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VOORWOORD

Bij de Gemeente van de Heere Jezus denken we al gauw aan een kudde 
schapen. Want de Heere Jezus is de Goede Herder. De Heere Jezus Zelf 
gebruikt deze symboliek. 

Johannes 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid 
en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven 
heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

De Heere Jezus zei tegen de apostel Petrus, vlak voor Zijn hemelvaart:

‘Weid Mijn lammeren. Hoed Mijn schapen. Weid Mijn schapen’.

De apostel heeft dat mogen doen. Zijn twee brieven getuigen daarvan.
Die lammeren en schapen zijn de leden van de Gemeente, degenen die dat zijn 
geworden door bekering en wedergeboorte. Ze zijn door de Vader gegeven aan 
Zijn Zoon als Bruid. 

Deze zorg voor de Gemeente is de opdracht voor al Zijn dienaren. Moge dit 
boek tot zegen zijn en een bijdrage leveren aan het weiden en hoeden van de 
kudde, Zijn Gemeente. 

Dank zij de genade en kracht van God heb ik dit boek kunnen samenstellen in 
een jaar van ziekte en met lichamelijke beperkingen. Mijn lieve vrouw Kenna is 
daarbij een grote hulp geweest.

Hendrik Schipper
mei 2020 
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EEN BEELD VAN DE MESSIAS  

EN ZIJN BRUID  

IN HET OUDE TESTAMENT

1. Het Hooglied van Salomo

De Heere heeft Salomo wijsheid gegeven om als koning Zijn volk Israël te leiden 
en om de woorden van God aan Israël mee te delen. Het Hooglied is een gesprek 
tussen Christus als Bruidegom en Zijn bruid, Zijn Gemeente. Als het ware uitge-
beeld door koning Salomo in relatie tot zijn bruid. In dit boek worden beschreven 
de hartelijke liefde en de voortreffelijke weldaden van de Heere Jezus Christus, de 
Bruidegom, voor de christelijke Gemeente, Zijn bruid, maar ook het hartelijk 
verlangen van de bruid naar haar Bruidegom, de Heere Jezus Christus.
Het Hooglied wordt ook wel genoemd het Lied der Liederen, het mooiste Lied. 
Het draagt deze naam met recht. Want is dat niet het mooiste lied, dat zingt 
van de eenzijdige liefde van Christus tot Zijn Gemeente? En dat die liefde 
beantwoord wordt met: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad 
heeft’ (1 Joh.4:19) (ds. H. Hofman Sr.)

1: 1 Het Hooglied, dat van Salomo is. 
Zij: 1:2 Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende 
liefde is beter dan wijn.
1:3 Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zalfolie. 
Daarom hebben de meisjes U lief. 
1:4 Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in 
Zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw 
uitnemende liefde in herinnering roepen meer dan de wijn. Met recht hebben zij U lief.

Toelichting vers 4:
‘Trek mij. Deze trekking geschiedt niet met geweld, gelijk een blok gesleept
wordt, maar door het Woord en de Geest van Christus, waardoor ons verstand 
alzo verlicht en onze wil zo verbeterd wordt, dat wij gewillig, ja met vreugde 
Jezus Christus nalopen, gelijk de volgende woorden duidelijk aangeven. Hier-
van spreekt ook onze Heere Jezus Christus Joh. 6: 44. ‘Niemand kan tot Mij 
komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekt.’ Dit wordt dadelijk 
daarna verklaard in vs. 45: ‘Een ieder dan, die (het) van de Vader gehoord en 
geleerd heeft, die komt tot Mij’, dat is: die de Vader het hart zo geopend heeft als 
Hij deed aan Lydia. (Hand. 16: 14). Deze trekking gaat alleen de kinderen van 
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God aan, want allen, die zo getrokken worden, volgen ook, ja zij lopen Christus 
na, zoals hier duidelijk staat; evenzo Joh. 6: 45.
Wij zullen u nalopen. Hiermede wordt te kennen gegeven de kracht van deze 
trekking, namelijk dat wij daardoor vrijwillig en wakker gemaakt worden, om 
Christus te volgen in Zijn gehoorzaamheid (Ps. 119: 32) ‘Ik zal in den weg van 
Uw geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben.’ Merk op, dat de 
Gemeente te voren gesproken heeft in het enkelvoud. Trek mij. Nu spreekt zij 
in het meervoud: Wij zullen U nalopen, om aan te duiden, dat wij elkaar moe-
ten opwekken met onzen ijver’. (Jes. 2: 3; Cor. 9:2) (Udemans 1580-1649 - 
aangepast aan huidige taal)

1:7 U, Die ik innig liefheb, maak mij bekend waar U de kudde weidt, waar U die 
op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden 
van Uw metgezellen?

Toelichting vers 7:
‘Zeg mij aan. Nu keert de Gemeente haar stem tot haar Bruidegom en ver-
zocht van Hem de Geest van de onderscheiding, opdat ze van de valse leraars 
niet bedrogen zou worden.

Gij, dien mijn ziel lief heeft. Zij wil zeggen: mijn gebed komt uit een oprechte 
liefde tot U. Daarom verstoot mij niet om mijn zwakheden.
Waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in de middag. Christus is de opperste 
Herder van de schapen, die beloofd is (Ezech. 34: 23). Hij is de deur voor de 
schapen, niemand kan in den Schaapstal komen, noch weide vinden, dan alleen 
door Hem (Joh. 40: 9). Daarom is het, dat de Gemeente zo ernstig vraagt, waar 
ze deze ruste en weide vinden zal. Voornamelijk op de middag, dat is in het 
heetst van de vervolging, de ketterij en de scheuring, als de schapen door de 
hitte van de beproevingen schijnen te versmachten. Want waarom zou ik zijn 
als één, die zich bedekt, of als een vermomde vrouw. Het kan ook over gezet 
worden: als één, die afwijkt, want zo wordt het woord ‘gnata’ genomen (4 Sam. 
44: 32). Het is een gelijkenis genomen van de hoeren, die haar aangezicht 
gewoon zijn te bedekken met een sluier, gelijk Thamar deed (Gen. 38: 45). Zo 
wil dan de Gemeente zeggen: Heere, zo Gij mij niet geleidt door de Geest van 
de onderscheiding, sta ik in de verzoeking om bedrogen te worden, omdat er 
velen op uit zijn, om mij te beschadigen.

Bij de kudden van uw metgezellen. Dat is: ik zou gemakkelijker kunnen 
bedrogen worden, omdat er velen zijn, die de naam van Uw dienaars en vrien-
den voeren, terwijl zij nochtans Uw vijanden en tegenspelers zijn ‘.(2 Cor. 44: 3; 
Openb. 2: 2) (Udemans 1580-1649- aangepast aan de huidige taal)
Zij: 2:1 Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen.
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Toelichting vers 1:
‘Ik, die de Zoon van God ben en het Hoofd van Mijn Gemeente, hoewel mijn 
uiterlijke gedaante bij de wereld veracht is, ben niettemin veel schoner, dan de 
kostelijke rozen of leliën, die men vinden kan. Want mijn vernedering is als een 
rode roos, die uit de doornen spruit, om het hart van mijn uitverkorenen met 
haar lieflijke reuk te verkwikken. En Mijn verhoging in de glorie van Mijn 
Vader is heerlijker dan een schone lelie en deze glorie zal Ik te zijner tijd ook 
Mijn Gemeente meedelen’.
(Udemans 1580-1649- aangepast aan de huidige taal)

Hij: 2:2 Als een lelie tussen de distels, zo is Mijn vriendin tussen de meisjes.

Toelichting vers 2: 
‘Al is het ook, dat Mijn Gemeente om haar nederigheid bij de wereld versmaad 
is, is zij nochtans in Mijn ogen veel schoner en aangenamer dan alle vergaderin-
gen van ongelovige en wereldse mensen, gelijk de leliën met haar schoonheid 
onder de doornen uitmunten. Want ik heb Mijn Gemeente gereinigd door 
Mijn bloed en zij door Mijn Geest blinkt als een witte lelie. Daarentegen zijn 
de ongelovigen schadelijke doornen, die Mijn dienaren dikwijls zoeken te kwel-
len, maar zij zullen op Zijn tijd door het vuur van Mijn toorn verbrand wor-
den’. (Udemans 1580-1649 – aangepast aan de huidige taal)

Zij: 2:3 Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen 
de jongemannen. Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht 
is zoet voor mijn gehemelte.
2:4 Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
2:5 Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van 
liefde.
2:6 Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen.

Toelichting: vers 4
‘Wijnhuis: een huis van vreugde en blijdschap, een feestzaal waar wijn wordt 
gedronken. 
Zijn banier over mij: Allegorisch spreekt de banier van de Heere Jezus als de 
Overwinnaar, en van Zijn macht (cf. Ex. 17:15; Jes. 5:26; 11:10, 12). Hij heeft 
Zijn liefde bewezen door voor ons in de dood te gaan en ons daardoor te bevrij-
den van de angst voor de duivel: ‘In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte 
liefde drijft de vrees uit’. (1 Joh. 4:18) De banier spreekt behalve van overwin-
ning, ook van eigendom. Het gebied waar een banier staat, behoort toe aan de 
persoon die de banier daar heeft geplaatst. Als we naar boven kijken en we zien 
de banier, dan zien we Hem, de Overwinnaar, en we kennen Zijn liefde. Dan 
zijn we niet bang meer voor welke macht dan ook, die ons aan Hem zou kunnen 
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ontrukken. (cf. Joh. 10:28-29) De banier van Zijn liefde is als het ware een 
omslagdoek waarin Hij ons helemaal heeft gewikkeld, waardoor we Zijn 
warmte en tevens bescherming en geborgenheid voelen. We mogen met vreugde 
in die liefde rusten’. (Aantekeningen bij de Bijbel)

Zij: 2: 10 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn 
allermooiste, en kom!
2: 11 Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan.
2:12 De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren 
van de tortelduif wordt in ons land gehoord.
2:13 De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken 
geuren. Sta op, Mijn vriendin en kom, Mijn allermooiste!
2:14 Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat 
Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw 
gedaante is bekoorlijk.
2:16 Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de 
lelies,

Toelichting vers 14:
‘Het Hooglied is meer dan zomaar een bruiloftslied. Er is in het Hooglied 
sprake van een dialoog, een tweegesprek tussen Christus en Zijn Gemeente. 
Daarom wordt het Hooglied in het leven van Gods kinderen hen dierbaar. Dan 
kan het, als God het gebruiken wil, dienen tot vertroosting, tot bemoediging en 
tot onderwijs van Zijn strijdende gelovigen hier op de aarde. Heeft het alleen 
maar betekenis voor Gods kinderen? Dan hoor ik iemand vragen: ‘Als ik dat 
leven mis, hoef ik dan nu niet te luisteren?’ Ja, luister dan welk een milde en 
welk een goede Koning Sion heeft. ‘Welgelukzalig is het volk wiens God de 
Heere is’ en wie het geklank kent. En laat dan de bede in uw hart gevonden 
worden: ‘Och Heere, schenk toch alstublieft mij dat geluk, dat goed dat nooit 
vergaat.’ (ds. A.J. Gunst)

‘Wat voor verzekering geeft de Bruidegom nu aan Zijn bruid? Deze: Want uw 
stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Schuld belijdend komen, Gemeente, dat 
is aangenaam in de ogen van de Heere. Doe Mij uw stem horen. Wat zou dat 
voor een stem zijn? Een klagende stem. Als we het vergelijken met de zang van 
een nachtegaal. Maar daar komt het bij de Heere niet op aan. Dat is nog zo. We 
kunnen een prachtig vertoon maken met veel woorden, net als de Farizeeën. 
Maar die schreeuw uit de diepte van de tollenaar was de Heere veel aangena-
mer.
Doe Mij uw stem horen. Wat is dat voor stem? Wel, een stem die de Heere 
aangenaam was. Het was in de eerste plaats een klagende stem over onze zon-
den. Het is een voorrecht dat nog niet alles eruit komt wat er in ons hart woont. 
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Gods Gemeente komt echter zo veel verderf tegen van binnen om over te kla-
gen, dat ze moeten belijden dat ze niet wisten dat hun tere ziel nog zoveel van 
dat aardse had overgehouden’. (ds. A.J. Gunst)

De bruiloftsstoet
De dochters van Jeruzalem: 3:6 Wie is zij die daar uit de woestijn komt,
als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden 
van de koopman?
zij: 7 Zie, de draagstoel voor Salomo. Daaromheen zestig helden, uit de helden van 
Israël. 8 Allen hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt 
zijn zwaard aan zijn heup tegen de verschrikking in de nachten. 9 Koning Salomo 
heeft voor zichzelf een draagkoets gemaakt van hout uit de Libanon. 10 De stijlen 
ervan maakte hij van zilver, zijn leuning van goud en zijn zitting van roodpurper. 
Het binnenwerk ervan werd met liefde bekleed door de dochters van Jeruzalem. 11 
Ga naar buiten en zie, dochters van Sion, koning Salomo met de kroon waarmee 
zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, ja, op de dag van de blijd-
schap van zijn hart!

Toelichting:
‘En zo is ook dit gedeelte (6-11) een beeld, een afspiegeling van dat hogere. In 
het hemels Jeruzalem wachten de engelen, de zaligen en de hemelse Bruidegom 
op de aankomst van de Bruidsgemeente. Want de hemelse Bruidegom, Jezus 
Christus, laat Zijn bruid ophalen. Brengt Zijn bruid door dit leven heen naar 
de bruiloft in het hemels Jeruzalem. Dat is het leven van de gelovigen: op reis 
naar het Jeruzalem dat boven is, waar de bruiloft plaats zal vinden.
Zo brengt Jezus Zijn Bruidsgemeente naar het nieuwe Jeruzalem. Vanuit en door 
de woestijn. De woestijn van beproeving waar wij de reden niet van weten. De 
woestijn waarin tuchtigingen zijn en kastijdingen om ons te vernederen en klein 
te houden. De woestijn waar we soms ons verlaten voelen. Vergeten en verstoten. 
Omdat er geen antwoord komt voor ons gevoel, geen blijk van verhoring. De 
woestijn waar het soms klinkt: wat verbeeld je je wel? Jij een bruid van de hemelse 
Bruidegom. De woestijn van het moerbei dal, waar het zo droog en heet is dat 
alleen de moerbeiboom er groeien kan. En de reizigers raken uitgeput, hebben 
geen moed en kracht meer. En ook: de woestijn is de plaats waar de Heere 
spreekt naar je hart. Waar Hij spreekt van Zijn liefde. Ik voor u. Ik heb u lief-
gehad en Mijzelf voor u gegeven’. ( Hervormde voorganger – Waarder)

Hij: 4: 7 Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u.
Zij: 4:15 O, bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt!
4:16 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de 
geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen en 
eten van zijn beste vruchten!
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Zij: 5:16 Zijn gehemelte is een en al zoetheid, alles aan Hem is geheel en al 
begeerlijk. Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn Vriend, dochters van Jeruzalem!

Toelichting: 
‘Al wat aan Hem is – mijn Koning, mijn Zender, mijn Verlosser, mijn Heere en 
mijn God – is gans begeerlijk!
lk ga in verachting voorbij aan de moderne theologen van de laatste decennia 
– misschien vroeger ook wel – die in dit Hooglied niets anders zien dan een 
banale vrijerij tussen een man en een vrouw, een jongen en een meisje; die hier 
niet meer in zien dan aardse liefde; hoewel ook aardse liefde een geschenk van 
God is. U weet, in het paradijs hebben we alle liefde verloren. Het is Gods 
algemene gratie, Zijn algemene genade, waardoor het nog mogelijk is op de 
wereld te leven; dat een man zijn vrouw en een vrouw haar man liefheeft en 
ouders hun kinderen. Maar ik strijd met ieder die dit Hooglied laat opgaan in 
de betekenis van een aardse liefde.

De Gemeente van oude tijden heeft in dit Hooglied het lied gevonden van de 
bruid voor de Bruidegom en van de Bruidegom voor de bruid, van Jezus Chris-
tus, de Bruidegom, en van ons, Zijn Gemeente, de zwarte bruid. Ja, in deze 
tekst staat het geschreven: Al wat aan Hem is, is geheel en al begeerlijk!

Ik weet het: het is moeilijk om te belijden wat de bruid beleed. Want er zijn vele 
klagers in de Gemeente des Heeren, die het leven verdacht maken. Het is haast 
niet meer mogelijk om te zeggen: ‘Maar ik heb God lief!’ Het is haast niet meer 
mogelijk, om te zeggen: ‘Jezus, Hij is mijn Deel!’ Dat is haast niet meer moge-
lijk! Dan zeggen ze: ‘Man, wat praat jij nou? Wie durft dat nu toch te zeggen?’ 
Ja maar, er staat in de Bijbel honderdduizend keer... in de grootste smarten 
hebben ze het uitgeroepen: ‘Mijn God!’ Hebben ze Hem beleden als Zijn 
eigendom te zijn.! In het diepste gemis heeft Hij Zijn heerlijkheid tentoonge-
spreid!’ (ds. L. Huisman)

Zij: 6:3 Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij, Hij Die te midden 
van de lelies weidt.

Toelichting:
Springt uw hart wel eens op van vreugde, als u soms te midden van uw werk-
zaamheden in de keuken of in de winkel, op het kantoor of op de fabriek, bij 
het vee in de stal of op het land, maar vooral ook in de kerk onder de prediking 
van het Evangelie, in de geest een ogenblik bepaald wordt bij die dierbare Hei-
land, zoals Hij rondging door Kanaän, goeddoende, of zoals Hij hing aan het 
kruis van de verzoening, of ook wel zoals Hij gezeten is aan de rechterhand van 
Zijn hemelse Vader als die grote Voorbidder voor Zijn Kerk? Als dat zo is, dan 
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mag u toch aan deze hemelse Bruidegom de naam niet onthouden die Hij ver-
dient, dan is Hij toch uw ‘Liefste’? En al durft u dan misschien de roemtaal van 
de bruid niet zo krachtig over te nemen door
te getuigen dat u ook de Zijne bent, hoewel uw verlangen wel naar die belijde-
nis uitgaat, blijf dan toch niet langer met uzelf bezig, zoek niet langer meer naar 
datgene, wat u bij God zou moeten aangenaam maken. Maar zie op Hem, Die 
zo’n grote plaats kreeg in uw hart, omdat… ja, omdat u reeds een plaats had in 
Zijn hart! (ds. C.G. Vreugdenhil -2011)

Zij: 8: 6 Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. Want de liefde 
is sterk als de dood, de jaloezie (hartstocht) onstuitbaar als het graf. Haar vonken 
zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE.
8:7 Vele wateren kunnen deze liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet 
weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor deze liefde, men zou hem smade-
lijk verachten.

2. Psalm 45

Deze Psalm is een Bruiloftslied.

Een lied van de liefde. Een lied vanuit de hemel voor de Gemeente van de 
Heere Jezus, het volk van de Heere Jezus. De bruid van Christus. 

De toelichting op deze Psalm is van Dr. H.F. Kohlbrugge, ( 1803-1875).

Psalm 45:1 Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de 
zonen van Korach, op ‘De lelies’.

‘Een lied van de liefde, van de reinste, meest volkomenste, vrije, eeuwige liefde 
die nergens wordt geëvenaard. Van de liefde van Hem, Die wij liefhebben, 
omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Van de liefde van Hem, Die wij niet gezien 
hebben en nochtans liefhebben. En over Hem, over Wie wij ons eenmaal ver-
blijden zullen met een eeuwige onuitsprekelijke vreugde, als wij het einde van 
ons geloof, namelijk de zaligheid van onze zielen, zullen verkregen hebben’. 

45:2 Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een 
Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.

‘De Heere geeft Zijn kinderen een besneden hart, dat de Heere meer lief heeft 
dan vader en moeder, dan vrouw en kind, meer dan de hele wereld met al haar 
heerlijkheid, die vergaat. Maar bovendien is het een gevoelig hart, dat zich over 
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het lijden van deze tijd niet zo gemakkelijk kan heen zetten. Daarbij is een 
verslagen en een verbroken hart, verbroken door de inwonende zonde, door 
angst en nood en door allerlei smaadheid, waarmee de vijanden de Gezalfde des 
Heeren smaden’. 

45:3 U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen 
uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.

‘O, hoe schoon is de Heere Jezus voor het arme ellendige volk. Bij Hem worden 
alle mensen lelijk, al zijn ze nog zo mooi. Want niemand kan zijn medemens 
verlossen, niemand kan een mens met God verzoenen. Niemand kan mij red-
den van de dood, niemand kan mijn zonden van mij wegnemen, niemand kan 
voor mijn schuld betalen, niemand kan de straf die ik verdiend heb voor mij 
dragen. Er is er slechts Eén onder mensen geweest die dat wel heeft gekund. Hij 
droeg een doornenkroon. Hij hing aan het kruis, met zeven wonden, het 
lichaam verscheurd. 
Het zijn mijn zonden die Hem dat hebben aangedaan. O, hoe schoon is Jezus. 
Ik had moeten sterven aan dat hout. Toen had Hij mij lief, maar ik had Hem 
niet lief. Nochtans had Hij mij lief. Hij liet Zich aan dat hout hangen (in mijn 
plaats) en vernietigde alzo mijn dood. Bij Hem alleen heb ik de vrede gevon-
den. Want Hij nam de straf van mij af en nam deze op Zichzelf. Hoe is de 
genade uitgegoten op Zijn lippen’. 

45:4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw 
glorie. 45:5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zacht-
moedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren. 
45:6 Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. 
Volken zullen onder U vallen.

Onze Heere Jezus is een echte Held. Held of Doorbreker heet Hij overal, want 
Hij trekt als Doorbreker voor ons uit en breekt met ons door alles heen, wat 
Zijn genade tegenstaat. Het Woord van de Heere Jezus is Zijn Majesteit en Zijn 
heerlijkheid. Het gaat door al de vezels van het zondige leven heen.
Het doodt alle egoïsme, het eigen ik, en slaat alle banden van de duivel stuk en 
jaagt de gehele macht van demonen op de vlucht’.

Psalm 45:7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk 
is een scepter van rechtvaardigheid. 8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; 
daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. 9 
Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen 
komt, waar men U verblijdt. 10 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; 
de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. 11 Luister, dochter, 
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en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. 12 Dan zal de 
Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. 
13 De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen 
trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. 14 De koningsdochter is innerlijk één en 
al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk 
geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen 
in haar gevolg, worden bij U gebracht. 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en 
vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. 17 Uw zonen zullen de plaats van 
Uw vaderen innemen; 18 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; 
daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

‘De Gemeente van Christus (en iedere gelovige in het bijzonder) is de bruid van 
Christus. Wat een heerlijkheid.
De Heere weet het, zij was vroeger een bruid van de hel, van de satan. Maar 
toen zij daar op het veld lag, in haar bloed, dood in zonden en misdaden en 
zonder God: toen sloeg het uur van de eeuwige liefde. De Vader gaf haar aan 
Christus, zette haar in Christus en zei: ‘U zult leven, ja u zult leven ‘. Christus 
ontrukte haar aan de macht van de duivel en van de dood, nam haar stenen hart 
weg en gaf haar een hart van vlees, een gevoelig hart. Jezus stelde haar in vrede 
en vreugde door Zijn Geest, tot eer van Zijn heilige Naam’.

