 Onoprechte mensen.
•	 Onrechtvaardige mensen.
•	 Niet door God gezegende mensen.

Hier volgen enige teksten waarop het bovenstaande is gebaseerd. 

Psalm 37: 11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote 
vrede. 18 De HEERE kent de dagen van de oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. 
29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. 34 Wacht op de 
HEERE en houdt u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten; u zult zien dat 
de goddelozen worden uitgeroeid. 39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE,

Er staan veel teksten in de Bijbel die aangeven wie op de aarde eeuwig mogen leven. Zij krijgen 
de aarde erfelijk in bezit. Dat kan dan alleen de nieuwe aarde zijn, want de huidige aarde gaat 
verdwijnen. 2 Petrus 3:7; Jesaja 51:6. 

Psalm 37:9 maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.
Psalm 37:11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten.
Psalm 37: 22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten;
Psalm 37: 29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
 en voor eeuwig daarop wonen.
Psalm 37: 34 Wacht op de HEERE en houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om de aarde 
te bezitten;

Jesaja 57:13 Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn 
heilige berg in bezit nemen.

Jesaja 60: 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in 
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bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik 
verheerlijkt zal worden.

Teksten die betrekking hebben op het erfelijk bezit van Israël. 
Jesaja 61: 7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. 
Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap 
hebben. (Israël)

Jesaja 65: 9 Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn ber-
gen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren wonen. (Israël)

Genesis 15:7,8; Genesis 22:17; Genesis 28:4;  Exodus 32:13; 
Jeremia 12:14; Jeremia 30:3; Ezechiël 36:12; Amos 9:12; Obadja 1:17,19,20; Zefanja 2:9.
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68. Epiloog.
De inhoud van dit boek is gebaseerd op Gods Woord, het Oude- en het Nieuwe Testament. Er 
zijn veel belangrijke zaken aan de orde gekomen wat betreft Gods beloften en profetieën voor 
de volken. 

Maar de belangrijkste Boodschap voor de volken en voor ieder mens is dat God een reddingsplan 
heeft gegeven, met de bedoeling dat ieder mens die de voorwaarden van dit plan aanvaardt, niet 
gestraft zal worden voor zijn afval van God, maar eeuwig zal leven. 

Is de mens van God afgevallen? Ja, door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva en van al hun 
nakomelingen. Zij kozen voor satan en de dood en daarmee voor de eeuwige straf die satan met 
de zijnen zal krijgen aan het einde der tijden.

De mens kan echter aan de straf ontkomen door Gods reddingsplan te aanvaarden. Want het is 
Gods diepste wens dat alle mensen zalig worden. 
God heeft Zijn Zoon de straf doen ondergaan die een mens zou moeten ondergaan. Alleen het 
geloof in de Zoon van God, door bekering en belijdenis van zonden, kan een mens redden van de 
eeuwige straf en eeuwig leven geven. 
God stelt geen moeilijke voorwaarden om zalig te worden. Maar het probleem is dat toch nie-
mand van nature die voorwaarden wil accepteren. De Bijbel zegt dat er niemand is die God zoekt. 
De mens wil niet erkennen dat hij zondaar is, wil zich niet bekeren, God en Zijn Zoon liefhebben 
boven alles en zijn naaste als zichzelf. Want dat zou betekenen sterven aan je eigen Ik.

Maar God wil onwillige mensen graag gewillig maken, als ze Hem daarom vragen. 

De Boodschap van de Bijbel uitgedrukt in vijf verzen.
Johannes 3: 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd 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. 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.

Dit boek gaat o.a. over de beloften van God. In 2 Korinthiërs 1:20 staat over deze beloften:

Immers, zo vele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem (Jezus 
Christus) Ja en in Hem Amen, tot verheerlijking van God door ons. 
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