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. Sela 7 
De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   2020024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   20 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



21

PROFETIEËN, BELOFTEN EN PLAN VAN GOD 

VOOR DE LEDEN VAN ZIJN GEMEENTE

3. Wat zijn profetieën?

Profetieën zijn boodschappen van God, die God door middel van een door 
Hem uitgekozen profeet laat overbrengen aan een door God uitgekozen volk of 
persoon. Profetieën hebben betrekking op de nabije of verre toekomst. Volgens 
Amos 3:9 doet de HEERE niets tenzij hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard 
aan Zijn profeten. 

Amos 3:9 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. 

1 Korinthiërs 14:3: ‘Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van 
opbouw en vermaning en troost’.
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WIE IS JEZUS CHRISTUS? 

4. De geboorte van de Messias

In de Bijbel, het Woord van God, gaat het over het plan van God om de mens-
heid te redden van het eeuwig verderf. Daartoe was een offer nodig om de toorn 
van God te stillen en mensen met God te verzoenen. God heeft daartoe Zijn 
eigen Zoon als offer aangewezen. Deze Zoon moest de heerlijkheid die Hij bij 
Zijn Vader had verlaten en als Mens geboren worden. Een volmaakt Mens, 
zonder zonde. Zoals geprofeteerd, vond de geboorte plaats in Bethlehem. In 
een stal, niet in een paleis. Hoewel Hij de Koning van de Joden is en zou wor-
den. Later zou Hij zeggen: ‘Leer van Mij dat ik nederig ben’.

Mattheüs 1: 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult 
Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Lukas 2:8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open 
veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere 
stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer 
bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u 
geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld 
en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de 
hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste heme-
len, n vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Lukas 1:34 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 overschadu-
wen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd 
worden………37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig 
uw woord. En de engel ging van haar weg.

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.14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond 
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(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene 
van de Vader), vol van genade en waarheid.

De Heere Jezus zegt dat God de Vader Hem het Lichaam toebereid heeft. 
(Hebr.10:5) Waarom kwam Jezus in een lichaam naar deze aarde? Hij kwam 
om Gods wil te doen. En wat was Gods wil? Het was Gods wil dat zondaren 
met Hem verzoend zouden worden, zodat zij tot hun doel zouden komen om 
God te verheerlijken. 
Daarom openbaart God de Vader zich in Zijn Zoon, honderd procent God, 
maar ook honderd procent mens. Je hoeft het niet te begrijpen om zalig te 
worden gemaakt door deze Zoon van God.
Zonder bloedstorting kan God echter niet verzoend worden. Zonder bloed-
storting is er geen vergeving. Omdat het leven in het bloed is. Offers van dieren 
konden de zonde niet wegnemen, niet verzoenen. Daarom kwam de Zoon van 
God naar deze aarde, in een menselijk lichaam, een volmaakt Lam, in Geest, 
Ziel en Lichaam. 

Hebreeën 10:5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande 
hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;(SV)

Er zijn vertalingen waarin staat: ‘Gij hebt Mij een lichaam toebereid’. Dit hoeft 
niet op een verschil te duiden, maar een lichaam zou kunnen duiden op de 
Gemeente van de Heere Jezus, die ook door de Vader bereid is voor Zijn Zoon. 
Dit is waar, maar gezien de context niet zo logisch. 
Deze tekst is niet letterlijk terug te vinden in het OT, maar is af te leiden uit 
Psalm 40:7, 8 en 9, waar blijkt dat het daar gaat over de komende Messias, Die 
Zich vrijwillig heeft aangeboden om Zich een lichaam te laten bereiden, een 
bondsslaaf te worden om Gods wil te doen. Vgl. Exodus 21:5,6.

Twee begenadigde vrouwen.

In het Evangelie van Lukas lezen we over twee vrouwen die door de Heere wor-
den uitgekozen om Hem te dienen door middel van de geboorte van een kind. 
In beide gevallen is er sprake van een wonder van God. Elisabeth, de vrouw van 
Zacharias, de priester, krijgt op hoge leeftijd een zoon, die later Johannes de 
Doper gaat heten.
Haar nicht Maria, nog een maagd, wordt zwanger van de Heilige Geest en 
baart de Zoon van God, Jezus. Toen Elisabeth al zes maanden in verwachting 
was, kwam Maria bij haar op bezoek. Maria was toen nog in het begin van haar 
zwangerschap. Wat zei Elisabeth toen Maria haar begroette? 
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Lukas 1:41 En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het 
kindje opsprong in haar buik; en Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest, 42 
en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is 
de vrucht van je buik. 43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn 
Heere naar mij toe komt?

Toch wel heel bijzonder vindt u niet? Dit is het werk van de Heilige Geest. Een 
vrucht van zes maanden springt op in haar buik. Hoewel de vrucht van Maria 
hoogstens één á twee maanden oud is, noemt Elisabeth haar nicht, Maria toch 
al de moeder van mijn Heere. 

Meerdere vrouwen in de Bijbel, die net als Elisabeth onvruchtbaar waren, zijn 
door de belofte van God en op het gebed vruchtbaar geworden. 
Dit was het geval bij Sara, de vrouw van Abraham, Rebekka, de vrouw van Izak, 
Lea en Rachel, de vrouwen van Jakob, Hanna, de vrouw van Elkana en de moe-
der van Samuël en de vrouw van Manoach, de moeder van Simson. 

Jezus wordt bevestigd door Zijn Vader.

Voor de 1e keer kwam een stem uit de hemel. God, de Vader, spreekt.

Mattheüs 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Voor de 2e keer kwam een stem uit de hemel. God, de Vader, spreekt.

Mattheüs 17: 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 welbe-
hagen heb; luister naar Hem!

Voor de 3e keer kwam een stem uit de hemel. God, de Vader, spreekt.

Johannes 12: 27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 
Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.
28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb 
hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.
29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest 
was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 30 Jezus antwoordde en 
zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.
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5. Het offer van Jezus - Zijn lijden en sterven

Door de kruisiging van de Heere Jezus werden veel Schriftwoorden van het 
OT vervuld.
Zie onder meer Psalm 22, Psalm 34, Psalm 69 en Jesaja 53.

Mattheüs 16:21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij 
naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten 
en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de 
derde dag zou worden opgewekt.

Mattheüs 27:33 En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Sche-
delplaats betekent, 34 gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen 
Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken.

Mattheüs 27:35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren 
door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze 
hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot 
geworpen.

Hangende aan het Kruis werd de Heiland bespot en gelasterd door de over-
priesters, de schriftgeleerden, de voorbijgangers en de misdadigers, die gelijk 
met Hem gekruisigd werden. 

Mattheüs 27:36 En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.37 En zij brachten 
boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, 
DE KONING VAN DE JODEN. 38 Toen werden met Hem twee misdadigers 
gekruisigd, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linkerzijde. 39 En de voorbijgan-
gers lasterden Hem, schudden hun hoofd, 40 en zeiden: U Die de tempel afbreekt en 
in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het 
kruis af! 41 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en 
de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: 42 Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan 
Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen 
en wij zullen Hem geloven. 43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlos-
sen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 44 Hetzelfde 
verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren.

Duisternis kwam over de gehele aarde van 12.00 uur ’s middags tot 15.00 uur 
’s middags. In deze drie uur durende duisternis kwam de toorn van God over 
de zonde van de gehele wereld over Zijn Zoon. De Zoon werd daar tot zonde 
gemaakt en de Vader keerde Zich van Hem af. De Heere Jezus onderging daar 
vrijwillig het loon van de zonde, de dood.
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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 sabachtani? 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.

Het sterven van de Heiland en wat er daarna gebeurde.
Het voorhangsel in de tempel scheurde. 
De aarde beefde en de rotsen scheurden.
Graven werden geopend en ontslapen heiligen werden opgewekt.

Mattheüs 27:50 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 gin-
gen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. 54 
En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbe-
ving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werke-
lijk, Dit was Gods Zoon!

Vrouwen, en ook de apostel Johannes volgden Jezus tot dicht bij het kruis.
Zij keken uit de verte toe. Terwijl zij Hem in Gethsemané allen verlaten 
hadden. 

Mattheüs 27:55 En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren 
Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen. 56 Onder hen waren Maria Magdalena 
en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Lukas 24:26 Moest de Christus 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.

Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te 
hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
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6. De opstanding van Jezus

Jezus wist dat Hij na drie dagen weer zou opstaan. Hij had het ook aan Zijn 
discipelen gezegd, maar toen het zover was, geloofden zij het nauwelijks en 
sommigen helemaal niet. 
 
Markus 8:31 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest 
lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en 
gedood worden en na drie dagen opstaan.

De opstanding

Er vond een aardbeving plaats.
Twee vrouwen kregen als eersten de blijde Boodschap van de opstanding, Maria 
Magdalena en de andere Maria, waarschijnlijk de moeder van Jezus, maar het 
kan ook de zuster van Lazarus en Martha geweest zijn. Beide vrouwen hadden 
een diepe geestelijke relatie met hun Heere. Jezus had Maria Magdalena bevrijd 
van zeven duivelen. Beide Maria’s waren door de Heiland gered uit de handen 
van satan. Maar de andere Maria zou ook nog de moeder van Jakobus geweest 
kunnen zijn, want die stond met Maria Magdalena bij het kruis. De Heere 
verschijnt daarna als eerste aan Maria Magdalena en als tweede aan Petrus die 
Hem verloochend had. Wat een grote liefde van de Heiland om aan deze twee 
personen het eerst te verschijnen. 

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. 7 En ga haastig 
heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, 
Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 
8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snel-
den weg om het Zijn discipelen te berichten. 9 Toen zij weggingen om het aan Zijn 
discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! 
Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 10 Toen zei 
Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar 
Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.
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De verschijning van de Heere Jezus aan Zijn discipelen.
Johannes 20: 19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deu-
ren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten 
waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 
En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De 
discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.

De verschijning van de Heere Jezus aan de Emmaüsgangers.
Lukas 24: 25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u 
niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lij-
den 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.

De verschijning aan Maria Magdalena.

Dat de Heere Zich speciaal het eerst na Zijn opstanding aan Maria van Magdala 
openbaart is heel bijzonder. Waarom bijvoorbeeld niet aan Johannes, de disci-
pel die de Heere lief had en ook door Jezus geliefd werd.
Het volgende kunnen we opmerken: 

• Maria was als eerste bij het graf en zag dat de steen weg was.
• Maria waarschuwde Petrus en Johannes.
• Maria bleef bij het graf, ook al was haar Meester verdwenen.
• Maria bleef daar wenende, hetgeen een blijk van haar liefde was.
• Maria weende om Zijn bitter en zwaar lijden, Zijn sterven.
• Maria weende, zocht verder en zag twee engelen, maar geen Jezus.
• Maria zocht Jezus en Jezus liet Zich vinden. 
• Maria vraagt net als de bruid in het Hooglied : ‘Hebt u Die gezien Die 

mijn ziel lief heeft?’
• Maria herkende Hem, net als de bruid in het Hooglied: ‘Dat is de stem 

van mijn liefste’. 
• Jezus had in Maria de satan (zeven duivelen) uitgedreven. Een voorproef 

van zijn overwinning over de duivel, dood en graf. 

Nogmaals waarom Maria als eerste?
De opstanding van de Heere Jezus is de overwinning op satan, op de dood en 
de machten der duisternis. Ik denk dat Maria Magdalena daar, meer dan b.v. 
Johannes, een toonbeeld van was. Door het Goddelijk gezag van de Heere Jezus 
werden satan en zijn trawanten in het leven van Maria overwonnen. Daarom 
was zij, denk ik, ook zo bedroefd, want zij had Hem lief. De Heiland weet dat 
en zoekt haar als eerste op na Zijn opstanding. 
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Johannes 20:11 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 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. 18 Maria Magda-
lena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen 
haar gezegd had.

Wat is de betekenis van de opstanding van de Messias Jezus?

•  Uit de opstanding blijkt dat God Zijn offer aanvaard heeft. Hij
 mag zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. (Hebreeën 1:3)
•  Door de opstanding heeft Hij bewezen de Zoon van God te zijn.
 (Romeinen 1:4)
•  De dood is verzwolgen in de overwinning. (1 Corinthiërs 15:54)
•  Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:25)
•  Jezus de Messias is gestorven en opgestaan, weer levend geworden,
 opdat Hij over doden en levenden heersen zou. (Romeinen 14:9)
•  Hij is voor altijd voor de zonde gestorven, Hij leeft voor God.
 (Romeinen 6:10)
•  Hij, Die de Heere Jezus opgewekt heeft, zal ook ons (gelovigen)
 door Jezus opwekken. (2 Corinthiërs 4:14)
•  Omdat wij levend gemaakt zijn met de Messias, heeft Hij ons
  een plaats gegeven in de hemelse gewesten.(Efeziërs 2:5,6)
•  Door de dood overwint Jezus de duivel, die de macht over de
 dood had. (Hebreeën 2:14)
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7. De hemelvaart van de Heere Jezus 

Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat Hij terug gaat naar de Vader. Het is nuttig 
voor jullie zegt de Heere tegen Zijn discipelen. Want als Ik niet heenga, kan de 
Heilige Geest, de Trooster niet komen. Later zullen jullie Mij volgen, want Ik 
ga heen om een plaats voor jullie gereed te maken. Een plaats in het Paradijs, 
waar ook de Heere Jezus is. In het huis Zijns Vaders zijn vele woningen. 

Johannes 13:36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus 
antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij 
later volgen.

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.

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.

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.

De Hemelvaart van Jezus. 
Lukas 24: 50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn han-
den op en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich 
van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. 52 En zij aanbaden 
Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
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DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS

8.  Waar vinden wij de Gemeente in het Oude Testament?

De Gemeente in het OT is een verborgenheid, een geheimenis. 

Wat is de belangrijke inhoud van het geheimenis dat aan Paulus en de apostelen 
is geopenbaard en van waaruit zij gepredikt en gearbeid hebben? Dat staat in de 
volgende teksten, waarbij Efeze 3:6 de kerntekst is:

Efeze 3:3 Dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals 
ik eerder in het kort geschreven heb; 4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt 
bemerken in het geheimenis van Christus), 5 dat in andere tijden niet bekendge-
maakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige 
apostelen en profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgena-
men zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van 
Zijn belofte in Christus, door het Evangelie, 7 waarvan ik een dienaar gewor-
den ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, overeenkom-
stig de werking van Zijn kracht.

De kern van dit geheimenis is Christus komst op deze aarde, met als doel alle 
volken te bereiken met het Evangelie van Gods genade. En dat de gelovige 
niet-Joden mede erfgenamen zouden worden van God, samen met de gelovige 
Joden. Beiden hebben nu deel aan de beloften in Jezus Christus en worden 
leden van één Lichaam. 

Gods liefde en genade zijn onpeilbaar diep in Zijn plan om door middel van de 
Heere Jezus, naar het vlees geboren uit het Joodse volk, de wereld te bereiken 
om verloren mensen zalig te maken. Dit is de niet te doorgronden rijkdom van 
de genade en liefde van Christus, Gods Zoon, niet begrensd, oeverloos en diep 
als de oceaan. 

Wie door dat Woord in Christus gaat geloven, gaat een groot Licht op. Hij zal 
zeggen: ‘Ik heb nooit geweten, hoe groot de duisternis in mij was, totdat Chris-
tus, het Licht der wereld, Zijn intrede bij mij deed.’ (Ds. C. den Boer)
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9. De Heere Jezus kondigt de Gemeente aan 

Wat is de Petra, de Rots?

Op de belijdenis van Petrus, zal de Heere Jezus Zijn Gemeente bouwen. 
Op deze belijdenis: ‘Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God’, zal de 
Heere Jezus Zijn Gemeente bouwen. Hij is Zelf het Fundament. Deze aankon-
diging houdt ook in dat er daarvoor geen Gemeente geweest is met de Messias 
als Hoofd. 
In het Oude Testament wordt Israël ook wel een gemeente genoemd of verga-
dering. In het Engels congregation of assembly. Dat was echter een vergadering 
van gelovigen en ongelovigen. 
De Gemeente van Jezus Christus is een gemeenschap van gelovigen. Zo is het 
althans door de Heiland ingesteld. Dat Zijn volgelingen zich daar niet aange-
houden hebben, is hun verantwoording.

De Rooms-Katholieke Kerk is al vanaf de eerste eeuwen na Chr. van mening 
dat hun paus de opvolger is van Petrus. Dat de kerk op deze paus gebouwd is 
en dat hij de sleutels heeft van het Koninkrijk der hemelen.
Dit is in mijn ogen een grote dwaling en niet alleen in mijn ogen.

Wat zijn de sleutels van het Koninkrijk der hemelen?

De Heere Jezus belooft aan Zijn discipelen hen de sleutels van het Koninkrijk 
der Hemelen te geven. 
De sleutels van het Koninkrijk der hemelen, dat is de rechte verkondiging van 
het Evangelie door getrouwe dienaren. Als die woorden naar de Schrift zijn, 
verleent Jezus daar gezag aan. Dan zijn de woorden van de dienaar als de Woor-
den van God. En moeten ook als zodanig worden aangenomen. Binden bete-
kent iets onwettig, als niet goed zijnde, verklaren en ontbinden betekent, iets 
wettig , zijnde goed, verklaren. Omdat de Heere Jezus het woord sleutels in zijn 
meervoudsvorm gebruikt, moeten we denken aan verschillende sleutels. Dat 
zijn in de eerste plaats het Woord en de Heilige Geest. 
Op de eerste Pinksterdag worden die sleutels door de apostel Petrus gehanteerd. 
En de Heere werkte mee! Er komen drie duizend mannen tot geloof in de Mes-
sias Jezus. De Heere Jezus geeft Zijn discipelen volmacht om het boek van het 
Evangelie te openen of te sluiten.
Sleutels kunnen wellicht ook de sleutel van de leer symboliseren, de sleutel van 
de tucht en de sleutel van het dopen. 
Als de dienaren van Christus in Zijn Naam vergeving van zonden prediken aan 
de mensen die hun zonden belijden of willen belijden dan ontbinden zij. Als zij 
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de toorn en vloek van God verkondigen over zondaren die hun zonden niet 
willen erkennen en belijden, dan binden zij. (Handelingen 13:46)

Mattheüs 16:15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende 
God.

Mattheüs 16: 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op 
deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen 
haar niet overweldigen. 19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der heme-
len geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u 
ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Christus het enige fundament.
1 Korinthe 3:10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als 
een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient 
er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. 11 Want niemand kan een ander 
fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.

Efeze 2:19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medebur-
gers 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.

Efeze 5:25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief-
gehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, 
door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heer-
lijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets derge-
lijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Kolossenzen 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, 
Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste 
zou zijn.

Openbaring 21:14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop 
de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
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10.  Pinksteren – uitstorting Heilige Geest – ontstaan  
eerste Gemeente

Jezus voorzegt aan Zijn discipelen dat ze de gave van de Heilige Geest zullen 
ontvangen. 
In Johannes 14,15 en 16 spreekt de Heere Jezus met Zijn discipelen over de 
komst van de Heilige Geest. Waarom moet de Heilige Geest komen? De Heere 
Jezus maakt dit Zelf duidelijk. Ik ga weg zegt Hij, maar Ik zal u niet als wezen 
achterlaten. De Heilige Geest wordt Zijn Plaatsvervanger op aarde, ja nog meer, 
de Heilige Geest zal in u komen wonen. 
Dan komt de Heiland toch wel heel dichtbij, ja in Zijn volgelingen, wonen 
door middel van de Heilige Geest. 
De Heilige Geest zal in alle waarheid leiden en hen in alles onderwijzen, ook de 
toekomende dingen. In alles zegt de Heiland. Behoeden voor afdwalingen van 
de rechte leer. Dat er nu zoveel dwalingen zijn, zoveel verschillende soorten 
gemeenten, duidt heel duidelijk op het Zich terugtrekken van de Heilige Geest. 
Waarom trekt de Heilige Geest Zich terug? Omdat de leiders van de gemeenten 
hun eigen inzichten volgen, niet aan de Heere Jezus vragen wat ze moeten doen 
en laten. Ze handelen dan eigenmachtig. (Spreuken 3:5; 2 Petrus 1:20; 1 Timo-
theüs 4; Colossenzen 2:16,17)
Op de Pinksterdag, na de Hemelvaart van de Heiland, vindt naar Zijn belofte 
de uitstorting van de Heilige Geest plaats. De discipelen ontvangen Deze met 
grote blijdschap. Kort daarop begint de apostel Petrus aan zijn prediking, 
waarna 3000 Joden en Jodengenoten zich bekeren en gedoopt worden. 

Johannes 14:26 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. 
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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11. Wanneer is de eerste Gemeente ontstaan?

De eerste Gemeente. 
De eerste Gemeente bestond uit Joden en heidenen. Heidenen die tot het 
Jodendom bekeerd waren, maar toch geen geboren Joden waren. (Jodengeno-
ten) Deze heidenen die tot geloof kwamen, kunnen m.i. geen Messias belij-
dende Joden genoemd worden. 

‘In het Calvinisme wordt geleerd dat de Kerk er is vanaf Adam. Deze leer heeft 
m.i. geen Bijbelse grond. De kerk is ook niet begonnen bij Abraham. De 
Gemeente was er in het Oude Testament nog niet, was een verborgenheid. In 
het Oude Testament waren er gelovige en niet-gelovige Joden. De Heere Jezus 
zegt in Mattheüs 16 vers 28 dat Hij op de Rots (Petra) de Gemeente zal bou-
wen. Dat was een profetische uitspraak. Het bouwen van de Gemeente lag 
duidelijk in de toekomst en is begonnen op de Pinksterdag, met de uitstorting 
van de Heilige Geest. De Gemeente is volgens de apostel Paulus een: ’Nieuwe 
Mens’ (Efeze 2:14-18). Deze nieuwe mens is niet Joods, is niet heidens, maar 
heeft een geheel nieuwe identiteit. Het gaat hier niet om de eenwording met 
Israël, maar over onze eenwording met Christus, samen met de gelovige Joden.
In Christus zijn wij, de heidenen, dichtbij gekomen, door het bloed van Chris-
tus. Wedergeboren Joden en wedergeboren heidenen vormen samen een nieuwe 
schepping, de Gemeente van Christus. Gods verlossingsplan is ondoorgronde-
lijk, het werd niet door de Joden en niet door de heidenen doorgrond’. (Romei-
nen 11:33-35) (John Bakker) 

Handelingen 2:1 Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. 2 In 
eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele 
huis te horen. 3 Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van 
hen verspreidden. 4 Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in 
vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. 5 In die dagen 
waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld. 6 Toen zij het 
geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder 
van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Zij begrepen er niets van. 
‘Dat zijn toch mannen uit Galilea?’ riepen zij verbaasd uit. 8 ‘Hoe kan het dan dat 
zij ònze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan 
komen: 9-11 uit Parthië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië, Pon-
tus, Asia, Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek van Cyrene in Libië. Er zijn hier 
Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van 
ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen, die God gedaan heeft!’

Handelingen 2: 37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt  
en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 
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38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf 
zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met veel meer andere 
woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behou-
den uit dit verkeerde geslacht! 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, wer-
den gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Langzamerhand komen er meer niet-Joden tot geloof in de Messias.
Petrus predikt het Evangelie aan de Romeinse hoofdman Cornelius en anderen. 
Filippus predikt het Evangelie aan de Ethiopische kamerling. Petrus predikt het 
Evangelie aan de Romeinse Hoofdman en de Romeinen die bij hem waren. 
Deze niet-Joden kwamen allen tot geloof. 
In Antiochië kwamen heel veel niet-Joden tot geloof in de Heere Jezus. 

Christenen die de ultra-bedelingen leer aanhangen zijn van mening dat de 
Gemeente begonnen is in Handelingen 28, na aankomst van Paulus in Rome.
De Heilige Geest zal deze dwaling direct onderkennen. 

De Gemeente is echter heel duidelijk begonnen na de uitstorting van de Hei-
lige Geest, toen er 3000 personen tot geloof kwamen, Joden en Joden-genoten. 

Handelingen 10: 42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getui-
gen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en 
doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving 
van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 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, 46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot-
maken. Toen antwoordde Petrus: 47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze 
mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden 
worden? 48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. 
Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.

Handelingen 11:20 Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit 
Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks-
sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. 21 En de hand van de Heere was 
met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere.

In Antiochië kwam een volheid van de niet-Joden tot geloof. Hoe we dat weten? 
Wel, er staat dat er zovelen tot geloof kwamen als er door de HEERE bestemd 
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waren voor het eeuwige leven. Wat een zegen dat de HEERE dat gedaan had. 
Anders was er niemand tot geloof gekomen. 
Ook een duidelijk teken dat de vorming van de gemeenten niet begonnen is in 
Handelingen 28, zoals de aanhangers van de ultra-bedelingenleer leren. 

Handelingen 13: 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 vrijmoe-
dig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken 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. 48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en 
prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd 
waren voor het eeuwige leven. 49 En het Woord van de Heere verbreidde 
zich door heel het land.

Uit de onderstaande teksten blijkt duidelijk de vorming van gemeenten, 
bestaande uit niet-Joden en Joden. 

Handelingen 14: 1 En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de 
Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van 
Grieken, geloofde………..3 Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoe-
dig, in vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade 
en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren…….21 En nadat zij aan 
die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt had-
den, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22 en zij versterk-
ten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en 
zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. 
23 En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouder-
lingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de 
Heere, in Wie zij nu geloofden.

Handelingen 15:3 Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reis-
den zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen, 
en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap……….. 14 Simeon heeft 
verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn 
Naam uit hen een volk aan te nemen. 15 En hiermee stemmen de woorden 
van de profeten overeen, zoals geschreven staat: 16 (Amos 9:11,12) Hierna 
zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat 
daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten,  
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17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle hei-
denen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Galaten 3:28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is 
het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men 
man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.

12. Is de Gemeente ingelijfd in Israël?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Kerk, de Gemeente is niet 
ingelijfd in Israël, zoals zo vaak wordt beweerd, maar in Christus. De berijming 
van Psalm 87 vers 4 klopt niet met de Bijbelse grondtekst. Het gaat in Psalm 87 
over de stad van God. Over die stad worden heerlijke dingen gezegd. Die heer-
lijke dingen kunnen helaas niet meer gezegd worden van het huidige aardse 
Jeruzalem. Het gaat dus over het Sion, het Jeruzalem waar God woont. Veel 
uitleggers denken hierbij aan het hemels Jeruzalem. Het gaat in deze Psalm over 
mensen uit allerlei landen en van allerlei geslachten, die wedergeboren worden. 
Het beeld van de Olijfboom (de Gemeente) moet in dit kader ook juist gezien 
worden (Romeinen 11:11-24). De christenen zijn vanuit de onedele olijfboom, 
als wilde olijftakken naast de edele olijftakken op de edele Olijfboom geënt. 
Waardoor de christenen uit de heidenen, samen met de gelovige Messias belij-
dende Joden, deel krijgen aan de saprijke wortel……en deze wortel, die ons, de 
Gemeente, voedt en draagt is niet Israël, maar Christus Zelf. Door het ongeloof 
van de Joden hebben de gelovigen uit de heidenen, deel gekregen aan de saprijke 
wortel Christus. We zijn samen met de Messias belijdende Joden op de edele 
Olijfboom geënt. Samen ingelijfd in Christus. 

De saprijke wortel is heilig en is het symbool voor Jezus Christus. Christus is 
ook het ‘Zaad’, beloofd aan Abraham, in Wie alle volken op aarde gezegend 
zullen worden.

13. De Gemeente - het Lichaam van Jezus Christus

Lichaam van Christus – hoe samengesteld?
Het Lichaam bestaat uit vele leden. De apostel noemt er een aantal. 

1 Korinthiërs 12 : 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de 
leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook 
met Christus. 13 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 
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zijn van één Geest doordrenkt. 14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, 
maar uit vele.

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.

Galaten 3: 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus 
Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 
28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van 
belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 
vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan 
bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Efeze 4: 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles 
toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit 
wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die onder-
steuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt 
het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

1 Korinthiërs 12:12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden 
van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Chris-
tus. 13 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. 14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 15 
Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij 
daarom dan niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog 
ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het 
hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar 
zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het 
lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 19 Als zij alle één lid waren, waar 
zou het lichaam zijn? 20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één 
lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervol-
gens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 22 Ja, meer nog, de leden van 
het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. 23 En aan 
de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer 
en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 24 Onze eerbare leden echter hebben 
dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat 
tekortkomt, groter eer gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, 
maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. 26 En als één lid lijdt, lijden 
alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 27 Samen bent 
u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.
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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.

Efeze 1: 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem 
als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de 
vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Wat gebeurt er met een mens wanneer hij lid wordt van het Lichaam van 
Christus? In Efeze 2 vinden wij daarvan een duidelijke opsomming.
• Niet meer zonder Christus.
• Niet meer vervreemd van Israël.
• De beloften zijn duidelijk geworden.
• Niet meer zonder hoop.
• Niet meer zonder God.
• Christus is onze vrede.
• Vrede met God ontvangen.
• Door één Geest toegang tot God, de Vader van Jezus Christus.
• Medeburger en huisgenoot van het gezin van God, de Gemeente.
• Een levende steen in het Gebouw van God, de Gemeente, in de Geest.

Efeze 2: 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbe-
snedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met 
de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burger-
schap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen 
hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 
voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze 
vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af 
te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van 
de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe 
mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam 
met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 
En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, 
en aan hen die dichtbij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest 
de toegang tot de Vader. 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.

Welke mensen heeft de Heere gegeven om de Gemeente te leiden en te weiden 
in de grazige weiden van Zijn Woord?
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In Efeze 4 lezen we dat ons gegeven zijn: apostelen, profeten, evangelisten, 
herders en leraars. Deze zijn gegeven tot opbouw van het Lichaam van Chris-
tus, Zijn Gemeente. Dus deze gaven mogen geen verdeeldheid brengen. Wat 
we in de praktijk soms zien is, dat de ene gelovige zijn bediening belangrijker 
vindt dan dat van de ander. De Heere Jezus heeft gebeden voor de eenheid van 
Gods kinderen. (Johannes 17) Die eenheid komt tot stand door de Heilige 
Geest die ieder kind van God ontvangen heeft en doordat de vrucht van de 
Heilige Geest zichtbaar wordt, waarvan de Liefde de meeste is.Het aantal disci-
pelen is beperkt gebleven tot twaalf. Apostelen waren diegenen die de Heere 
Jezus nog op aarde gekend hebben. Paulus als een ‘ontijdig geborene’ zoals hij 
zichzelf noemt. Hij kreeg een speciale openbaring van de Heere Jezus. Aposte-
len kennen we nu niet meer. Degenen die zich momenteel zo noemen, zijn 
dwaalleraren. Profeten, zoals in het Oude Testament kennen we nu ook niet 
meer. Het Nieuwe Testament is compleet en ik denk niet dat we nog nieuwe 
openbaringen van God zullen ontvangen. Aan het einde van het NT in Open-
baring zegt de Heere Jezus, dat er niets van dit boek mag worden afgedaan, 
maar er ook niets aan mag worden toegevoegd. 

Efeze 4: 11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, 
weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de 
heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 
van Christus, 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeenge-
houden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin 
ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf 
in de liefde.
De Gemeente in haar relatie tot Christus, wordt door Paulus vergeleken met de 
eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk. De liefde bindt samen. Liefde en 
trouw houden een huwelijk in stand. Liefde en trouw houden ook de Gemeente 
in stand. Dit blijkt uit het feit dat de Heere Jezus Zich voor de Gemeente 
heeft overgegeven.

Efeze 5: 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de 
gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24 Daarom, zoals de gemeente 
aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen 
onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de 
gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar 
zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij 
haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of 
iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen 
hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief-
heeft, heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar 
hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden 
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van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31 Daarom 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.

14.  Jezus Christus is het Hoofd van Zijn Lichaam,  
Zijn Gemeente

Aan de apostel Paulus werd het geheim, de verborgenheid van het heil voor de 
heidenen geopenbaard. Dat Joden en heidenen samen de Gemeente van Jezus 
Christus zouden vormen. Daar was in het Oude Testament nog geen zicht op 
geweest. Wel konden heidenen door bekering zgn. Jodengenoot worden. Ze wer-
den daardoor lid van een Joodse synagoge. Maar dat de komende Messias de 
Gemeente zou vormen uit Jood en heiden, was onbekend. Na de uitstorting van 
de Heilige Geest werden de eerste kenmerken van die Gemeente, na de toespraak 
van Petrus, al openbaar. Onder zijn gehoor waren zowel Joden als Jodengenoten, 
dus heidenen die het Joodse geloof aangenomen hadden. Beide kwamen tot 
bekering en geloof in de Messias Jezus. Vormden zo samen het begin van het 
Lichaam van Christus. In Efeze 3 vers 6 lezen wat het wezen is van dit nieuwe 
Lichaam: ’namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam 
behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie.’ 
Deze Gemeente begon in Handelingen 2 met Pinksteren en zal op aarde eindi-
gen met de opname van de Gemeente. (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

Kolossenzen 1: 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, 
Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste 
zou zijn.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.

Kolossensen 1:25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak 
in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te 
vervullen, 26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 
geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27 Aan hen heeft God willen 
bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de 
heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Over de eenheid van de leden van de Gemeente. Alle leden zijn kinderen 
van God door het geloof in Christus Jezus en gedrenkt met die ene Geest, 
de Heilige Geest.
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Galaten 3:26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus 
Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 
28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van 
belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 
vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van Christus bent, dan 
bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

De gelijkheid van de gelovigen uit de heidenen met die uit de Joden, werd in 
Jeruzalem niet door iedereen in eerste instantie geaccepteerd. Ook de apostelen 
moesten daarvoor worden ingewonnen. De Heere begon daarmee door Petrus 
te overtuigen toen Hij Petrus verzocht om aan Cornelius, een Romeinse hoofd-
man, het Evangelie te verkondigen. Door het visioen van het laken met de reine 
en onreine dieren dat uit de hemel neerdaalde, waarvan Petrus moest eten. 
Hand 10: 3-16

Later overtuigden Petrus en Paulus de oudsten te Jeruzalem ervan dat de Heere 
grote dingen had gedaan onder de heidenen. Velen waren tot bekering geko-
men en hadden de Messias Jezus aanvaard als hun Zaligmaker. 

Handelingen 15:14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen 
omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen.15 En hiermee 
stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: 16 Hierna zal 
Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 
afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 17 opdat de mensen die 
overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam 
uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Na het ontstaan van de Gemeente van Jood en niet-Jood vonden de Joodse 
gelovigen in Jeruzalem dat een vermenging van wet en genade. Hierover horen 
we Paulus bij zijn bezoek aan de gemeente in Jeruzalem spreken. De Jood ech-
ter wordt niet gered door het houden van de wet, maar door het geloof in de 
Heere Jezus Christus. Voor de gelovigen uit de heidenen gelden de volgende 
leefregels: zij mogen niet eten van hetgeen aan de afgoden geofferd is, moeten 
zich wachten voor het eten van bloed en van het verstikte en zich onthouden 
van hoererij. Hand. 21:25

Handelingen 21:17 En toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons 
met blijdschap. 18 De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus. En al de ouder-
lingen waren daar gekomen. 19 En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bij-
zonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. 20 En toen 
zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel 
tienduizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet.
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Toekomst van de Gemeente:
• Gemeente is mede erfgenaam van God door Christus.
Galaten 4:7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, 
dan bent u ook erfgenaam van God door Christus
Openbaring 21:7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God 
zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
Zie ook: 1 Korinthe 3:21; 2 Korinthe 6:18.

• Opname van de Gemeente:
1 Thessalonicenzen 4:17 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.

• Gemeente wordt geopenbaard in heerlijkheid:
Kolossenzen 3:4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan 
zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
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.
Zie ook: Filippenzen 3:21; 2 Thessalonicenzen 1:10
 
• Gemeente gaat mede oordelen:
1 Korinthe 6:1 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? Hoe-
veel te meer dan alledaagse dingen?

• Gemeente gaat mede regeren: 
Timotheüs 2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.
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.

• Bevrijding van de schepping wordt veroorzaakt door de Gemeente: 
Romeinen 8:19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het 
openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zin-
loosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderwor-
pen 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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15. Jezus is de Hoeksteen van een geestelijk Huis

De Gemeente is een woning van God in de Geest met Christus als Hoeksteen.
Petrus zegt dat een kind van God een levende steen is van een geestelijk huis. 
Dat geestelijke huis wordt ook wel genoemd een heilige tempel. Ieder kind van 
God is door de inwoning van de Heilige Geest, een tempel van God. 1 Korinthe: 
6 :18-20.
Bent u een levende steen van dit geestelijk huis? Als u geen levende steen in dit 
geestelijk huis bent, draagt u bij aan de afbraak en ondergang van dit huis. 
Hoe komt het dat uw gemeente, kerk, niet geestelijk groeit en niet het Bijbelse 
beeld vertoont?

Efeze 2:18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de 
Vader. 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.

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 Christus. 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.

16. De Gemeente is de Bruid van Christus

Zijn Bruid.

De Gemeente is de Bruid van de Heere Jezus. Wie behoren daartoe? Iedere 
gelovige die na Pinksteren, door een waar geloof aan de Gemeente, het Lichaam 
wordt toegevoegd. De apostel Paulus spreekt hierover als een verborgenheid en 
vergelijkt deze relatie ook met een man – vrouw relatie. Maar Jeruzalem wordt 
toch ook als Bruid aangeduid? Jeruzalem zal de Bruid van het Lam zijn. Daar-
over lezen we in Openbaring 21. In Openbaring 19 gaat het echter over een 
bruiloft in de hemel, de bruiloft van het Lam. In Openbaring 21 gaat het over 
de Bruid van het Lam en niet over een bruiloft. In Openbaring 21 gaat het over 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Gemeente, het Lichaam van Christus, 
heeft de smaadheid en de verwerping met Hem gedeeld. Zij zal ook in de  ver-
heerlijking met Hem delen. 
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Johannes 3:29 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Brui-
degom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruide-
gom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.

Mattheüs 22:2 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. 

2 Korinthiërs 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.

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 gereedge-
maakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kle-
den, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden 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.

Openbaring 21: 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is.

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.

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 
hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water 
des levens nemen, voor niets.

Er zijn Bijbelleraren (die geheel of gedeeltelijk de ultra-bedelingen leer aanhan-
gen), die stellen dat Israël de Bruid van Christus is. Zie verdere uitleg over deze 
leer op blz. 154. Dit lijkt mij niet juist. Dit staat nergens letterlijk in de Bijbel. 
Als iemand tot de Bruid van Christus behoort, dan moet hij toch van Christus
zijn, in Hem geloven. Dat is nu met Israël nog niet het geval. Deze stelling lijkt 
mij op basis van alle relevante Bijbelteksten ook niet houdbaar. 
De HEERE gebruikt in Zijn Woord enkele metaforen om Zijn relatie tot Israël 
en de Gemeente duidelijk te maken. 
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Deze metaforen, die gegrond zijn op Bijbelteksten zijn:
•  Israël is de vrouw van God.
•  Israël is de Bruid van God.
•  De Gemeente, bestaande uit Joden en heidenen, is de Bruid van de Messias 

Jezus.
•  De Gemeente is het Lichaam van Christus.
•  Het nieuwe Jeruzalem is bereid als een bruid. 

Indien men deze metaforen gaat mixen, dan verliest de metafoor de oorspron-
kelijke betekenis. Voorbeeld: Israël wordt in het OT de vrouw van God 
genoemd. Indien Israël de bruid (vrouw) van de Zoon van God zou worden, 
dan zou de Zoon met de vrouw van Zijn Vader trouwen. Dit is God een gruwel 
en Hij heeft dat ten strengste aan Israël verboden.

17.  Jezus is de goede Herder-Zijn Gemeente is Zijn kudde 
schapen

Is er een lieflijker beeld van de Gemeente denkbaar? Ja, toch wel. De Gemeente 
voorgesteld als de Bruid van Christus. Dat is het aller lieflijkste beeld.

Zijn kudde schapen.

Johannes 10:4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat 
hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5 Maar een 
vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat 
zij de stem van vreemden niet kennen………9 Ik ben de Deur; als iemand door 
Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en 
weide vinden.

Johannes 10:15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven 
voor de schapen.

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 andere schapen zijn m.i. de gelovigen uit de volken en niet de Joden uit het 
Tienstammenrijk, zoals sommige Bijbel leraren verkondigen die de ultra-bede-
lingenleer aanhangen. In vers 26 staat dat Joden, die niet in Jezus geloven, niet 
Zijn schapen zijn. Dan kunnen de Joden uit het Tienstammenrijk dat ook niet 
zijn. 
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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. 28 
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid 
en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven 
heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

18.  Weid Mijn lammeren en schapen – Hoed Mijn schapen

In Zijn laatste dagen op aarde, vóór de Hemelvaart, geeft de Heere nog aanwij-
zingen aan Zijn apostel Petrus over het herder-zijn van Zijn kudde: lammeren 
en schapen. Die lammeren en schapen zijn Zijn eigendom. 
Wat is de opdracht voor Petrus en daarmee voor al de herders die de kudde 
Gods mogen leiden?

Johannes 21:15 Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon 
Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: 
Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 
16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u 
Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen 
hem: Hoed Mijn schapen. 17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon 
van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer 
tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, 
U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

In de eerste plaats blijkt dat de herder door de Heere moet worden aangesteld. 
Met andere woorden: zij moeten zich door de Heere geroepen weten de kudde 
te leiden. Zo niet, laat ze er dan beslist niet aan beginnen.
In de tweede plaats moeten ze goed voor de lammeren zorgen. Ze moeten voor 
de lammeren goede weide zoeken. Mals gras, niet al te zware kost. Kinderen en 
jongeren hebben hun bijzondere zorg nodig. Het onderwijs aan kinderen en 
jongeren is aangepast aan hun leeftijd, op een iets ander niveau dan van oude-
ren, die al wedergeboren zijn. 

Er kunnen in een gemeente ook ouderen zijn die de Heere Jezus nog niet ken-
nen, die geen persoonlijke relatie met Hem hebben. Die moeten ook geweid 
worden, weer op een andere manier dan de kinderen. Ze hebben ander geeste-
lijk voedsel nodig. Wedergeboren gelovigen hebben de vaste spijs nodig. Dr. 
Martyn Lloyd Jones hield ’s morgen een preek voor christenen en ’s avonds een 
preek voor niet-christenen. Dit deed hij, omdat hij tot de ontdekking was geko-
men dat niet alle kerkgangers wedergeboren waren. 
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De apostel Petrus roept, in zijn eerste brief, de herders op om de kudde die aan 
hen is toevertrouwd te hoeden. Dat wil zeggen, te beschermen voor indringers 
die een vreemde leer brengen of die er op uit zijn om de Gemeente te verande-
ren naar hun eigen inzichten, die niet op Gods Woord gegrond zijn. Een actu-
eel voorbeeld: in de christelijk-gereformeerde kerken is verschil van mening 
over de vrouw in het ambt. Als de voorstanders van het laatste doorzetten, kan 
dit leiden tot verdeeldheid en kerkscheuring. Maar wat er ook voor denkwijzen 
en meningen zijn in een gemeente, men moet zich houden aan het Woord van 
God. Als men niet aan het concrete Woord van God wil vasthouden, is er geen 
eenheid meer mogelijk. 

1 Petrus 5:1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige 
van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 
worden: 2 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 
gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; 3 ook 
niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar 
als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. 4 En als de Opper-
herder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

19.  Jezus is de Wijnstok – Leden van de Gemeente zijn de 
ranken

Wat wil de Heere Jezus Zijn kinderen leren met deze beeldspraak? 

• Symbolisch is Jezus de Wijnstok en de gelovigen zijn de ranken.
• Als een rank geen druiven voortbrengt, neemt Hij die rank weg.
• Blijf in Mij, anders kunt u geen vrucht dragen.
• Als u in Mij blijft zult u veel vrucht dragen.
• Zonder de Heere Jezus kunt u niets doen.
• Zonder de Heere Jezus is het niet mogelijk goede vruchten voort te brengen.
• Degene die niet in Mij blijft, verdort, wordt afgesneden, verzameld en in 

het vuur geworpen om te worden verbrand.
• Als u in Mij blijft en Mijn woorden in U blijven, mag u vragen wat u wilt 

en het zal u gegeven worden. 
• Mijn Vader wordt verheerlijkt als u veel vrucht draagt.

Hoe belangrijk zijn deze woorden van onze Heiland. Zelf heb ik steeds meer 
mogen ervaren dat ik zonder de Heere Jezus niets, en dan ook letterlijk niets 
kan doen. Geen boeken schrijven, maar dat ik door mijn ziekte ook lichamelijk 
niets kan doen zonder Hem. Hij schenkt de gaven en Hij geeft de kracht. Hem 
zij alle dank en eer en glorie voor Zijn genade, die iedere dag groot en nieuw is.
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Johannes 15: 1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 
Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht 
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het 
woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen 
vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u 
niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, 
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in 
Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze 
en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn 
woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin 
wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Mattheüs 7: 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt 
en in het vuur geworpen.

Mattheüs 15:13 Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader 
niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.

Jezus is het Hoofd van het Lichaam – Leden van de Gemeente zijn de 
andere delen van het Lichaam.

1 Korinthiërs 12: 12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de 
leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook 
met Christus. 13 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. 14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, 
maar uit vele.

1 Korinthiërs 12: 26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer 
ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 27 Samen bent u namelijk het lichaam 
van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 28 God nu heeft sommigen in de 
gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde 
leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van 
hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? 
Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krach-
ten? 30 Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen 
in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? 31 Streef dus naar de beste genadegaven. En 
ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.

Efeze 4: 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe 
zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit 
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wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die onder-
steuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt 
het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

20. Tekenen van Doop en Avondmaal

De Heere Jezus heeft aan Zijn discipelen opdracht gegeven om op twee manie-
ren Zijn offer te gedenken. 

Het eerste teken hiervan is: zoals Jezus gestorven is aan het kruis en daarna is 
opgestaan, zo moeten ook Zijn volgelingen met Christus sterven en opstaan in 
een nieuw leven. De doop is daar het teken van. De doop is geen sacrament. 
Het woord sacrament komt niet in de Bijbel voor, want de doop verandert ons 
niet. De doop is een getuigenis. 

Het tweede teken is het Heilig Avondmaal. Het brood duidt op het lichaam van 
Christus, het levende Brood dat voor ons verbroken is. De Zoon ons gegeven 
door de Vader. Hij die Zichzelf vrijwillig offerde op het kruis van Golgotha om 
de zonde van de wereld te dragen. Het bloed duidt op het door Christus vergo-
ten bloed aan het kruis, om de zonde te verzoenen. Het Heilig Avondmaal is 
geen sacrament met een bepaalde mystieke uitwerking, of een middel waardoor 
we zalig kunnen worden, zoals de Rooms-Katholieke Kerk het uitlegt in de 
eucharistie. Het is een gedachtenis maaltijd en een opdracht van de Heere om 
Zijn lijden en sterven te gedenken tot Zijn wederkomst. 

De prediker Spurgeon heeft eens gezegd dat beide tekenen alleen bestemd zijn 
voor mensen die een waar geloof hebben, die wedergeboren zijn. Ook ik geloof, 
dat dit volkomen Bijbels is.

Handelingen 8:37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het 
geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van 
God is. 38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, 
zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

Lukas 22:19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het 
aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat 
tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken 
van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat 
voor u vergoten wordt.
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In de brief aan de Galaten schrijft Paulus dat het besneden zijn of het onbesne-
den zijn geen kracht heeft, maar wel het persoonlijk geloof, wél dat u een nieuw 
mens, een nieuwe schepping bent, een wedergeboren mens. 
Als men er van uitgaat dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is 
gekomen, zou men met Paulus kunnen zeggen, dat de kinderdoop geen enkele 
kracht heeft. Met andere woorden: het betekent niets, het werkt niets uit. Hoe 
anders is het als een kind, groot geworden, wedergeboren wordt. Door de 
besnijdenis wordt een Israëliet geen nieuwe schepping De doop van een kind, 
en ook van een volwassen mens bewerkt dit evenmin. 

Het is zo eenvoudig. Mensen met een zelfgemaakte godsdienst, maken eenvou-
dige zaken moeilijk. Wat is er door de dwaling van de kinderdoop al veel ellende 
in de wereld gekomen. Veel verdeeldheid en onenigheid. Veel gelovige mensen 
zijn daardoor vervolgd en gedood. En het gaat nog steeds door. Terwijl er in de 
gehele Schrift geen enkel voorbeeld te vinden is van het dopen van pasgeboren 
kinderen en de Heiland daar Zelf ook geen opdracht voor gegeven heeft, zoals 
bij de instelling van het Avondmaal. Dat zou toch voldoende grond en reden 
moeten zijn om deze dwaling de wereld uit te helpen? Er zijn vele voorbeelden 
in de Schrift van mensen, die na hun bekering gedoopt werden op hun geloof. 

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde 
werkzaam is.

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.
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OVER GELOOF, BEKERING  

EN WEDERGEBOORTE

21. Jezus, Gods Zoon, tot zonde gemaakt

Als het gaat over geloof, bekering en wedergeboorte is het vóór alles noodzake-
lijk om te weten dat de Heere Jezus, de Zoon van God, om zondaren te redden, 
voor ons tot zonde is gemaakt.

2 Korinthe 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Al mijn- en uw slechte en smerige daden en gedachten heeft God op Zijn Zoon 
doen neerkomen. Alsof Hij al die slechte en zondige daden en gedachten gedaan 
heeft. Alsof Hij die moorden gepleegd heeft. Alsof Hij die vuile zonde begaan 
heeft. Alsof Hij slaaf van allerlei zonden is geweest. Hoe afzichtelijk moet Hij 
voor Zijn Vader geweest zijn. Om Zijn Zoon zo te zien, bedekt en beladen met 
de zonden van de gehele mensheid. Op het kruis heeft in een drie uur durende 
duisternis God de Vader Zijn Zoon gestraft en is Zijn toorn over Hem heen 
geraasd voor al de zonden die de mensheid heeft bedreven en nog zal gaan 
bedrijven. Wat een liefde van de Vader en wat een liefde van de Zoon om men-
sen, zondaren, te redden van de eeuwige straf in de hel. Voor al degenen die de 
Heere Jezus aanvaarden als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. 

22. Wie God zoekt, zal Hem vinden

Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zegt de HEERE 
heel duidelijk dat wie Hem zoekt, Hem zal vinden. 
Dit is een geweldige belofte en dit moet toch moed geven aan een ieder die het 
op zijn hart gekregen heeft om God te zoeken. Ieder mens heeft besef gekregen 
van het bestaan van een hoger wezen, van een goddelijk wezen. Men gaat op 
zoek naar allerlei goden of zaken waarmee men de leegte in het hart tracht op 
te vullen. De Bijbel noemt deze afgoden. Afgoden, afbeeldingen die door men-
sen gemaakt worden om te aanbidden, worden gebruikt door de satan en de 
demonen om de mens aan zich te binden. Ook materiële zaken of zelfs mensen 
kunnen tot een afgod worden gemaakt. Alles wat de plaats die God toekomt in 
het hart van de mens, inneemt en beheerst. 
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De God van Abraham, Izak en Jakob, heeft Zich echter geopenbaard in de geschie-
denis van het Joodse volk als de levende God. YHWH, de Ik ben Die Ik ben.
Die levende God, Die Zich geopenbaard heeft op aarde in Zijn Zoon Jezus 
Christus, zegt tot ieder mens: ‘Wie Mij zoekt, zal Mij vinden’. 

De mens die op zoek gaat, zal deze waarheid ondervinden. Daarna zal die mens 
zeggen: ‘God heeft mij zoekende gemaakt, want ik heb er zelf nooit aan gedacht 
om Hem te zoeken. Hij deed mij Hem vinden’.

Hoe gaat een mens zoeken? Het Woord zegt dat een mens dan eerst moet gaan 
geloven dat God bestaat. In Hebreeën 11:6 lezen we: ‘Zonder geloof is het 
onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij 
bestaat en dat Hij een Beloner is van wie Hem ernstig zoeken’. Verder lezen we 
in Mattheüs 7:7,8: ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; 
klopt, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.’ 

1 Kronieken 28: 9 En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem 
met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle 
harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door 
jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.

Psalm 105: 3 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE 
zoeken, zich verblijden. 4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aan-
gezicht voortdurend.

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

Hooglied 3: 1 Op mijn bed zocht ik in de nachten Hem Die ik innig liefheb.
Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Hem Die ik innig liefheb 2 Ik dacht: Laat 
ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen, Hem 
zoeken, Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Hem Die ik 
innig liefheb 3 De wachters, die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei: Hebt 
u Hem gezien Die ik innig liefheb? Hem Die ik innig liefheb 4 Nauwelijks was ik 
hen voorbijgegaan of ik vond Hem Die ik innig liefheb. Ik greep Hem vast, liet 
Hem niet meer los, tot ik Hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de 
binnenkamer van haar die mij gebaard heeft

Jeremia 29: 13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vra-
gen met heel uw hart. 14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik 
zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en 
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uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terug-
brengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie 
tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

23. Zoek eerst het Koninkrijk van God

De Heere Jezus geeft Zijn discipelen het advies om niet bezorgd te zijn over 
materiële zaken. Dat doen mensen die niet geloven in de voorzienigheid van 
God. Als mensen het Koninkrijk van God gaan zoeken en vinden, hoeven ze 
niet bezorgd te zijn over materiële zaken. 
Hun brood zal hen gegeven worden.

Jesaja 33:16 die (de rechtvaardige) zal wonen op de hoogten; bergvestingen op de 
rotsen zullen zijn veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem gegeven, van water is 
hij verzekerd.

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.

24. Het Koninkrijk van God ontvangen als een kind.

Waarom moet iedereen worden als een kind om het Koninkrijk van God bin-
nen te kunnen gaan? Wat is het speciale van het kind- zijn, dat de Heiland 
noodzakelijk vindt? Het speciale is ‘geloof en vertrouwen’. Een klein kind 
gelooft voor honderd procent onvoorwaardelijk, wat zijn vader en moeder zeg-
gen of beloven. Uitgaande van deze eigenschap moet een kind worden onder-
wezen en opgevoed. Nu, zo moeten ook volwassen mensen voor honderd 
procent de Woorden van God en van de Heere Jezus geloven. De Joden geloof-
den Zijn woorden niet. Daarom kwam de Heere Jezus met dit voorbeeld. Dus 
worden als een kind wil zeggen: als een kind voor honderd procent geloven wat 
de Vader zegt en Hem volkomen vertrouwen. 

Lukas 9:48 En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ont-
vangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie 
de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.
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Lukas 18: 16 Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot 
Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 
17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal 
daarin beslist niet binnengaan…………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. 

Worden als een kind is zó belangrijk, dat de Heere Jezus zelfs zegt, dat als je niet 
wordt als een kind, je het Koninkrijk van de hemelen niet zult binnen gaan. 
Daar hangt dus heel veel van af. Eeuwig zalig of eeuwig verloren. Het geloof en 
het vertrouwen in de Heere Jezus maakt het grote verschil. 
 
Psalm 8:3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fun-
dament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te 
laten ophouden.

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. 5 En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Markus 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als 
een kind, zal het beslist niet binnengaan. 16 En Hij omarmde hen, legde de handen 
op hen en zegende hen.
Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnen-
gaan.

1 Korinthe 14:20 Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinder-
lijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.

2 Timotheüs 3:14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd 
bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige 
Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Chris-
tus Jezus is.

1 Petrus 2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van 
het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste geproefd hebt dat 
de Heere goedertieren is,
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25. God de Vader geeft de gelovigen aan Zijn Zoon

Over uitverkiezing, geloof en bekering.

De apostel Petrus zegt tot de gelovigen aan wie hij schrijft, dat ze uitverkoren zijn 
overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. God is alwetend. God weet ook 
welke mensen tot geloof zullen komen. Dat weet God al, nog voordat de mensen 
geboren worden. Dat bedoelt Petrus met de voorkennis die God de Vader heeft. 
Verder zegt de apostel in dezelfde tekst dat de Heilige Geest dit geloof werkt.

1 Petrus 1: 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen 
in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren 
overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de 
Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge 
genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Is er uitverkiezing door God? Ja, doordat God de Vader Zijn Zoon heeft gege-
ven en de Heere Jezus bereid was het offer te brengen dat nodig was voor de 
zondaar om zalig te worden, is het mogelijk geworden. Als de Zoon, het Lam 
van God, Dat geslacht is van de grondlegging der wereld af, niet gekomen was, 
zou niemand zalig kunnen worden. 
Dus als God je niet uitverkiest, word je niet zalig. Ja, dat is zo. Dus dan moet je 
maar afwachten of je uitverkoren bent? Nee, dat zeker niet. Want God wil dat 
alle mensen zalig worden. Dus dan worden alle mensen uitverkoren? Ja, maar 
de mens moet zelf ook willen. De mens wil van nature het heil in Christus niet 
aannemen. Dat is toch wel heel vreemd. God wil het eeuwig geluk van de mens 
en de mens wil niet. Ja, helaas is dat zo. Dat komt omdat de mens de voorwaar-
den van God niet accepteert. 

In de Bijbel laat God zien dat Hij wil dat de mens een keuze maakt, vóór of 
tegen Hem. God heeft geen lust in de eeuwige dood van de mens, maar dat 
deze zich bekeert en eeuwig leven ontvangt. Dat maakt de HEERE aan ons 
duidelijk, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament roept de profeet Elia het volk van Israël op om een 
duidelijke keuze te maken wat betreft degene die ze willen dienen: de HEERE 
God of de afgoden. Het volk kiest dan voor de HEERE. Dit gebeurde nadat de 
HEERE d.m.v. vuur Zijn almacht had laten zien.

De Profeet Ezechiël zegt namens God:
Ezechiël 18:23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? 
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spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat 
hij zal leven? 

In het Nieuwe Testament zegt de Heere Jezus daarover: 

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.

Mattheüs 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie 
naar u toe gezonden 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!

Johannes 17: 1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 
Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheer-
lijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft 
aan allen die U Hem gegeven hebt……….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. 7 Nu hebben zij 
erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt………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 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. …….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.

De apostel Paulus zegt in zijn brief aan Timotheüs: 
1 Timotheüs 4:3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zalig-
maker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid 
komen.

De apostel Petrus zegt in zijn tweede brief:
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.
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De mens wordt opgeroepen om te kiezen. Daarvoor heeft de mens van God een 
wil gekregen. God houdt de mens verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes.

Nu zijn er voorgangers die zeggen, dat de wil van de mens is beïnvloed door de 
zonde en dat daarom de mens nooit goed kan kiezen. De mens zou dan niet meer 
vrij zijn om te kiezen. Dit is zeker waar, maar God houdt de mens wel verant-
woordelijk en verwacht van hem een keuze. Wie niet vóór God en vóór Zijn 
Zoon kiest, kiest tegen God. Niet kiezen is ook een keuze, en wel tegen God. 

Waarom wil de mens niet kiezen of kiest hij of zij tegen God? Dat komt omdat 
de mens de voorwaarden van God niet wil accepteren. God stelt als voorwaar-
den: geloof, bekering en wedergeboorte. 
Het probleem is nu dat de mens zijn zonde niet wil erkennen en belijden en 
zich niet wil bekeren. Hij wil God niet op de eerste plaats te zetten en Hem het 
roer in handen geven van zijn levensschip. Hij wil God ook niet lief hebben 
boven alles en zijn naaste als zichzelf. 

Nu zegt de Heere Jezus dat God, Zijn Vader, mensen aan Hem geeft, die zalig 
moeten worden. Ja, God de Vader maakt mensen gewillig om tot Jezus te 
komen. Anders zou er niemand zalig worden. 

Kan God niet ieder mens gewillig maken? Ja, God is machtig. Dat kan Hij 
zeker doen. Waarom doet God dat niet? Dat weten wij niet. Hij wil dat Zijn 
schepsel Hem vrijwillig liefheeft. God heeft van de mens geen robot gemaakt. 
God is ook soeverein, Hij is geen verantwoording schuldig aan de mens, die Hij 
geschapen heeft. 
Met dit aspect van God, hoeft de mens geen rekening te houden. 
De mens kan God geen enkel verwijt maken, want Hij heeft er alles aan gedaan 
om mensen zalig te maken. Hij heeft er zelfs Zijn eigen eniggeboren, geliefde 
Zoon voor gegeven. 

De mens mag, voordat hij in Jezus gaat geloven, geen rekening houden met de 
verkiezing van God. Een mens mag niet zeggen: ‘Ik ben niet uitverkoren en 
daarom geloof ik niet’. Een mens weet niet of hij wel of niet uitverkoren is. 
God wil dat alle mensen zalig worden en dat is bepalend voor onze verantwoor-
delijkheid. 

Mattheüs 15:13 Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader 
niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.

Johannes 6: 36 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u 
niet. 37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, 
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zal Ik beslist niet uitwerpen. 38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet 
opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. 39 En 
dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij 
gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 40 
En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in 
Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 

Johannes 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezon-
den heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 45 Er is 
geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan 
die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet dat iemand de 
Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien.

Johannes 6:65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij 
komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.

Johannes 15:1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 
vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

Handelingen 15:18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 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. 5 Hij heeft ons voorbe-
stemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zich-
zelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van 
Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.7 In Hem hebben 
wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken 
heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 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. 11In 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.

Romeinen 10:21 Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn 
handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
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Niet wij hebben ons met God verzoend, God heeft Zich met ons verzoend 
door het offer van Zijn lieve Zoon. 

2 Korinthe 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 overtredingen niet toerekende; en 
Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

26. Oproep tot bekering en dopen

In het Woord van God worden alle mensen opgeroepen tot geloof en bekering. 
Als aan die oproep gevolg wordt gegeven, moet de persoon ook gedoopt wor-
den. Bekering en doop zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Johannes de Doper begon daarmee en de Heere Jezus en Zijn discipelen onder-
wezen dit op dezelfde manier. 

Het is dan ook niet in overeenstemming met Gods Woord om bekering en 
doop te scheiden. De gevolgen zijn vaak desastreus. In het bijzonder indien 
door een geloofsgemeenschap, bekering en doop als een soort leer of dogma van 
elkaar gescheiden worden. Ik denk dat de Heere daar niet blij mee is. Integen-
deel. Hij haat iedere afwijking van Zijn Woord. We mogen er niets aan toedoen 
en er ook niets van afdoen. 

In het Oude Testament wordt ons een voorbeeld gegeven van Abraham. 
Abraham geloofde eerst en daarna ontving hij het teken van de besnijdenis. 
In het Nieuwe Testament is het niet anders. Eerst geloven en dan als teken en 
getuigenis je laten dopen door onderdompeling. Met Christus gestorven en 
opgestaan in een nieuw leven. Dit zou voldoende moeten zijn om aan alle dis-
cussies over de doop een einde te maken. 

Handelingen 2: 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kin-
deren en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Handelingen 3: 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 
Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, 
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waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeu-
wen heen. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze 
Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

Handelingen 8:37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoor-
loofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel 
Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

Jakobus 4:8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, 
en zuiver de harten, dubbelhartigen! 9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. 
Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 10 
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

27. Belijdenis doen – Waarvan?

Belijdenis doen komt nog regelmatig voor in de reformatorische kerken. Het is 
de bedoeling dat jonge mensen, die als baby gedoopt zijn, naarmate ze ouder 
worden catechisatie (onderwijs) ontvangen inzake de heilsleer. Na een bepaalde 
tijd kan deze worden afgesloten met het doen van belijdenis. Tenminste als de 
catechisant daar innerlijk klaar voor is. Want het is de bedoeling dat men belij-
denis doet van zijn of haar geloof in een openbare kerkdienst.
Nu is het opmerkelijk dat men over het doen van belijdenis verschillend denkt.
In de meeste reformatorische kerken, word je door het doen van belijdenis lid 
van de kerk en verkrijg je ook toestemming om aan het Heilig Avondmaal deel 
te nemen. Maar er zijn ook kerken waar men belijdenis doet van de leer van de 
kerk en niet van een persoonlijk geloof. In die kerken word je daardoor wel lid 
van de kerk, maar krijg je geen toestemming om aan het Heilig Avondmaal deel 
te nemen. Want zegt men: ‘ Daarvoor moet je wel bekeerd, wedergeboren zijn’. 
Dit laatste is juist, maar de belijdenis in de kerk kun je dan beter geen belijdenis 
van het geloof noemen.

In evangelische- en baptisten gemeenten komt belijdenis doen niet voor, ten-
minste niet in die zin zoals bovengenoemd.
Als iemand zich laat dopen in die gemeenten, is het wel gebruikelijk en wordt 
er wel verwacht dat zo iemand een getuigenis van zijn persoonlijk geloof aflegt. 

Wat verstaat de Bijbel onder belijdenis doen? De Bijbel spreekt over drie soor-
ten van belijdenis. Belijdenis van zonden, belijdenis dat Jezus de Zoon van God 
is en de belijdenis van Jezus Zelf, die Hij onder Pontius Pilatus afgelegd heeft. 
Pilatus vroeg Jezus: ’Bent u de Koning der Joden?’ En Jezus antwoordde: ‘u zegt 
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het’. Daarmee beleed Jezus dat Hij de Koning der Joden is. De apostel Paulus 
zegt dat Jezus de Hogepriester is van onze belijdenis. Als de hemelse Hogepries-
ter heeft Hij de zonden verzoend van al de Zijnen.

Dat moet ook de inhoud zijn van onze belijdenis. 
De Heere Jezus is de Verzoener van mijn zonden.
De Heere Jezus is de Heer van mijn leven, Hem wil ik volgen.

Met deze twee zinnen heb ik het kort samengevat, maar het mag natuurlijk ook 
wel iets uitgebreider. Het zit echter niet in de veelheid van woorden. De Heere 
Jezus ziet het hart aan. De voorganger mag het ook formuleren. Waarop dan 
het ja en amen volgt van degene die belijdenis doet. Een kort, echt getuigenis is 
ook heel fijn. Als er het bovenstaande maar in tot uitdrukking wordt gebracht. 
 
Psalm 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik 
niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf 
mijn ongerechtigheid, mijn zonde.

Daniël 6:10 Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn 
huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde 
drie tijden ‘s daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, 
ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.

Daniël 9:4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och 
Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goe-
dertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht 
nemen,

2 Korinthe 9:13 want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God 
vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw 
belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen.

1 Timotheüs 6:12 Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor 
Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, 14 
dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze 
Heere Jezus Christus.

Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op 
de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.

Hebreeën 4:14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is door-
gegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
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Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, 
want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

28. Over het preken

Als het goed is, zitten er in de kerk kinderen, jongeren en ouderen in de leeftijd 
van 9-100 jaar. Het is helemaal niet nodig om voor kinderen, ouder dan 8 jaar, 
speciale nevendiensten of iets dergelijks te organiseren. Die nevendiensten zijn 
trouwens een naoorlogs gebeuren. Vóór de Tweede Wereldoorlog was er geen 
sprake van kindernevendiensten. Kinderen gingen op zondag één keer naar de 
kerk en één keer naar de zondagschool. Dus ook geen speciale benadering van 
jongeren. Die werden voor vol aangezien. Maar het is zou wel heel goed zijn dat 
de kinderen en de jongeren in een preek wat meer aandacht kregen.
Vroeger waren er wel zogenaamde jeugddiensten. Maar omdat die ’s avonds wer-
den gehouden, zaten er meer ouderen in de kerk dan jeugd. Niet zo handig en 
doelmatig. 

In een kerkdienst zitten bekeerde/wedergeboren- en onbekeerde kinderen, jon-
geren en ouderen. Een voorganger dient daar rekening mee te houden. Kinde-
ren en jonge mensen moeten nog vaak groeien in het geloof. Ook daar dient 
een voorganger aandacht aan te geven.

Dr. Martyn Lloyd Jones ontdekte op een bepaald moment dat niet alle kerk-
gangers bekeerd waren. Hij had het natuurlijk eerder kunnen weten, maar zijn 
ogen gingen er op een bepaald moment voor open. Hij ging toen anders pre-
ken. ’s Morgen hield hij een leerdienst voor de gelovige bezoekers. ’s Avond een 
Evangelisatiedienst. Ik denk dat het heel goed is voor voorgangers en a.s. voor-
gangers om het boek van hem te lezen dat voorheen ‘Prediken en Predikers’ 
heette en nu verkrijgbaar is in een nieuwe uitgave: ‘Waarom landt de Bood-
schap niet?’ Te bestellen bij Stichting HeartCry.

Jongeren zijn vaak kritischer dan ouderen. Dat geldt ook t.a.v. de prediking. 
Daarom dient een voorganger geen clichés te gebruiken. Laat Gods Woord 
spreken. De Bijbel is het Woord van God, geschreven door mensen die door de 
Heilige Geest geïnspireerd waren: 2 Petrus 2: 19-21; 2 Tim. 3: 16,17. Maar het 
Woord wordt helaas niet altijd Bijbels verklaard en/of geloofd. Wil men het 
Woord, Bijbels verklaren (recht snijden), dan dient men in de eerste plaats 
Schrift met Schrift te vergelijken. Erken, dat alléén de Heilige Geest leidt in alle 
Waarheid. Bidt om de leiding van de Heilige Geest.
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Kinderen en jongeren hebben voorbeelden nodig. Mensen die wedergeboren 
zijn en waaraan dat te merken is in hun leven. Ik ben God nog altijd dankbaar 
voor een gelovige moeder. 

Moeten de onbekeerden, twijfelaars en afgedwaalden afzonderlijk worden aan-
gesproken in een preek? Dat lijkt mij niet verstandig. Er is wel een andere 
manier om in de preek duidelijk te maken hoe God wil dat we zullen leven. 
Ieder mens kan zichzelf toetsen aan Gods Woord. Zijn Woord is nog altijd 
krachtig om mensen te bekeren. Probeer kinderen en jongeren altijd met liefde 
te benaderen, ook al zijn ze in onze ogen een beetje- of een beetje veel lastig. 

Ik heb zelf mee gemaakt dat een dominee bijna gedurende de gehele preek 
sprak tot de bekeerde mensen en de laatste vijf minuten waren dan bestemd 
voor de zogenaamde onbekeerden. Ik vind dit geen gebalanceerde prediking. 
Totdat die man anders ging preken… Dat was heel aangenaam om aan te 
horen. Hij werd heel gunnend. Hij bood het Evangelie aan iedereen aan. Later 
hoorde ik dat veel collega’s hem dat niet in dank hebben afgenomen. Zijn aan-
bod van genade was in hun ogen blijkbaar te ruim. Zo gaat dat helaas nog in 
sommige gemeenten. 

De Heere Jezus gaf de opdracht om het Evangelie, de blijde Boodschap, te pre-
diken aan de gehele wereld, te beginnen bij Jeruzalem.
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.

Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evan-
gelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Lukas 24:47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van 
zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

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.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen.
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Handelingen 13:47 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.

Kolossenzen 1:23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet 
laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is 
in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar gewor-
den ben.

29. Bevrijding uit de slavernij van de zonde

Een oprecht gelovige, een wedergeboren mens, is als het goed is, geen slaaf meer 
van de zonde. Gods Woord is daar duidelijk over. Men kan niet de Heere Jezus 
dienen en de zonde aan de hand houden. We kunnen b.v. niet God dienen en 
de mammon. Als dit u toch overkomt door de verzoeking van satan en/of door 
uw eigen zondige oude natuur, dan is er maar één middel om gereinigd, en uit 
de macht van satan bevrijd te worden. Dat is: je zonden belijden aan de Heere 
Jezus en Hem vragen je te bevrijden van de macht van satan en van de macht 
van de zonde. Op eigen kracht lukt dat niet. 
Wanneer men niet vol is van de Heilige Geest, heeft de boze eerder- en gemak-
kelijker vat op de gelovige. Romeinen 7: ‘ik ellendig mens’, wordt nog wel eens 
aangehaald als een soort excuus om te blijven zondigen. Maar Romeinen 6, 7 
en 8 horen bij elkaar. Dan is er geen excuus meer mogelijk op basis van de 
Schrift. Met Christus zijn wij meer dan overwinnaars en door de Geest kunnen 
wij de werkingen van het vlees doden.

De boze heeft een heel gemakkelijke prooi aan iemand die niet wedergeboren is.
De Heilige Geest is dan niet aanwezig als de Weerhouder.
Maar ook dan kan de Heere aangeroepen worden, of Hij de macht van satan 
wil verbreken en de desbetreffende persoon wil bevrijden uit de duisternis en 
hem over wil brengen in het Koninkrijk van Zijn licht. Of de Heere hem wil 
overtuigen van zonde en tot belijdenis van zonde wil brengen. Overwinning 
over de zonde in eigen kracht is niet mogelijk. Misschien voor een korte tijd. 
Maar de satan laat niet los, tenzij de Heere ons bevrijdt.

Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; 
de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.

Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Romeinen 6:18 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de 
gerechtigheid……..22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   6620024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   66 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



67

gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 
23vWant het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Galaten 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, 
en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

2 Timotheüs 2:25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich ver-
zetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waar-
heid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij 
levend gevangen waren om zijn wil te doen.

John Bunyan, de schrijver van ‘De Christenreis’, zegt: 
‘Wat maakt de satan van elk middel gebruik om de mens van Christus vandaan 
te houden! Hij wil niet dat iemand ontwaakt. De satan houdt van gerustheid, 
blindheid, duisternis en dwaling.’

30. Jezus zegt hoe men eeuwig leven kan krijgen

Waarvoor is de mens geschapen? Voor een tijdelijk leven op deze aarde of daarna 
ook nog voor een eeuwig leven? 
In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen geschreven over eeuwig leven, het-
geen uit het onderstaand lijstje blijkt: 

Eeuwig(e) Woord- liefde- Licht -verbond- zaligheid.
Eeuwig(e) oordeel- verderf-vuur- toorn.
Eeuwig(e) priesterschap-land -huis- Koning- Koninkrijk.

Uit Gods Woord blijkt dus duidelijk dat er een leven is na de dood. Er zijn 
echter twee soorten van eeuwig leven: namelijk eeuwig leven met God of een 
eeuwig leven zonder God in de hel. Waar een mens na zijn sterven terecht 
komt, hangt af van, in welke staat hij gedurende zijn bestaan op aarde geleefd 
heeft. Heeft Hij in zijn leven de Heere Jezus leren kennen als zijn Verlosser en 
Zaligmaker, dan ontvangt hij eeuwig leven met de Heere Jezus in het Paradijs. 
Heeft iemand in zijn leven de Heere Jezus afgewezen, dan ondergaat hij eeuwig 
leven met satan in de hel, in het verderf. Een tussenweg is er niet.
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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.

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.

Johannes 4: 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeu-
wigheid 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 5:24 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 verdoeme-
nis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Johannes 6:27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat 
blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft 
God de Vader verzegeld.

Johannes 6: 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig 
leven.

Johannes 8: 24 Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u 
niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.

Johannes 8: 51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht 
genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.

Johannes 10: 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
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.

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

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 
God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Galaten 6:8 Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; 
maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   6820024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   68 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



69

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 – toe-
rusten, bevestigen, versterken en funderen.

1 Johannes 2: 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil 
van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

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.

31. Over het zalig worden

In de zogenaamde Bergrede onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Zij waren 
de eerste leden van Zijn Lichaam de Gemeente. De Zaligsprekingen in Mattheüs 
5 zijn daarvan een onderdeel. Het is dus onderwijs aan Zijn discipelen. Hij riep 
de discipelen apart tot Zich en sprak niet tot de gehele schare, die nog niet in 
Hem geloofde. Het gaat in de Zaligsprekingen over de geestelijke kenmerken van 
mensen die wedergeboren zijn, een nieuw leven met Christus hebben ontvangen. 
Zij hebben de Heilige Geest ontvangen, waardoor zij veranderde mensen zijn 
geworden: Armen van geest, die treuren over hun bedreven zonden.
Zij zullen echter vertroost worden. 
Zij zullen zachtmoedig, barmhartig en vredestichters zijn. Alles een vrucht van 
de Heilige Geest.
Zij zullen rein van hart zijn. Zij zullen niet meer in de zonde leven.
Zij zullen voor hun geloof uitkomen, getuigen, en daarom vervolgd worden of 
gesmaad worden. Maar zegt de Heere Jezus: ‘Verblijdt u daarover, want uw 
loon zal groot zijn in de hemelen’.
De discipelen hadden toen nog niet de volheid van de Geest ontvangen, maar 
voor de Heere Jezus was dat geen beperking. Hij weet dat dit zal gaan gebeuren.
De zaligsprekingen worden verder uitgewerkt in Mattheüs 5, 6 en 7.

Zaligsprekingen in Mattheüs.

Mattheüs 5: 
1  Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 

kwamen Zijn discipelen bij Hem.
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. 
4  Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
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6  Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden.

7  Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8  Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
9  Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
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.
 
Johannes 1: Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld 
heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. 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.

Johannes 20: 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u 
geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

32. Is zalig worden moeilijk?

Zalig worden is niet moeilijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig. God heeft het de 
mens zo gemakkelijk gemaakt om zalig te worden. Want God wil dat alle mensen 
zalig worden. Aan de voorwaarden die God gesteld heeft, kan ieder mens voldoen. 
Waarom wordt in de Bijbel dan gesproken over een smalle weg en een nauwe 
poort? Betekent dat, dat veel mensen niet binnen kunnen gaan? 

Dat komt doordat de mens van nature niet op de voorwaarden van God in wil 
gaan. Die voorwaarden zijn: geloof in de Heere Jezus, bekering en wederge-
boorte. Wedergeboorte wil zeggen, sterven aan je eigen zondige natuur en 
nieuw leven ontvangen door de Heilige Geest. 

De Heere Jezus kent de mens en weet wat in de mens leeft. Dat men zich van 
nature niet wil overgeven aan Hem. Daarom noemt Hij de weg smal en de 
poort nauw. 

Maar God is zo genadig dat Hij onwillige mensen, gewillig kan en wil maken.
Vraag en bid daar om! 
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De Nauwe Poort 

Lukas 13: 22 En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en 
op weg was naar Jeruzalem. 23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, 
die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de 
nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet 
kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de 
deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en 
te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik 
weet niet waar u vandaan komt. 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in 
Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gege-
ven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van 
Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandenge-
knars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God 
zult zien, maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van 
noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 30 En zie, er 
zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Lukas 6:24 Maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al. 25 Wee u, die verzadigd 
bent, want u zult hongerlijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. 
26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden 
evenzo met de valse profeten.

Lukas 18:25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een 
naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij die dit 
hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? 27 Hij echter zei: De dingen die 
onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

Lukas 19: 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken 
wat verloren is.

Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft 
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het 
hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 
Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 
Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is 
Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de 
Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Filippensen 2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest 
bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, 
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werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u 
werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

33. Het Nieuwe Verbond in het bloed van Jezus

De Bijbel noemt zeven belangrijke verbonden. Drie van deze verbonden wer-
den door God gesloten met Israël als natie. Deze worden vaak de onvoorwaar-
delijke verbonden genoemd, omdat deze niet afhankelijk zijn van Israëls 
gehoorzaamheid. De voorwaardelijke verbonden geven de garantie dat God 
Zijn aandeel zal nakomen, wanneer aan de menselijke vereisten tegemoet is 
gekomen.

Het woord verbond (‘berit’ in het Hebreeuws en ‘diathéké’ in het Grieks) bete-
kent ‘een overeenkomst’ of ‘een overeengekomen regeling’.

De onvoorwaardelijke verbonden in de Bijbel zijn:

Het Abramitische Verbond: Dit verbond is vastgelegd in Genesis 12:1-3, 6-7; 
13:14-17, 15; 17:1-14; 22:15-18. God belooft dat Hij Abrahams naam groot 
zal maken en zijn nakomelingen talrijk, en dat Abraham de vader van vele 
naties zal zijn. God definieerde ook de geografische grenzen van het land dat 
Hij aan Abraham zou geven voor zijn natuurlijke nakomelingen.

Het Land Verbond: Deuteronomium 30:1-10 is een uitbreiding van de belofte 
van het land in het Abramitische Verbond. Het volk was God ongehoorzaam en 
werd over de hele wereld verspreid (Deuteronomium 30:3-4). Vers 5 vertelt ons 
dat God het volk weer als natie zou herstellen en hen voorspoed zou geven.

Het Davidische Verbond: Je kunt dit verbond lezen in 2 Samuël 7:8-16. Ook 
dit verbond is een uitbreiding van een gedeelte van het Abramitische Verbond, 
maar deze keer met betrekking tot het ‘zaad’ van Abraham. God beloofde 
David, dat zijn zaad (zijn natuurlijke nakomelingen) tot een eeuwig geslacht zal 
zijn. Er komt een dag waarop Jezus, het’ Zaad’, een nakomeling van David, als 
Koning over Israël zal heersen, voor eeuwig.

Het Noachitische Verbond: Dit verbond kan worden gevonden in Genesis 9. 
God beloofde dat Hij de wereld nooit meer door een zondvloed zou verwoesten 
en op deze wijze al het leven zou vernietigen. De regenboog werd gegeven als 
een teken en bevestiging van dit verbond.
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De voorwaardelijke verbonden in de Bijbel zijn:

Het Adamitische Verbond: Dit verbond bestaat uit twee gedeelten — het Ver-
bond van Eden (Genesis 1:26-30; 2:16-17) en het Adamitische Verbond 
(Genesis 3:15). Het eerste deel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid 
van de mens voor de schepping en de boom van kennis van goed en kwaad. Het 
tweede deel omvat de vervloekingen vanwege de zonden van Adam en Eva, 
maar ook de door God aangeboden oplossing voor de zonde in de Zoon.

Het Mozaïsche Verbond: Dit voorwaardelijke verbond staat in Deuteronomium 
en in Exodus. Het bevat de 10 geboden (Exodus 20) en de rest van de inzettin-
gen en geboden van de wet. De geschiedenisboeken van het Oude Testament 
laten zien hoe Israël soms gehoorzaam, soms ongehoorzaam was aan de wet.

Het Nieuwe Verbond: Dit verbond (aangekondigd in Jeremia 31:31-34) werd 
ingesteld door de Heere Jezus tijden de viering van het Heilig Avondmaal, vlak 
voor Zijn lijden en sterven op Golgotha. Dit is het Nieuwe Verbond in Zijn 
bloed. De Heere stelde dit Verbond in met Zijn Joodse discipelen. Maar zowel 
Joden als niet-Joden kunnen bevrijd worden van de straf op de zonde en ervoor 
kiezen om gered te worden door in Jezus Christus te geloven. Zo krijgen Joden 
en niet-Joden deel aan het Nieuwe Verbond.

Twee- of drie- verbonden leer.

In de christelijke geloofsleer spreekt men over het werkverbond (opgericht met 
Adam en Eva) en over het genadeverbond, oftewel het Nieuwe Verbond in het 
bloed van Jezus Christus. Dit nieuwe verbond is alleen voor mensen die door 
een waar geloof daaraan deel krijgen, dus mensen die wedergeboren zijn. 

Degenen die spreken over drie verbonden, zien een onderscheid tussen het 
verbond der verlossing waarin de Drie-Enige God een verbond heeft gesloten 
om de uitverkorenen zalig te maken en het verbond der genade waarin God 
met de gelovigen en hun kinderen Zijn verbond heeft opgericht. 
Degenen die spreken over de twee verbonden, zien het verbond der genade en 
het verbond der verlossing in feite als hetzelfde verbond. Zij gaan er vanuit dat 
het verbond der genade, in het bloed van de Heere Jezus, is opgericht niet met 
de gelovigen en hun kinderen, maar met de uitverkorenen.

In alle soorten reformatorische kerken en ook in de PKN (Protestantse Kerk in 
Nederland) wordt veelal de drie- verbonden leer aangehangen. Behalve in de 
Gereformeerde Gemeenten, daar wordt veelal de twee verbonden leer aangehan-
gen. In de baptisten- en evangelische gemeenten kent men geen drie verbonden 
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leer. Ook geen twee verbonden leer, maar men gaat er van uit dat een mens 
door bekering en wedergeboorte deel wordt van het Lichaam van Christus, dat 
is Zijn Gemeente. 

De zogenaamde drie-verbonden leer kan m.i. niet door Bijbelteksten worden 
onderbouwd. Door deze leer kunnen mensen, die als kind gedoopt zijn, op on-Bij-
belse gronden er van uit gaan dat ze behouden zijn. Dit veroorzaakt een valse 
gerustheid. Men wordt echter alléén zalig door bekering, geloof en wedergeboorte.
 
Mattheüs 26:26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend 
had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn 
lichaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun 
die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het 
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 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.

Markus 2: 21 En niemand naait een lap niet-gekrompen stof op een oud boven-
kleed; anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en 
ontstaat er een ergere scheur. 22 Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren 
zakken; anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en 
gaan de zakken verloren; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen.

Lukas 22: 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de 
twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd 
dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker 
niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En 
nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel 
hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de 
wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 19 En Hij nam brood en 
nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is 
Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo 
nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drink-
beker is het nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Johannes 6:32 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes 
heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit 
de hemel. 33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de 
wereld het 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.
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Johannes 6: 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna 
gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel 
neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 51 Ik ben het levende brood, 
dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeu-
wigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven 
van de wereld. 52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij 
ons Zijn vlees te eten geven? 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 eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, 
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voed-
sel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, 
blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef 
door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit 
de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestor-
ven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

34.  Wedergeboorte - Sterven en opstaan met Christus

‘Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem ( Jezus) gestorven 
zijn, zullen wij ook met Hem leven.’
Of
Als we niet met Jezus gestorven zijn, zullen we ook niet met Hem leven. 
Geen eeuwig leven met de Heere Jezus ontvangen.

In de Bijbel staan verschillende teksten die gaan over het sterven en opstaan met 
Christus in een nieuw leven. Jezus bespreekt dit onderwerp met Nicodemus, 
een Schriftgeleerde. Nicodemus moet wederom geboren worden. Hoewel hij 
als een vooraanstaand Farizeeër leefde en de Schriften kende, was dit blijkbaar 
nieuw voor hem. Jezus legt uit dat dit een geboorte is uit water en Geest. Het 
water, als teken van het sterven en opstaan met Christus, duidt op de radicali-
teit van de genade. Door de Geest worden wij daar zo op en in betrokken dat 
we delen in deze genade. We worden daardoor een ander mens: het oude, het 
leven in de zonde en onder het oordeel, is daarmee voorbij en we zijn een 
nieuwe schepping in Christus geworden. Deze nieuwe positie vraagt om dage-
lijkse bekering: een afsterven aan de zonde en een opstaan in het nieuwe leven. 
De Heere Jezus spreekt er niet alleen met Nicodemus over. Ook in Johannes 12 
heeft de Heere het over de graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven, 
om vrucht te kunnen dragen. Ook de apostel Paulus heeft het in zijn brieven 
over het sterven- en opgewekt worden met Christus. 
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Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn 
leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 
behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en 
waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de 
Vader hem eren.

Romeinen 6:8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat 
wij ook met Hem zullen leven;

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef 
ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven.

Kolossensen 3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die 
boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de 
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en 
uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard 
zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, harts-
tocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de 
toorn van God over de ongehoorzamen.

2 Timotheüs 2:11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven 
zijn, zullen wij ook met Hem leven. 12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem 
regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 13 Als wij 
ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

1 Petrus 1: 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed wor-
den tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot 
een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 
bewaard wordt voor u……….23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergan-
kelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord 
van God.

1 Petrus 2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk 
van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
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Getuigenis van Dr. Paul Visser over wedergeboorte. 

‘Wie is hier nog niet wederom geboren?’ Zo begon dominee Paul Visser zijn 
toespraak tijdens de Reveilweek 2019, georganiseerd door Near East Ministry. 
(NEM) De predikant uit Amsterdam sprak naar aanleiding van het thema: 
‘Leef ’: (over Nicodemus en eigen pretenties.)
Nadat hij die vraag had gesteld, tuurde de predikant de zaal in. ‘Eentje, hele-
maal achterin. Dan ben ik toch niet helemaal voor niks gekomen. Het gaat 
vandaag namelijk over wedergeboorte. Ik dacht: moet ik nu weer helemaal bij 
het begin beginnen en alles weer opnieuw gaan uitleggen? De meesten hier zijn 
namelijk al wederom geboren. Het was even lastig om te bedenken hoe ik een 
preek over Johannes 3 zou gaan invullen.’

Met Christus de dood in.
De predikant vertelt hoe hij daar zelf op zijn negentiende jaar achter kwam. ‘Ik 
was al tot geloof gekomen en wist van genade. Op een zomeravond op vakantie, 
gebeurde het zomaar ineens. Het drong tot me door als nooit tevoren. Ik zag 
ineens God. Als het erop aan komt, heb ik helemaal geen hart voor U en verzet 
ik mij tegen U. Ik leefde van genade, maar was toch nog wel heel veel met 
mezelf in de weer. Ineens ontdekte ik: Of ik nu vroom doe of goddeloos, het is 
allemaal even armoedig en even armzalig. Ik zakte door alle bodems heen. Dan 
ga je gewoon onder water. Als je onder water wordt geduwd, is het even heel 
benauwend. Maar tegelijkertijd is het ook zo bevrijdend. Mijn hele bestaan 
ging met Christus mee de dood in en sindsdien hoef ik er nooit, nooit, nooit, 
nooit meer iets aan te doen. Echt niet. Mijn bestaan is met Christus mee de 
dood ingegaan en met Hem opgewekt. Dan moet ik alleen zien, dat ik door de 
Geest leef. Want dat is nog wel even een dingetje.’

Een nieuw mens kijkt je aan.

Die wedergeboorte wil volgens Visser namelijk doorwerken. ‘Ik ben met Chris-
tus opgestaan en moet door de Geest van Christus gaan leven. Daar gaat het 
grootste deel van het Nieuwe Testament over. Al die brieven beginnen met wat 
God in Christus heeft gedaan, ze zijn gedoopt, onder water gegaan en nu komt 
het erop aan dat die Geest doorwerkt in hun denken, doen en laten. In heel hun 
denken, doen en laten worden wedergeboren. Paulus zei: ‘Houd jezelf voor 
ogen dat je met Christus de dood bent ingegaan, dat je voor de zonde dood 
bent en leeft in Christus Jezus.’ Als je ’s morgens voor de spiegel staat en je 
wrijft even je ogen uit, staat er nog een ander hoor: houd jezelf voor ogen dat 
jij daar niet alleen staat, maar een mens dat met Christus mee de dood inging 
en met Hem is opgewekt. Daar staat een nieuw mens mij aan te kijken. Heb je 
zo wel eens naar jezelf gekeken ’s morgens? Dan hoef je jezelf niet eens meer op 
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te maken. Als dat zo is, zegt Paulus:’ Ga al je leden in dienst stellen van de 
gerechtigheid’. Dat is wedergeboren leven.’

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.

35. Een christen moet besneden zijn

Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? Nee, zegt de apostel Pau-
lus. Een christen moet zowel besneden zijn van hart en daarna ook nog gedoopt 
worden. 
Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Hebt u dat nooit geleerd? Het staat in 
Kolossenzen 2. Het gaat echter niet over de besnijdenis van de voorhuid. Die is 
aan Israël voorbehouden. Het gaat over de besnijdenis van het hart. Die niet 
met handen plaats vindt, maar door de besnijdenis van Christus. De zonden 
worden uit onze oude natuur getrokken door de werking van Gods Geest. Dat 
wordt gesymboliseerd door de doop. Met Christus begraven worden en opstaan 
in een nieuw leven. Dit is wel heel iets anders dan dopen door besprenkeling 
met water. Dat is in feite geen dopen. Dopen gebeurt door onderdompeling. 
Besprenkeling wijst op vergeving van zonden, niet op het sterven met Christus. 

Kolossenzen 2:11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met 
handen plaats vindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het 
vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de 
doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van 
God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in 
de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend 
gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons 
getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, 
en Hij heeft dat uit het midden weg genomen door het aan het kruis te nagelen.

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.
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36.  Vergelijking tussen de natuurlijke geboorte en 
de geestelijke geboorte

De totale vernieuwing van een mens wordt de wedergeboorte genoemd.

Dit wordt zo genoemd omdat er een overeenkomst is tussen de natuurlijke 
geboorte en de geestelijke geboorte. De natuurlijke geboorte is een geheim, 
evenzo de geestelijke geboorte.

Johannes 3: 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u 
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die 
uit de Geest geboren is.

Het werk van de Geest wordt wel gevoeld, maar Zijn werking is in het verbor-
gene. Het kind is er niet totdat het verwekt en geboren wordt.
Een wedergeboren mens wordt van dood, levend gemaakt. Het is niet zoals de 
genezing bij een ziek mens. Het kind ondergaat zijn schepping lijdelijk, is er 
zich niet van bewust. Evenzo het kind van God. Een natuurlijk kind ontstaat 
uit iets heel kleins. Een geestelijke geboorte kan ook door iets heel kleins ont-
staan, doordat God met een enkel Woord het hart opent.
Er is een wonderlijk samenstel van delen in beide geboortes. Van zijn natuur-
lijke geboorte zegt de Psalmist in Psalm 139:14 dat hij als een borduurwerk is 
gemaakt in de baarmoeder. Ook in de geestelijke geboorte ziet men een won-
derlijk samengaan van menigerlei genade van God.
In beide geboorten zijn er nieuwe betrekkingen. Het kind heeft een vader en 
een wedergeboren iemand mag God zijn Vader noemen.
In het opgroeien gaat het kind op de ouders gelijken. Een wedergeboren iemand 
gaat op de Heere Jezus gelijken.

Een natuurlijke geboorte gaat meestal met enige pijn gepaard. Evenzo een gees-
telijke geboorte. Er wordt pijn en smart gevoeld over bedreven zonden en het 
eigen ik moet sterven. Dit gaat lang niet altijd gemakkelijk en kan dikwijls heel 
moeilijk en pijnlijk zijn. Wedergeboorte is een zodanige verandering van de 
mens dat hij door God tot een totaal nieuw schepsel gemaakt wordt. (2 Korinthe 
5:17)

Deze verandering houdt in:

Innerlijke kenmerken van iemand die wedergeboren is:

• Het is een bovennatuurlijke verandering, door God gewerkt. Johannes 
3:6Het hart wordt vernieuwd, de wil wordt veranderd.
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• Een verandering van hoedanigheden en eigenschappen.
• De natuur wordt veranderd. Men krijgt deel aan de Goddelijke natuur 

door de inwoning van de Heilige Geest.
• Men wordt veranderd naar het beeld van God. 2 Korinthe 3:18 Naar het 

beeld van de Zoon van God. Galaten 4:19Men ontvangt de vrucht van de 
Geest. Galaten 5:22Het is een onvolmaakte verandering. De wedergeboren 
mens houdt zijn/haar oude natuur en wordt opgeroepen die voor dood te 
houden. Romeinen 6:11; Colossenzen 3:5-10Het is een blijvende verande-
ring. Die uit God geboren is, Zijn Zaad blijft in hem. Die Zijn geboden 
bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. 1 Johannes 3:24 Alle geestelijke 
zegeningen genoemd in Efeziërs 1:3-14 worden zijn deel.

• Het verstand is verlicht door de Heilige Geest. Zij, die vroeger duisternis 
waren, zijn nu licht in de HEERE. Efeziërs 5:8 Men ontvangt meer kennis 
van God.

• Men ontvangt meer kennis van de Heere Jezus.
• Men krijgt meer kennis van zichzelf en van zijn zonden.
• Men wordt een burger van een rijk in de hemel, waardoor de aardse dingen 

gerelativeerd worden en men kennis krijgt inzake de ijdelheden van deze 
wereld. Hij ontvangt eeuwig leven. 1 Johannes 5:10-13

• Doordat het verstand verlicht wordt, ontvangt men meer kennis van gees-
telijke zaken. Zij zullen allen door God geleerd zijn. Johannes 6:45De wil 
van een wedergeboren mens is vernieuwd. De HEERE heeft een gewillig 
volk op de dag van Zijn kracht. Psalm 110:3 De vernieuwing van de wil 
heeft ten gevolge dat:

• God werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Filippenzen 
2:13De wil is genezen van zijn onvermogen om het goede te doen. In de 
wil wordt een afkeer van het kwade gewerkt en een geneigdheid tot het 
goede. De ziel is geschikt gemaakt om in overeenstemming met de wil van 
God te leven.

• De HEERE zal Zijn wetten in hun verstand geven en in hun harten 
inschrijven. (Hebreeën 8:10) Het is een zoutverbond van de HEERE,  
d.w.z. een eeuwig verbond.

Nu het verstand is verlicht en de wil vernieuwd, is de zondaar bekwaam gemaakt 
om de roep van het Evangelie te beantwoorden. Jezus, de Messias, is ontvangen 
in het hart, doordat de HEERE het hart heeft geopend. Hij is gekomen in de 
ziel door Zijn levendmakende Geest, waardoor geestelijk leven aan de mens is 
gegeven, die daarvoor in zichzelf dood was in en door de zonde.
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Uiterlijke kenmerken van iemand die wedergeboren is: 

• Het hart dat eerst op zichzelf was gericht, wordt nu op God gericht.
  God en de Heere Jezus komen op de eerste plaats in iemands leven.
• Hij krijgt oog voor de schoonheid en heerlijkheid van de Messias Jezus. 

Hooglied 5:16 Hij heeft Gods Woord en Zijn geboden lief.
• Hij heeft de broeders (en zusters) lief.
• Hij haat de zonde in zichzelf en in anderen.
• Hij zucht en is bedroefd over de nog overgebleven zonden. Niet omdat hij 

bang is voor de toorn van God, maar omdat hij God bedroefd heeft.
• Als kind van God, bemint hij God om wie Hij is. Omdat God nu ook Zijn 

Vader is geworden door de tussenkomst van de Heere Jezus.
• Het geweten is vernieuwd. Het geweten is verlicht en onderwezen door 

Woord en Geest. Door het licht van de Geest worden de kleinste zonden 
ontdekt.

• Het geweten is uiterst gevoelig gemaakt en bang om de kleinste zonden te 
bedenken en te doen.

• Het geheugen wordt opgehelderd en verlicht door de Geest. Men herinnert 
zich de kleinste zonden uit het verleden en belijdt die voor de Heere.

• Het vernieuwde geheugen dient om te denken aan Gods geboden en die te 
doen. Het Woord van God, opgeslagen in het hart en geheugen, dient de 
gelovige om verzoekingen te weerstaan en niet te zondigen. (Psalm 119:9-
11; Efeziërs 6:11-18)

• Het lichaam is nu voor de Heere. Het is een tempel van de Heilige Geest 
geworden. Het oog, waardoor zondige begeerten binnenkwamen, is er nu 
voor het zien van de grote werken van God in de natuur en voor het lezen 
van Gods Woord. Ook oor en tong zijn geschikt gemaakt om God te die-
nen.(1 Korinthe 3:16; 1Korinthe 6:19,20)

• Hij zoekt nu het gezelschap van de kinderen van God. Vroeger verachtte hij 
deze mensen.

• Hij zal zijn arbeid serieus en gewetensvol verrichten. Genade maakt niet 
alleen goede mensen in het algemeen, maar ook goede mannen, goede 
vrouwen, goede werkgevers en goede werknemers en goede onderdanen 
van een land.

• Zij hebben belang bij de voortgang van het Evangelie in hun woonplaats, 
hun land en in de wereld. Zelf gered zijnde zijn zij bewogen met de mensen 
die nog niet gered zijn.

• Genade leert al de gerieflijkheden van dit leven te gebruiken als voorbij-
gaand en het betonen van een heilige matigheid in alle dingen.

• Er komt een honger in het hart naar de eeuwige dingen. Naar God, naar de 
Heere Jezus, naar Gods Woord en naar de gemeenschap der heiligen, andere 
gelovigen.
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Er zijn mensen die het niet fijn vinden om bovenstaande kenmerken te lezen, 
want men zou daardoor aan het twijfelen worden gebracht. Maar de Bijbel 
noemt al deze kenmerken. Ze staan niet altijd op een rijtje onder elkaar, maar ze 
staan er wel. Zie b.v. Mattheüs 5, de zaligsprekingen en Galaten 5:22, over de 
vrucht van de Geest en op veel meer plaatsen geeft de Heere Jezus het verschil 
aan tussen iemand die gelooft en iemand die niet gelooft, degene die wederge-
boren is en niet wedergeboren is. Zo is er wel meer te noemen. In de Psalmen en 
de Profeten en in de brieven van de apostelen. Het is dus een volstrekt legitieme 
zaak om het leven van het geloof te toetsen aan kenmerken. Daardoor worden 
de gelovigen opgescherpt en schijngelovigen ontdekt aan hun dwaling: ‘En al 
wat u ontbreekt, schenk Hij zo u het smeekt, mild en overvloedig’.
Vooral voor mensen die nog onzeker zijn over hun zaligheid kunnen deze ken-
merken helpen om hen hun situatie duidelijk te maken.

Galaten 5:22 geeft een heel goede samenvatting van kenmerken: ‘ De vrucht 
van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid’.

Kenmerken uit de Bijbel van wedergeboorte.

Uit de Torah
Genesis 35:2 Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: 
Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw 
kleren. 3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor 
de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest 
is op de weg die ik gegaan ben.

2 Samuël 22:1-51 Danklied van David.

Uit de Psalmen
Psalm 5:8 Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan,
mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U.

Psalm 9:2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen 
vertellen. 3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw 
Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

Psalm 15:1 HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige 
berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de 
waarheid spreekt. 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet 
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 4 In zijn ogen is de verworpene 
veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij.
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Psalm 22:26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nako-
men in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd 
worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.

Psalm 23: 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt 
niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit 
over. 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn 
leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Uit de profeten

Jesaja 1:16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd 
op met kwaad doen, 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de 
wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! 18 Kom nu, laten wij samen een 
rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit 
worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van 
Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal 
die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk 
zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder 
onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, 
vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun onge-
rechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Uit het Nieuwe Testament

Mattheüs 5;2-11, 13,14,16,24,28,32,34, 37, 39-42,44,48; Mattheüs 6: 
1,7,17,20,24, 25, 31,33; Mattheüs 7:12,17; Mattheüs 10:38

Efeze 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde  
geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle 
heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Chris-
tus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de 
volheid van God.
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1 Petrus 1:13-23; 1 Petrus 2:12; 1 Petrus 4:1-3,8-11,14,16; 2 Petrus 1:5-8
1 Johannes 2:3-6,15-17; 1 Johannes 3:6,9,14,

1 Johannes 4:11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefheb-
ben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij 
hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van 
de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij 
in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is 
liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde 
bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van 
het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen 
vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, 
en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst liefgehad heeft. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn 
broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet 
liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod 
hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Relatie tussen wedergeboorte, geloof en bekering.

In het NT roepen Johannes de Doper en Jezus beiden op tot bekering.
De Heere Jezus spreekt over de noodzaak van wedergeboorte en spreekt mensen 
zalig op basis van hun geloof. Bovendien wordt door de Heere Jezus gezegd dat, 
indien iemand geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, hij zalig zal zijn. Indien 
iemand gelooft in God en in de Heere Jezus en gedoopt is, is die dan ook 
wedergeboren of moet die nog wedergeboren worden?
Het Woord is betrouwbaar, dus zowel geloof, bekering en wedergeboorte zijn 
nodig om behouden te worden. De apostel Johannes geeft in één van zijn brie-
ven aan hoe de relatie is tussen geloof en wedergeboorte.

1 Johannes 5: 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; 
en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit 
Hem geboren is.

Uit deze tekst blijkt dat als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, uit God 
geboren is d.w.z. wedergeboren is. Uit hetgeen we hierboven hebben weergege-
ven blijkt, dat indien iemand nog niet is wedergeboren, hij dood is in de zonde. 
Iemand die geestelijk dood is, kan niet geloven, kan zich niet bekeren en wil dat 
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ook niet. Het is door de levendmakende Geest van God, al iemand op zoek gaat 
naar de Heere. Daarom zegt God van de zoekende mens, dat deze zal leven.
(Psalm 69:32)

Wil een mens behouden worden dan moet hij God gaan zoeken,
Dan moet hij gaan geloven en moet hij zich bekeren. (Handelingen 26:18)
Hij moet zijn zonden erkennen en belijden. Dan is hij wedergeboren. Maar 
uiteindelijk is het God, Die in u werkt, beide het willen en het werken, naar 
Zijn welbehagen. (Filippenzen 2:13)
God wil dit geven, want Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis 
der waarheid komen. (1Timotheus 2:4) Hij wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat zij allen tot bekering komen.
(2 Petrus 3:9) Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is van wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6)En Jezus zegt in: 

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Efeziërs 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverko-
ren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

37. Geheiligd zijn en heilig worden

Wat is heiliging?
 
Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament zegt de Heere: ‘Weest heilig, 
want Ik ben heilig’. In beide Testamenten kon en kan de mens alleen behouden 
worden op basis van het geloof. ‘Abraham geloofde God en het werd hem tot 
gerechtigheid gerekend. De gelovige in het Oude Testament werd ook gerei-
nigd en geheiligd op basis van het volbrachte offer van de Heere Jezus: uit-
ziende naar. In de tussentijd bracht hij in gehoorzaamheid aan God dierenoffers. 
Vgl. Abel, Noach, Abraham en de offer- en tempeldienst. Dit alles wees heen 
naar Christus die de eis van Gods wet heeft vervuld. Zonder bloedstorting is er 
geen vergeving. Het vergoten bloed echter van stieren en bokken kon de zon-
den niet wegnemen, kon geen heiliging tot stand brengen. Deze offers konden 
tijdelijk de zonde bedekken en moesten in geloof en gehoorzaamheid gebracht 
worden. 

Hebreeën 10:10 ‘Op grond van die wil(van Christus) zijn wij geheiligd door het 
offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht’ 
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1 Korinthe 6:11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewas-
sen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de 
Heere Jezus en door de Geest van onze God.

De positie van de gelovigen is, dat zij heilig verklaard zijn. De heiligheid van 
Christus is hen toegerekend. Ze zijn geheiligd in Christus en door de Heilige 
Geest zijn ze ook in staat om heilig te leven. Maar in de praktijk van iedere dag 
is dat een strijd. Wat is namelijk het geval? Het eigen IK moet gedood, gekrui-
sigd worden. Er komen verzoekingen, verleidingen op ons af, maar door Gods 
Geest kunnen we staande blijven. We moeten zelf ook de keuze maken en ons 
niet inlaten met onheilige zaken, maar er ons van af keren, breken b.v. wat 
betreft smartphone gebruik, het kijken naar films, bepaalde lectuur, onheilig 
gezelschap enz. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Met Zijn hulp 
zijn we in staat heilig te leven en krijgen we een afkeer van de zonde. We kunnen 
er niet aan ontkomen om niet tijdens de gang in deze wereld bezoedeld te wor-
den. Maar dan is daar ook altijd weer het waterbad van het Woord, waardoor we 
gereinigd kunnen worden. Petrus hoefde zich alleen de voeten te laten wassen en 
niet het gehele lichaam. Johannes 13: voetwassing door de Heere Jezus.

Het nieuwe leven met Christus, in Christus. 
Dit gaat dus over het afleggen-, doden van alles wat bij de oude natuur hoort 
en in gehoorzaamheid accepteren en doen wat bij de nieuwe natuur hoort. Dit 
wil de Heilige Geest in de gelovige werken. Zie hiervoor de perikoop over de 
kenmerken van wedergeboorte. De apostelen roepen de gelovigen heel vaak op 
om heilig te leven. Alles moet onder controle van de Heilige Geest komen. De 
gelovigen moeten het beeld van Christus weerspiegelen. Zoals Hij is, moeten zij 
ook worden: ‘Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen’. 

1 Thessalonicenzen 4:3 Want dit is de wil van God: uw heiliging,

1 Petrus 1:15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf 
heilig in heel uw levenswandel.

Openbaring 22:11 En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Hebreeën 12:14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke nie-
mand de Heere zal zien.

Uit dit laatste vers blijkt duidelijk hoe belangrijk God uw heiliging en heilig 
leven vindt. Uw zaligheid is er mee gemoeid. Dit heeft m.i. betrekking op de 
positie en het gedrag van de gelovige. Zonder heiligmaking zal niemand de 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   8620024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   86 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



87

Heere zien. De goede werken maken niet zalig. Maar indien iemand de heilig-
making bewust afwijst, is het de vraag of zo iemand wedergeboren is. 

Hebreeën 12:14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke nie-
mand de Heere zal zien.

In Kolossenzen 3: 5-14 geeft de apostel weer wat heiliging en heilig leven is. 
De slechte dingen, de wereldse dingen moeten worden nagelaten en de vrucht 
van de Geest openbaar worden. 

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 voor-
heen 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. 9 Lieg 
niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 
en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeen-
komstig 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 vol-
maaktheid is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in 
één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in 
rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de 
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Ook in Efeze 4 en 5 geeft de apostel aan wat het nieuwe leven met Christus 
inhoudt. 

Efeze 4:22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens 
aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd 
wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die over-
eenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn 
immers leden van elkaar.
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Efeze 5:1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de 
liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven 
als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 3 Maar ontucht 
en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals 
het heiligen past, 4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, 
die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. 5 Want dit weet u, dat geen 
enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel 
heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

God, de Vader, wil onze heiliging.

God, de Vader is een heilig God. In het OT kunnen we daar alles over lezen. In 
het bijzonder daar waar het gaat over de offer- en tempeldienst. God wil dat 
ook Zijn kinderen een heilig leven leiden. Een leven tot Zijn eer.

Soms is het nodig dat God Zijn kinderen beproeft, bestraft, kastijdt. Waarom? 
Om ze op te voeden in de liefde. Opdat zij steeds meer gaan gelijken op Zijn 
geliefde Zoon, de Heere Jezus. De apostel noemt dat deel krijgen aan Zijn hei-
ligheid, aan de heiligheid van de Heere Jezus. 

1 Korinthe 11:32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere 
bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

Hebreeën 12:10 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

God, de Zoon, wil en is onze heiligmaking.

Dat de Heere Jezus de heiliging wil van Zijn gelovigen blijkt uit hetgeen Hij 
bidt tot Zijn Vader in: 

Johannes 17:13 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 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   8820024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   88 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



89

één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
één zijn, zoals Wij Eén zijn;

Dit gebed van onze Grote Hogepriester tot Zijn Vader geeft alles weer van waar 
het op aan komt. Het is een volmaakt gebed. Verdere uitleg is niet nodig. 

God, de Heilige Geest wil onze heiliging.

De Heilige Geest is sterk betrokken bij de heiliging van de gelovigen. Hij is de 
Persoon in ons die het heilige leven uitwerkt. De Heilige Geest wil de zonde in 
ons doden, maar we moeten het wel willen en de Heilige Geest de ruimte 
geven. Hoezo? Ja, als het hart gevuld is met de dingen van de wereld, of erger 
nog met bepaalde zonden, dan maakt u het de Geest wel moeilijk. Dan wordt 
de Heilige Geest bedroefd en trekt Zich terug.
Ja, we kunnen zelfs zo ver gaan, dat we de Geest uitdoven.
Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood…….13 Als u echter door de 
Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Galaten 5:16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van 
het vlees niet volbrengen. 

Nog enige teksten inzake heiligmaking en geheiligd zijn.

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.
1 Korinthe 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is 
geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
1 Thessalonicenzen 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al 
heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispe-
lijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
2 Thessalonicenzen 2:13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broe-
ders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot 
zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
1 Petrus 1:2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, 
door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het 
bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
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38. De nieuwe schepping heeft kracht

Waarom stralen mensen die in de Heere Jezus geloven, vaak zo weinig blijd-
schap uit. Hebben zij de Heilige Geest niet ontvangen? Want de vrucht van de 
Heilige Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het is mogelijk dat de vrucht van de Heilige Geest niet zichtbaar is in het leven 
van een gelovige, omdat hij nog totaal vervuld is van zichzelf of van de dingen 
van de wereld. Dit komt omdat men niet met Christus gestorven is en opge-
staan in een nieuw leven. In het nieuwe leven staat Jezus op de eerste plaats. 
Maar als het eigen ik nog een dominante plaats inneemt in ons leven, is er te 
weinig plaats voor de Heilige Geest en heeft dat een negatieve invloed op onze 
relatie met de Heere Jezus. Dan mist men ook de kracht van de Heilige Geest 
om te strijden tegen de zonde. Bid en vraag de Heere of Hij er u aan wil ont-
dekken. 

Filippensen 3:7 Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, 
zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. 8 Echt, ik 
beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen 
van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ont-
vangen en één met Hem te zijn. 9 Ik reken er niet meer op dat ik het door het 
houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik 
nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem gelo-
ven. 10 Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, 
waardoor Hij uit de dood is opgestaan.

Filippenzen 3: 21 Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onder-
werpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo 
sterk en schitterend is als het Zijne.

Als we in de Bijbel lezen over mensen die tot geloof komen in de Heere Jezus, is 
er altijd sprake van bekering, vergeving van zonden en een nieuw leven met de 
Heere Jezus. Als dat nieuwe leven gemist wordt, hoe ziet uw leven er dan uit? Is 
het zoals Paulus zegt in Filippenzen 3:18 Er zijn velen die zogenaamd als christe-
nen leven, maar die in feite vijanden zijn van het kruis van Christus. 19 Zij zijn op 
weg naar de ondergang; hun buik is hun god en hoe schandaliger zij leven, hoe 
mooier zij het vinden; het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld.

Efeze 1: 16 Ik bid altijd voor u en 17 dan vraag ik de God van onze Here Jezus 
Christus (de Vader Die alle eer verdient) u wijsheid te geven, opdat u helder en 
duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door-en-door zult kennen. 18 Ik bid dat 
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u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst, waar-
voor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al 
Zijn kinderen heeft klaarliggen. 19 Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk 
groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. 
20 Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de 
belangrijkste plaats naast God in te nemen.

39. Waarom bent u wedergeboren/uitverkoren?

Het antwoord op deze vraag geeft de apostel Petrus in zijn eerste brief: 1 Petrus 
2: 9. ‘ Opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroe-
pen heeft tot Zijn wonderbaar licht’. 

Deze tekst wordt verschillend vertaald. 
Ik denk dat de NBG vertaling weergeeft wat een wedergeboren mens moet en 
kan doen. Van de Heere Jezus vertellen. De reden waarom Hij naar deze wereld 
is gekomen. Om zondaren te redden van de eeuwige dood. Daarvoor ging Hij 
aan het kruis. Daarvoor moeten we Hem loven en prijzen, bij elke gelegenheid 
die we krijgen. 

‘that you may proclaim the praises of Him’ NKJV
‘om de grote daden te verkondigen van Hem,’ NBG
‘that ye should shew forth the praises of Him’ NIV
‘that you may make clear the virtues of Him ’BBE

40. Zekerheid van het geloof

Er zijn mensen die tobben over de zekerheid van hun geloof. Ze bedoelen ech-
ter veelal te zeggen, dat ze niet zeker zijn wat betreft hun eeuwige zaligheid. Ze 
hopen het, maar zeker weten doen ze het niet. Als je hen hier over doorvraagt, 
blijkt vaak dat men eigenlijk geen besef heeft van het zondaar zijn voor God. Ze 
leven netjes, gaan iedere zondag twee keer naar de kerk. Bidden en danken aan 
tafel voor het eten en ‘s morgens en ’s avonds, bij het begin en het einde van de 
dag. Mooi toch? 
Nee, niet mooi, wanneer men geen relatie heeft met de Heere Jezus. Men niet 
weet of zijn of haar zonden verzoend zijn. Waarschijnlijk heeft men ook nog 
nooit concreet de zonden beleden die begaan zijn. 
In dit geval zou het gebed op zijn plaats zijn: ‘Heere, wilt u mij overtuigen van 
zonde, van de gerechtigheid en de verzoening door de Heere Jezus en van Uw 
oordeel als ik mij niet bekeer.’ 
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Er zijn ook mensen die alles geloven wat in de Bijbel staat, zich zondaar voor 
God weten en blijven tobben met het feit of ze wel behouden zijn. Zij belijden 
hun zonden en zondigen opnieuw, omdat ze niet de overwinning kennen over 
de zonde door de Heilige Geest. 

Ook andere situaties zijn mogelijk. Er is veel zogenaamd christelijk geloof, 
waarin de persoonlijke relatie met de Heere Jezus ontbreekt en waarin de mens 
zelf nog de eerste plaats inneemt in het leven, in plaats van de Heere Jezus. Deze 
mensen zitten daar vaak niet zo mee te tobben, veelal ook niet over de zekerheid 
of men wel behouden is. 
Een heel gevaarlijke situatie. 
 
Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. 16 En 
allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen 
en over het Israël van God.

Efeziërs 5:14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en 
Christus zal over u lichten.

Kolossensen 3:9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden 
uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt 
tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11 Daarbij 
is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene,
barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 12 Kleedt u zich 
dan, als 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 is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waar-
toe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Jakobus 1: 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van 
de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden 
zijn.

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; 
en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Is daar nu alles mee gezegd? Nee, dat denk ik niet. Zekerheid van het geloof blijkt 
nog steeds een hot item te zijn. Blijkbaar meer in de reformatorische gezindte dan 
in evangelische kringen. Nu is bezorgd zijn over je eeuwige zaligheid geen slechte 
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zaak. Maar als het niet meer is dan dat, kom je er niet verder mee. Bestaat er 
ook valse zekerheid? Ja, dat is mogelijk. Veelal veroorzaakt door eenzijdige pre-
diking. Men predikt alléén een God van liefde, of men denkt dat men op grond 
van de kinderdoop ingelijfd is in Christus en daardoor behouden. 

Nu las ik afgelopen Kerst (2019) een tweetal artikelen over dit onderwerp in 
het blad Terdege. Een drietal reformatorische voorgangers proberen daar de 
lezers te helpen, die met het probleem van de onzekerheid worstelen. Maar of 
ze daar echt mee geholpen zijn? Het eerste wat mij opviel was dat men groten-
deels verwijst naar de Belijdenisgeschriften en oudvaders en niet rechtstreeks 
naar Gods Woord.
Wat mij vervolgens opviel in die artikelen is dat men stelt, dat hoewel een 
mens, wedergeboren en bekeerd zijnde, toch geneigd is tot alle boosheid. Dan 
denk ik, dat kan geen nieuwe schepping zijn, die de Heilige Geest ontvangen 
heeft. Of: ‘We dragen een verdorven bestaan mee met verdorven gedachten, die 
alles zomaar weer in de war kunnen schoppen.’ Ja, maar de oude natuur moe-
ten we voor dood houden en ons met Christus bekleden.

Staan er geen goede opmerkingen in die artikelen. Ja, dat zeer zeker. Zie maar: 
‘Veel twijfel is helaas het gevolg van uitspraken van predikanten die mensen in 
verwarring brengen’.
‘Je komt die onzekerheid in de brieven van Paulus en de werken van de vroegere 
kerkvaders niet tegen’.‘Twijfel is zonde, en zonde mogen we niet in bescher-
ming nemen. In Gods Woord is onzekerheid bij Gods kinderen niet normaal, 
maar abnormaal’.
‘De sterkste verzekering komt voort uit het vertrouwen op Gods beloften’.
‘Gods kinderen moeten zich schamen als ze zo vaak in onzekerheid verkeren, 
terwijl God Zelf heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit begeven of verlaten’. 
‘Dan blijft er slechts één houvast over: Gods eigen Woord.’
‘Laten we de grond van de zekerheid niet verplaatsen naar iets in ons’.

Na dit alles gelezen te hebben, valt het mij op dat er zo weinig aandacht is voor 
de Heilige Geest en Zijn werk. Indien iemand wedergeboren wordt is hij een 
nieuwe schepping en ontvangt hij de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt. 
De apostel Paulus zegt dat door de Heilige Geest de werken van het vlees 
gedood kunnen worden. Romeinen 8:13 Want als u naar het vlees leeft, zult u 
sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 14 
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van 
God.

Als men dus die twijfel, die onzekerheid heeft, doet men er goed aan om zich af 
te vragen of men wel echt wedergeboren is en de Heilige Geest ontvangen heeft. 
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Zie over wedergeboorte de desbetreffende perikoop in dit boek en ook de ken-
merken van de wedergeboorte.

Als u tobt over de zekerheid van uw geloof, wellicht kan de volgende tekst u tot 
zegen zijn. 

Johannes 5:24 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 verdoeme-
nis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Indien u blijft tobben met uw zondige gedachten, neigingen en misschien wel 
daden, leest dan wat de apostel Paulus hierover zegt in:

Galaten 5: 16 Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de 
zonde geen kans krijgen zich uit te leven. 17 Want de zondige neigingen gaan in 
tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn 
altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. 18 Als u zich 
voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. 

Galaten 5:19 Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, 
ontucht, vuiligheid en losbandigheid; 20 afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, 
drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, 21 jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en 
meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort 
dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. 

Galaten 5:22 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijd-
schap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. 
23 Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. 24 Wie bij Jezus Christus hoort, 
heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis 
geslagen. 25 Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle 
opzichten door de Geest laten leiden. 26 Laten wij niet hoog over onszelf opgeven, 
want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit.(Het Boek)

Hebreeën 10:22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle 
zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons 
lichaam gewassen is met rein water.

Tot Hem naderen. Wie is Hij? Dat is God, de Vader. Dus niet in de eerste plaats 
tot Christus. Maar we mogen alléén tot de Vader naderen in de Naam van de 
Heere Jezus en op grond van Zijn volbrachte werk op Golgotha. ‘Geen andere 
pleitgrond hebben wij’.
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De Vader bewijst genade aan de zondaar vanwege Zijn Zoon. In het toegaan tot 
God zien wij de Vader enerzijds als een verheven heilig God
als een hoge Majesteit, Die met eer en heerlijkheid gekroond is, maar ook als 
een verzoend God. Zijn toorn over de zondaar is gestild door het volmaakte 
offer van Zijn geliefde Zoon. Daardoor is de zondaar een kind van God gewor-
den. Wij zijn geadopteerd in de Zoon Zijner liefde. Wij hebben nu de vrijmoe-
digheid om tot de troon der genade te gaan en hulp en bijstand te verkrijgen in 
de Naam van de Heere Jezus. Deze vrijmoedigheid en zekerheid behoort bij het 
echte ware geloof. (Hebreeën 4:16) 

41. Jezus geeft rust en vrede

Wie mag binnengaan in de rust die Christus schenkt? 
Zij, die tot geloof in de Heere Jezus en tot bekering gekomen zijn. Dat is die 
rust die door het volbrachte werk van Christus op Golgotha tot stand is 
gebracht. Onze zaligheid berust niet op werken, maar op rusten in Zijn vol-
brachte werk. Eenmaal zullen we die rust ook letterlijk genieten als we met 
Hem verenigd zijn in het huis van de Vader. 
Dat is een eeuwige rust. Gods kinderen zullen dan ook nooit meer lichamelijk 
opgejaagd worden, zoals nu vaak in de vervolging en verdrukking het geval is.

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.

Hebreeën 4: 3 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen……9 
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust 
binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

Wie gaat niet binnen in de rust die Jezus geeft.
De apostel wijst er op dat aan Israël het Evangelie is verkondigd van de rust die 
door de Heere Jezus is bereid. Maar het merendeel van Israël kon niet ingaan in 
die rust, omdat ze niet geloofden. 

Hebreeën 4:1 Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt 
achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 
2 Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte 
woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die 
het hoorden……..11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat 
niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
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42. Een leven met God en Jezus 

Geeft tijdelijke en eeuwige vreugde en blijdschap.

We kunnen in de Bijbel veel lezen over blijdschap en vreugde. Blijdschap en 
vreugde op de aarde en in de hemel. Voor wie is die vreugde en blijdschap? 
Want als we om ons heen zien, is dit blijkbaar niet voor ieder mens weggelegd. 
Of wel beschikbaar, maar misschien zijn de voorwaarden, om deze vreugde en 
blijdschap te verkrijgen, wel heel moeilijk?

Gods Woord stelt inderdaad voorwaarden, hoe we deze vreugde en blijdschap, 
die eeuwig zal zijn, kunnen verkrijgen. Zijn deze voorwaarden moeilijk om er 
aan te voldoen? Zelfs een kind kan aan die voorwaarden voldoen. Ja, die heb-
ben volgens Jezus een streepje voor. 

Hoe luiden voorwaarden? Dat is niet ingewikkeld, want het is maar één voor-
waarde. Die luidt als volgt: 

‘Geloof in de Heere Jezus Christus’. 

Dit betekent niet dat we alleen geloven in een historische Jezus, maar het bete-
kent dat onze egoïstische zondige natuur wordt onderworpen aan de Heilige 
Geest. Anders gezegd: je bent vol van de Geest en de vrucht van de Geest is 
blijdschap. Je geeft de Heere Jezus de eerste plaats in je leven. Je bent met Hem 
aan de zonde gestorven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. 
Duidelijker kan ik het niet formuleren en ik hoop dat een ieder die dit leest, het 
begrijpt. Van nature wil de mens dit niet, want men wil niet sterven aan het 
zondige eigen IK. Men wil de Heere Jezus niet de eerste plaats geven. 
Maar dan mist men wel de vreugde en de blijdschap van het leven en de wandel 
met de Heere. In Hem hebben we alles ontvangen. Hij is onze blijdschap en 
onze vrede. Paulus kon zeggen: ‘het leven is mij Christus en het sterven gewin’. 
Alle aardse en materiële zekerheden kunnen wegvallen. Dat zien we in de hui-
dige tijd tijdens de Corona crisis. ( maart 2020) Al het aardse ‘speelgoed’ waar-
mee de mens zich vermaakt, wordt van hem weggenomen. Al mist een kind van 
God al deze dingen. Die Ene, Die alles voor hem geworden is, blijft over en in 
Hem worden wij nooit teleurgesteld ook niet in tijden van nood en ziekte. Hij 
zorgt voor ons: ‘Wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goedertierenheid 
omringen’. Wat een heerlijke belofte, maar ook wat een heerlijk feit. 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   9620024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   96 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



97

Blijdschap en vreugde van de Joden over hun verlossing.

Esther 8:16 Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer.

Esther 9:19 Daarom maken de Joden van het platteland, die in niet ommuurde 
steden wonen, de veertiende dag van de maand Adar tot een dag van blijdschap en 
maaltijden, een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken te sturen.

Blijdschap in God, gewerkt door Gods Geest, in het OT.

Nehemia 8:11 Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dran-
ken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig 
voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is 
uw kracht………17 De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren 
teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de 
Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op 
deze dag. Er was zeer grote blijdschap.

Heel veel vreugde en blijdschap in de Psalmen. 
Psalm 4:8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven
dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden.
Psalm 5:12 Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen,
laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opsprin-
gen wie Uw Naam liefhebben.
Psalm 9:3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
Psalm 16:11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is 
bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.
Psalm 28:7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart 
vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik 
Hem met mijn lied loven
Psalm 51: 10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheu-
gen die U verbrijzeld hebt.
Psalm 60:8 Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. God heeft gesproken in 
Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen;
Psalm 68:4 Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde 
voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.
Psalm 108:8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde 
opspringen.
Psalm 149:5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,
laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.
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Vreugde in de Heere, ondanks tegenheden. Habakuk 3:18 ik zal dan toch in 
de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.

Blijdschap van de Messias – profetisch. 
Psalm 21:7 Want U stelt Hem voor eeuwig tot grote zegen,
U verheugt Hem met blijdschap, met Uw aangezicht.

Vreugde en blijdschap over toekomstige verlossing door de Messias in Zijn 
Koninkrijk – profetisch. 

Jesaja 12:3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
Jesaja 29:19 De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de 
HEERE, en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheu-
gen.
Jesaja 35:10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, 
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
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 psalmge-
zang.
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 blijd-
schap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
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 gene-
ratie op generatie.
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.
Jesaja 66:10 Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar 
liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt,
Jeremia 31:7 Want zo zegt de HEERE: Zing vrolijk over Jakob, met blijd-
schap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem 
en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël.
Zefanja 3:14 Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op 
van vreugde met heel uw hart,

Vreugde in het Paradijs.
Mattheüs 25:21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, 
over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde 
van uw heer.
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Blijdschap over de macht en de werken van de Heere Jezus.
Lukas 10:17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs 
de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.

Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert.
Lukas 15:7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar 
die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering 
niet nodig hebben……….10 Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God 
over één zondaar die zich bekeert.

Blijdschap over de relatie met Jezus.
Lukas 19:6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijd-
schap.

Blijdschap over de hemelvaart van de Heere Jezus en over Zijn beloften.
Lukas 24:52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote 
blijdschap.

Blijdschap over de komst van de Messias Jezus.
Johannes 3:29 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Brui-
degom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruide-
gom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.

Blijdschap van Jezus in Zijn discipelen.
Johannes 15:11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 
zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Blijdschap over de opstanding van Jezus. 
Mattheüs 28:8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijd-
schap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

Lukas 24:41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, 
zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? 42 En zij gaven Hem een stuk van een gebak-
ken vis en van een honingraat.43 En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.

Johannes 20:20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn 
zijde zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.

Bidden in de Naam van Jezus zal blijdschap geven, omdat die gebeden ver-
hoord worden.
Johannes 16:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, 
maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal 
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tot blijdschap worden………22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 
weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u 
wegnemen……..24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

Blijdschap van Jezus, door de Heilige Geest, in Zijn discipelen.
Johannes 17:13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij 
ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.

Blijdschap van Zijn dienaren.
Handelingen 20:24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn 
leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, 
evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van 
het Evangelie van Gods genade.

Blijdschap in de Heilige Geest.
Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, 
maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

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

Vervuld worden met alle blijdschap in het geloven.
Romeinen 15:13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en 
vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de 
Heilige Geest.
2 Korinthe 1:24 Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders 
aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof.
2 Korinthe 2:3 En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen 
droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden; en ik ver-
trouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is.

Blijdschap in verdrukkingen verzoekingen.
2 Korinthe 7:4 Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u, ik heb veel te roemen over 
u. Ik ben vol van vertroosting en word overstelpt met blijdschap in al onze verdruk-
king……….13 Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting; en wij zijn des te 
meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is ver-
kwikt.
2 Korinthe 8:2 Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in 
de gemeenten van Macedonië gegeven is, 2 namelijk dat, te midden van veel beproe-
ving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon 
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diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevig-
heid.
1 Thessalonicenzen 1:6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, 
toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de 
Heilige Geest,
Hebreeën 10:34 Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en 
de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat 
u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.

Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoe-
kingen terechtkomt,

Blijdschap in het geloven. 
Filippenzen 1:4 in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap 
–………25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal 
blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,
Filippenzen 2:2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, 
dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen…….29 Ontvang hem 
dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke mensen in ere. 
1 Thessalonicenzen 2:19 Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent 
ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst? 20 
U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap.
1 Thessalonicenzen 3:9 Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, 
vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht 
van onze God? 
2 Timotheüs 1:4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te 
zien, om met blijdschap vervuld te worden.
1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 
nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 
vreugde,
1 Johannes 1:4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen 
wordt.
2 Johannes 1:12 Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met 
papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te 
spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.
3 Johannes 1:4 Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn 
kinderen in de waarheid wandelen.
Judas 1:24 Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u 
smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, 25 de alleenwijze God, 
onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeu-
wigheid. Amen.
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Blijdschap in de hemel over het vertrek van satan uit de hemelse gewesten.
Openbaring 12:12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! 
Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, 
naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Blijdschap en vreugde over de val van Babylon, de zondige stad.
Openbaring 18:20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, 
want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.

Blijdschap over de Bruiloft van het Lam, de Heere Jezus. 
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 gereedge-
maakt.

Geen rouw, verdriet, tranen en moeite zal er meer zijn. 
Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 
er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan.

43. Een leven zonder God en Jezus

Geeft tijdelijke en eeuwige ellende of tijdelijk vals geluk en eeuwige ellende.

In de Bijbel komt ook het begrip blijdschap van de ongelovigen voor. 

Lukas 22:5 En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven. 
(aan de verrader Judas)

Lukas 23:8 En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd 
gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of 
ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden.9 En hij ondervroeg Hem 
met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets.

De apostel Paulus gaat in zijn Brief aan de Romeinen uitgebreid in op de situ-
atie van een ongelovig iemand en wat zijn positie is. 
De hoofdpunten uit de teksten van Romeinen 3:9-17 zijn de volgende:
• Allemaal door de zonde aangetast.
• Er is niemand rechtvaardig.
• Er is niemand zo verstandig om God te erkennen en lief te hebben.
• Er is niemand die God zoekt.
• Hun leven heeft ten diepste geen nut.
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• Niemand doet echt goed, want zij zoeken zich zelf te goed te doen.
• Zij bedriegen of neigen daartoe.
• Zij uiten snel vervloekingen en klachten.
• Zij vergieten snel bloed.
• Zij brengen geweld en ellende in de wereld.
• Zij zijn niet vredelievend. 

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 nie-
mand 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.

Geldt het bovenstaande voor ieder mens? Ja, in principe wel. De mens is van 
nature tot deze dingen in staat. Zie maar naar de wereld om ons heen. Ook de 
oude natuur van een gelovige is tot dit alles in staat, wanneer we die oude 
natuur niet voor dood houden (Romeinen 6:11). Gelukkig, komt het niet bij 
ieder mens tot het bedrijven van al deze zonden, want dan zou de wereld 
onleefbaar worden. 
Ieder mens heeft een geweten en kan daarom besef hebben van goed en kwaad. 
Maar de mens kan zich ook verharden in de zonde, zodat het geweten gevoel-
loos wordt. 

Er zijn veel mensen die veel goede dingen doen, maar met deze goede werken 
kunnen ze de hemel niet verdienen. Want in Jesaja 64:6 staat: 
‘Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als 
een bezoedeld kleed, wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voe-
ren ons weg als de wind.’

In het hart van elk mens is een geweldige leegte, die alleen door de Heere Jezus 
gevuld kan worden. Men probeert deze leegte op allerlei manieren te vullen: 
met materiële zaken, met entertainment op velerlei wijzen, denk b.v. ook aan 
de smartphone, vakantiereizen, sociale media, seks enz. 

Maar Gods Woord zegt: ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’. (Lukas 
12:33,34)Is de Heere Jezus je grootste schat? Staat Hij op de eerste plaats in je 
leven? In Mattheus 6:33 staat: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al deze dingen zullen je bovendien geschonken worden’. 
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De apostel geeft in de verzen 18 t/m 23 van Romeinen 1 heel duidelijk aan, 
waarom de toorn van God ontstoken is over alle goddeloosheid. Uit deze ver-
zen heb ik de hoofdpunten hieronder weergegeven. 

• Een onbekeerd mens leeft in principe onder de toorn van God.
• Ook Israël, dat nog niet bekeerd is, leeft onder de toorn van God.
• Alle mensen kunnen God kennen uit de schepping en uit Zijn werken en 

wonderen, die Hij b.v. in Israël verricht heeft.
• Het hart van ieder mens is van nature onverstandig en verduisterd.
• Zij geloven, tegen beter weten in, maar niet in de God Die leeft.
• Zij hebben het beeld van God in hun gedachten of ook in werkelijkheid 

vervangen door een beeld dat zij zelf gemaakt hebben. Zij zien ook zich 
zelf als god en laten zich als zodanig vereren. De keizer van Japan b.v. en 
de leider van Noord Korea, of pop- en filmsterren. 

Romeinen 1:18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over 
alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerech-
tigheid onderdrukken, 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 schepping van de wereld uit Zijn werken gekend 
en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet 
te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als 
God verheerlijkt of gedankt, 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, 

De apostel Paulus noemt vervolgens nog een aantal zonden die worden bedre-
ven. In principe, vanuit de oude natuur, is ieder mens daartoe in staat. Geluk-
kig, dat niet iedereen deze misdaden bedrijft. Onderstaand geef ik de 
hoofdpunten uit de verzen 24 t/m 32 van Romeinen 1 aan. 

• Zij hebben onreine begeerten en uiten die in het doen van onreine daden 
met hun en of met elkaars lichamen.

• Zij geloven de waarheid van God niet en achten die een leugen.
• Mannen hebben met mannen seksuele gemeenschap.
• Vrouwen hebben met vrouwen seksuele gemeenschap.
• Paulus noemt nog een groot aantal ondeugden op die mensen kunnen 

bedrijven: hoererij (prostitutie), hebzucht, boosaardigheid, afgunst, 
ruzie, bedrog, kwaadspreken, lasteren, hoogmoedig zijn, ongehoorzaam, 
onverstandig, onverzoenlijk, onbarmhartig, zonder natuurlijke liefde. 
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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 waar-
heid van God vervangen 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 over-
gegeven 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. 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, slecht-
heid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, 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.

1 Korinthe 3:18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat 
hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk het grote verschil van een wandel en leven 
met God en met de Heere Jezus, Zijn Zoon. Een leven in liefde, dankbaarheid 
en lofprijzing voor eeuwig. Een leven zonder God en Jezus loopt uiteindelijk uit 
op een leven met satan in de hel. 

44. Geloofsleven – in dankbaarheid en lofprijzing

Een leven als christen is, als het goed is, een leven vol dankbaarheid en lofprij-
zing. Iedere dag hebben de gelovigen redenen om de Heere danken voor Zijn 
genade aan hen bewezen, doordat Hij hen aan de Heere Jezus gegeven heeft. 
Hiervan spreekt het Hogepriesterlijke Gebed in Johannes 17. Zij danken Hem 
voor het feit dat de Heere Jezus voor hen aan het kruis de straf heeft willen 
ondergaan die zij verdiend hadden. Maar ze danken Hem ook iedere dag en 
prijzen Hem voor de gave van Zijn Heilige Geest. 
Ook danken en loven en prijzen wij Hem voor Zijn liefdevolle zorg voor ons in 
het dagelijks leven. Vult u zelf maar in, waarvoor u de Heere nog meer moet en 
kunt danken en lof prijzen. 

Zowel het OT als het NT geven ons tal van voorbeelden waarin de Heere 
gedankt, geloofd en geprezen wordt. De Psalmen staan er vol mee. Als je nu een 
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orthodoxe Jood vraagt, hoe het met hem gaat, zegt hij vaak: ‘Baroech Hashem, 
geprezen zij de Heere of God zij gezegend’. 

Psalm 7:18 Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid,
en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen.
58 x wordt in de Psalmen de HEERE geloofd en geprezen.

Jesaja 25:1 HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.
Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
Jesaja 38:19 De levende, de levende, die zal U loven,

Lukas 19:37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, 
begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te 
loven om alle machtige daden die zij gezien hadden.

Handelingen 3:8 En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging 
met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. 9 En al het volk zag hem 
lopen en God loven.

1 Korinthe 1:4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die 
u gegeven is in Christus Jezus.
1Korinthe 15:57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze 
Heere Jezus Christus.
2 Korinthe 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de 
Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,………11 terwijl 
u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons 
gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.
2 Korinthe 2:14 God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn 
overwinning. Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en 
het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden.
2 Korinthe 9:15 Dank God voor Zijn Zoon, Die Hij heeft gegeven. Dat is zo 
geweldig dat er geen woorden voor zijn.

Efeze 5:20 Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here 
Jezus Christus.

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Kolossenzen 1:3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus 
altijd wanneer wij voor u bidden.
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Kolossenzen 3:15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook 
in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in 
rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de 
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

1 Thessalonicenzen 1:2 Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan 
u denken in onze gebeden,
2 Thessalonicenzen 2:13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, 
die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, 
in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

1 Timotheüs 1:12 En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Chris-
tus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in 
de bediening,
2 Timotheüs 1:3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein 
geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag.

Openbaring 11:17 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.
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OVER DE HEILIGE GEEST

45.  De Heilige Geest in het Oude - en Nieuwe Testament

Wat zegt de apostel Paulus over de Heilige Geest in het Oude - en Nieuwe 
Verbond?
• Het Oude Verbond aan Mozes gegeven op de Sinaï. Gods nabijheid werd 

weerspiegeld door het stralende gezicht van Mozes.
• Het Oude Verbond eindigt altijd met de dood omdat men niet in staat is de 

wet van God te houden.
• De glans van God op het gezicht van Mozes was van voorbijgaande aard.
• De Heilige Geest geeft leven en verspreidt de blijvende glans van het Nieuwe 

Verbond dat de mens bij God brengt.
• De glans op het gezicht van Mozes was een flauw schijnsel vergeleken bij de 

schitterende glans van het Nieuwe Verbond.
• Het Oude Verbond moest verdwijnen. Het Nieuwe Verbond is blijvend.

2 Korinthe 3:6 Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt 
altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven. 7 Toch begon het oude ver-
bond (dat tot de dood leidde) met zo’n stralend licht, dat de Israëlieten het niet konden 
verdragen naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf die zij moesten 
gehoorzamen, straalde zijn gezicht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van 
voorbijgaande aard. 8 Moeten wij dan niet een veel grotere glans verwachten, nu de 
Heilige Geest leven geeft? 9 Als het verbond dat tot veroordeling leidt al zo’n glans gaf, 
hoeveel meer moet dan de glans van het verbond zijn dat de mensen bij God brengt? 
10 Sterker nog: De glans die van Mozes’ gezicht afstraalde, was een flauw schijnsel 
vergeleken bij de schitterende glans van het nieuwe verbond. 11 Dus, als het oude 
verbond (dat toch weer zou verdwijnen) al een hemelse glans had, hoeveel sterker moet 
dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn, omdat dat blijvend is. (Het Boek)

1 Petrus 1: 10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 
over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op 
welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij 
tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijk-
heid daarna.

In het Oude Testament werd geprofeteerd over de uitstorting van de Heilige 
Geest in de laatste dagen. We vinden deze profetieën in: 
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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.

Jesaja 32:15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.
Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als 
een woud beschouwd worden.

Jesaja 44:3 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.

Ezechiël 39:29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik 
Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE

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.

46.  Het werk van de Heilige Geest met betrekking tot de 
Gemeente

De Heere Jezus is Degene Die os kan troosten. De Heilige Geest is een andere 
Trooster, maar doet wat de Heere Jezus ook deed en doet.

Wat betekent de troost van de Heere Jezus? De Heere Jezus maakt Zijn volk 
zalig van hun zonden. De Heere vergeeft de zonden. Zijn bloed reinigt van alle 
zonden. Ook de ergste zonden. Is dat geen geweldige troost? Na deze reiniging 
hoeft men niet meer te tobben over gedane zonden. De bloedrode zonden zijn 
door het bloed van de Heiland wit gewassen als sneeuw. 
De Heiland kan ons ook op een andere manier troosten met Zijn Woord. 
Bijvoorbeeld bij ziekte, tegenslagen of teleurstellingen in het leven. 
De Heere kan ons bemoedigen door Zijn Woord. Zoals b.v. met Zijn belofte: 
‘Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld’ of: ‘Ik zal u niet 
begeven en u niet verlaten’.

De Heilige Geest doet hetzelfde wat de Heere Jezus deed. De Heilige Geest neemt 
de Woorden van Christus en past die toe aan het hart van een zondig mens en van 
een gelovige. Voor de een tot zijn oordeel en voor de ander tot zijn voordeel.
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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 achter-
laten; Ik kom weer naar u toe. 19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer 
zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. …….21 Wie Mijn gebo-
den heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem 
zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openba-
ren………23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij 
Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar 
hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Wij zijn een tempel van God, want God woont in ons door de Heilige Geest.

Johannes 14:26 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. 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 14:31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals 
de Vader Mij geboden heeft.

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 overtui-
gen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in 
Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader 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.

2 Korinthiërs 3: 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, 
daar is vrijheid.
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Efeziërs 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent 
tot de dag van de verlossing.

De engelen verlangen ernaar om meer inzicht te krijgen in het proces van 
zalig worden door de Heilige Geest. 

1 Petrus 1:12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden 
in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd 
hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; 
dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

47. Dopen in/met de Heilige Geest

Over de doop met de Heilige Geest wordt gesproken door Johannes de Doper. 
In alle vier Evangeliën. In Mattheüs (3:11) en Lukas (3:16) lezen we dat Johan-
nes zei: ‘Die na mij komt (...) zal u met de Heilige Geest dopen en met vuur ’. 
‘Met vuur’, duidt op loutering en reiniging; en ook op het oordeel. Zie maar 
wat Johannes verder zegt over de wan die in Christus’ hand is (vers 12). Markus 
geeft alleen aan dat Johannes zegt: ‘Hij zal u dopen met de Heilige Geest’ (1:8). 
In het Johannesevangelie staat dat Johannes zegt: ‘Deze is het, Die met de Hei-
lige Geest doopt.’ Het is dus alleen Johannes de Doper die er van spreekt. Jezus 
en Petrus verwijzen daar later naar.

Wat betekent dat nu? Want je zou kunnen zeggen: merkwaardig dat we nergens 
in de Evangeliën lezen dat Jezus met de Heilige Geest doopt, terwijl Johannes 
de Doper wél zegt dat Hij dat zou doen.
 
Jezus geeft Zelf, vlak voor Zijn hemelvaart, de verklaring. (Hand.1:5) Hij 
betrekt het heel duidelijk op de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren 
(niet lang na deze dagen). Dit is met Pinksteren gebeurd. Toen zijn die woorden 
van Johannes de Doper vervuld. Veel charismatische christenen geloven dat je 
na de bekering nog een speciale doop met de Heilige Geest nodig hebt, de zgn. 
‘second blessing’. Dit gebeurt meestal door handoplegging. Men verwacht dat 
dit wordt gevolgd door de ‘gave’ van het spreken in tongen. Dat is dan het 
bewijs. Dit is niet Bijbels. Wél roept Gods Woord op tot het vervuld worden 
met de Heilige Geest. Efeze 5:18 : ‘Wordt niet dronken in wijn waarin over-
daad is, maar wordt vervuld met de Geest’. De gelovige wordt bij de wederge-
boorte gedoopt door de Heilige Geest in de Gemeente het Lichaam van 
Christus gedrenkt. 1 Korinthiërs 12:13: ‘Want ook wij allen zijn door één 
Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienst-
knechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen van één Geest doordrenkt’. Op de 
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Pinksterdag worden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Je leest drie 
keer het woord ‘vervuld’ aan het begin van Handelingen 2: de dag werd ver-
vuld, het huis werd vervuld en ze werden allen vervuld (vers 1-4). Om dat 
laatste gaat het vooral: dat de Geest het hart vervulde van oud en jong, van Jood 
en heiden. Iets daarvan lezen we ook in vers 17 en 18: jongeren en ouderen 
zullen profeteren. Dat is, naar onze tijd overgebracht, maar zal een volkomen 
vervulling hebben in de eindtijd voor Israël. 

Johannes 1:33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te 
dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen 
en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.

Handelingen 1:5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Hei-
lige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Handelingen 11:15 En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, 
evenals op ons in het begin.

Handelingen 1:5 Jezus zegt maar U zult met de Heilige Geest gedoopt worden.

Handelingen 4:31 en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Handelingen 13:24 en de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest

Wie ontvangen de Heilige Geest?

Degenen die Hem gehoorzaam zijn! Degenen die tot geloof komen en Chris-
tus’ offer voor hun zonden aanvaarden. Ze hebben hun zonde beleden en ver-
geving ontvangen. De Heilige Geest wil wonen in een gereinigd hart. Een hart 
gereinigd door het kostbare bloed van Christus. Zij zijn degenen die sterven 
met Christus en opstaan in een nieuw leven. De profeet Jesaja zegt namens de 
Heere dat Hij wil wonen in het hart van een mens, dat zich voor Hem verne-
derd heeft vanwege zijn zonden. De Heere belooft dat Hij die mens levend wil 
maken. Was zo iemand dan dood? Ja, geestelijk dood door de zonde. Maar de 
Heere doet niets liever dan zulke mensen redden van de eeuwige dood door de 
kracht van Zijn Geest. 

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 verbrij-
zelde 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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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 zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 5:32 … de Heilige Geest die God hen gegeven heeft die Hem gehoor-
zaam zijn

Wat zijn de gaven van de heilige Geest?

Paulus noemt in 1 Korinthe 12 de volgende gaven van de Geest: Het woord der 
kennis. Het geloof. Gezondmaking. Werking der krachten. Profetie. Onder-
scheiding der geesten. Menigerlei talen. Uitlegging der talen.
Er is een grote verscheidenheid aan gaven, maar ze dienen alle tot opbouw van 
de Gemeente. We worden opgeroepen om elkaar te dienen met de gaven die 
God ons geeft door de Heilige Geest.
Wat wij in de praktijk van de Gemeente vooral zien, zijn de gaven van evange-
listen, leraars en herders.
Voor het getuigenis naar de wereld is het belangrijker dat de vrucht van de 
Geest zichtbaar wordt, dan de gaven. Er bestaat het gevaar dat iemand zich op 
een bepaalde gave gaat beroemen.

Handelingen 10:45 en Handelingen 11:15,16. … dat de gave van de Heilige 
Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen 
en God grootmaken.

Handelingen 19:6 En toen Paulus hun de handen oplegde. Kwam de Heilige 
Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Romeinen 12: 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade 
die ons is gegeven: profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het 
dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, in het 
bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over 
anderen ontfermt, met blijmoedigheid.

1 Korinthe 12:8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid 
gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 en aan een 
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ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, 
door dezelfde Geest;
10en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een 
ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een 
ander uitleg van talen. 11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die 
aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil………28 God nu heeft sommigen in 
de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde 
leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van 
hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

Efeze 4:11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 
anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heili-
gen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus,

1 Petrus 4:10 Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ont-
vangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 11 Als 
iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, 
dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt 
wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 
eeuwigheid. Amen.

48. De verzegeling met de Heilige Geest

Wat is het gevolg van het ontvangen van de Heilige Geest?
U bent dan verzegeld geworden met de Heilige Geest. Verzegeld zijn betekent 
dat iets vast ligt. Het is een bewijs dat u van Christus bent. De Heilige Geest in 
ons staat borg voor alles wat een gelovige in Christus heeft en nog zal krijgen in 
de toekomst. Dat laatste wordt ook wel een erfenis genoemd. Het is een eeu-
wige erfenis, omdat het betrekking heeft op het eeuwige leven dat een gelovige 
zal ontvangen, nadat hij of zij in het Paradijs is opgenomen. 

Efeze 1:13 Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, Die Hij 
had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. 14 Deze Geest in ons is een borg 
voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, Zijn eigen volk, zal verlossen. Een 
reden temeer om Hem te eren voor Zijn grootheid en heerlijkheid.

2 Korinthe 1:22 Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in 
onze harten gegeven heeft.
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Efeze 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent 
tot de dag van de verlossing.

49. Word vervuld met de Heilige Geest

Efeze 5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word 
vervuld met de Geest,

Wordt vervuld met de Geest. Dit staat in de gebiedende wijs. Het is een 
opdracht van de Heere God, die ons wordt meegedeeld door Zijn apostel. 

Men kan weten of men al of niet vervuld is met de Heilige Geest. Toen de 
apostelen de gemeente in Jeruzalem opdracht gaven om uit te zien naar man-
nen, die geschikt waren voor de taak van diaken, gaven ze als eis aan, dat het 
mannen moesten zijn die vol van geloof en vol van de Heilige Geest waren. 
(Hand. 6:3,5)
Wat houdt het vervuld zijn met de Heilige Geest in?
Vervuld met de Geest betekent dat je leven beheerst wordt door de Heilige 
Geest. 
Dat je in alles vraagt naar de wil van God. De Heilige Geest leidt je leven  
op een zodanige manier dat alles wat je van plan bent en doet, naar de wil van 
God is. 

De vervulling met de Heilige Geest gebeurt niet slechts éénmaal.
Wat in Efeze 5:18 staat betekent in het Grieks ‘wees steeds bezig om vervuld te 
worden’. 

Moet een gelovige iets bijzonders doen om met de Heilige Geest vervuld te 
worden? Nee, iemand met een oprecht geloof, ontvangt de Heilige Geest. Maar 
als een gelovige nog gedeeltelijk vervuld is met zijn eigen geest, vervuld met de 
dingen van de wereld, als de Heere Jezus niet op de eerste plaats staat, dan 
wordt de Heilige Geest beperkt in Zijn werking. Dat zie je helaas bij veel gelo-
vigen gebeuren. 
Men moet wandelen door de Geest, niets in eigen kracht doen (Galaten 5:16).
In Kolossenzen 2:10 staat dat een gelovige volmaakt is in Christus. Omdat we 
met Hem begraven zijn in de doop en opgestaan in een nieuw leven met Hem. 

Door de werking van de Heilige Geest ontvangen de gelovigen genade en kracht 
om de satan te weerstaan, om te volharden in het geloof, om de Heere te dienen 
op de plaats die Hij voor hen heeft uitgedacht en waar hij hen gesteld heeft.
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Mensen worden dan gezegend door onze leven: ’Stromen van levend water 
komen uit het binnenste van de gelovige’. (Johannes 7:38,39 Een christen heeft 
een fontein in zich die niet opdroogt.
Mits men de Heilige Geest niet bedroeft. Men moet de Geest niet uitdoven. 
Dat kan, als men ongehoorzaam is aan Gods Woord of als men nog zonde aan 
de hand houdt. Een gelovige moet zich door de Geest laten leiden (Galaten 
5:18) en door het Woord.

Tot slot, een gelovige hoeft niet te bidden om de gave van de Heilige Geest. Hij 
krijgt deze na zijn bekering en wedergeboorte. De volheid ontvangt men als 
men aan de voorwaarden voldoet, die hier staan vermeld.

Door de kracht van de Geest kan een gelovige de zonde doden.

Romeinen 8: 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood……….12 Welnu, broeders, 
wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.13 Want als u naar 
het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam 
doodt, zult u leven.

Door de kracht van de Geest is een gelovige in staat om in Christus te blijven.
Galaten 2:19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God 
zou leven. 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon 
van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal 
hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen 
naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

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 din-
gen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het 
Mijne nemen en het u verkondigen.

Galaten 5: 16 Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de 
zonde geen kans krijgen zich uit te leven. 17 Want de zondige neigingen gaan in 
tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn 
altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. 18 Als u zich 
voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet.
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50.  Over de gaven van de Heilige Geest met betrekking 
tot de Gemeente

Over de gaven van de Heilige Geest is al heel veel te doen geweest in de chris-
telijke gemeenschappen. Ik ga daar niet verder op in. Maar wat is meestal de 
oorzaak van die beroeringen en meningsverschillen? Dat komt veelal, omdat 
men niet voldoet aan de belangrijkste voorwaarde dat ze tot nut moeten zijn 
voor de ander en tot opbouw van de Gemeente. Het heeft ook te maken met de 
gezindheid van de leiders. Willen ze navolgers zijn van hun Heere. Die niet 
kwam om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als 
losprijs voor velen. Willen ze nederig zijn en zachtmoedig van hart, zoals de 
Heere Jezus? 
Niet voor niets wijst de apostel Paulus in 1 Korinthe 13 een hogere weg, name-
lijk die van de liefde. 

1 Korinthiërs 12: 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven 
tot wat nuttig is voor de ander. 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord 
van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 
en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van 
genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een ander werkingen van krachten, en 
aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een 
ander allerlei talen, 11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan 
ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

51. Wat is de vrucht van de Heilige Geest?

Een getuigenis voor de wereld.

Wat de vrucht van de Heilige Geest is, vinden we duidelijk omschreven in 
Galaten 5:22. De Heilige Geest werkt deze vrucht in het hart van een gelovige.
Hoe meer deze vrucht gezien wordt in een gelovige, hoe meer deze gaat gelijken 
op de Heere Jezus. Het zijn mededeelzame eigenschappen van God die Hij aan 
Zijn Zoon gegeven heeft en de Zoon door middel van de Heilige Geest weer 
geeft aan de gelovige. 
Iemand die tot bekering komt, wordt vernieuwd en krijgt eigenschappen die hij 
of zij daarvoor niet bezat. De oude- slechte eigenschappen verdwijnen, zoals 
haat, onvrede, ongeduld, ongeloof, hardheid, onbeheerst zijn, onvriendelijk-
heid, somberheid, slechtheid, jaloezie.
Wat een radicale verandering! Dat zal de omgeving zeker opvallen. 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   11720024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   117 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



118

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

Mattheüs 7: 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt 
en in het vuur geworpen. 

Mattheüs 12: 33 Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de 
boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom 
gekend.

Lukas 13: 8 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar 
staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 9 Wellicht dat hij dan 
vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. 

Johannes 15:2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke 
rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 5 Ik ben de Wijn-
stok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen. 16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uit-
verkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en 
dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn 
Naam, Hij u dat geeft.

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.

Romeinen 7:4 Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood 
met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan 
Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.

1 Korinthiërs 13: 8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen 
tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij 
zal tenietgedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10 
maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan 
worden. 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, over-
legde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke 
tenietgedaan. 12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, 
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar 
dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
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Kolossenzen 3:5-17 De oude en de nieuwe mens.

1 Timotheüs 1: 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een 
rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.

52. Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest?

Vruchten van de Geest. Dat is iets anders dan de vrucht van de Heilige Geest. 
In het voorgaande hebben wij uitgelegd wat de vrucht van de Heilige Geest is. 
Vrucht duidt op een eigenschap die we bezitten. De eigenschap die als vrucht 
wordt genoemd, heb je ontvangen. 

Vruchten zijn niet bedoeld om te bezitten, maar om uit te delen, te verspreiden. 
De Heere Jezus zegt b.v. dat wij het zout der aarde zijn. Zout moet verspreid 
worden in een zouteloze wereld. Wat wordt bedoeld met het zout? Dat is niets 
anders dan dat wij de gezindheid van Christus laten zien en het Evangelie van 
Jezus Christus verspreiden, uitdelen, verkondigen.

Licht moet verspreid worden in een duistere wereld. Dat Licht moet gezien 
worden. Dat Licht moet in de wereld gebracht worden. Jezus is het Licht van 
de wereld. Zijn Boodschap van heil moet verkondigd worden aan alle mensen. 

Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Vruchten van de Heilige Geest houdt in, dat gelovigen een getuigenis geven van 
de geboden van God en de Woorden van Jezus uitdelen, verkondigen aan alle 
mensen. 

Zout zijn.
Gelovigen zijn, als het goed is, het zout van de aarde. Waartoe dient het zout?
Om het voedsel smakelijk te maken. Zonder zout is het voedsel smakeloos. Om 
het bederf tegen te gaan. 

Een licht zijn.
Kunnen gelovigen een licht zijn voor de duistere wereld om hen heen? Ja, ze 
moeten zijn als lichtende sterren in een duistere wereld. Hun Meester volgen 
die Zelf het Licht van de wereld is. 

Getuigenis geven van de hoop die in hun is. 
Gelovigen moeten altijd getuigen van hun geloof in de Heere Jezus, tijdig en 
ontijdig. Onder alle omstandigheden. Maakt u zich de gelegenheid ten nutte.
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Mattheüs 5:13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren 
heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om wegge-
worpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 U bent het licht van de wereld. Een 
stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen 
lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 
allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 19 Wie dan een 
van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste 
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die 
zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw 
gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, 
zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheüs 5:44 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; 45 
zodat 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.

Lukas 3:8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, 
en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat 
God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

Lukas 8:15 En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord 
horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten 
voortbrengen.

Johannes 16:14 Die (Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit 
het Mijne nemen en het u verkondigen.

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.

1 Johannes 3:24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. 
En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons 
gegeven heeft.

Openbaring 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar 
hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en 
van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis 
van Jezus is namelijk de geest van de profetie.
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Het volgende zegt Jezus tegen de Joden in Zijn dagen. Helaas hebben de Joden 
als volk hun Messias geweigerd te erkennen als hun Koning.

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.

1 Korinthiërs 3:8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn 
eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. 9 Want Gods medearbei-
ders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú…….. 11Want 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, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel 
zo: als door vuur heen. 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.

53. Zonde tegen de Heilige Geest

Een bekend voorbeeld van de zonde tegen de Heilige Geest is dat van de Fari-
zeeën, wanneer ze zeggen dat de werken die de Heere Jezus doet, van de duivel 
afkomstig zijn. 

De Heere Jezus bestrijdt dit door te zeggen: ‘Hoe kan iemand die de demonen 
uitwerpt, zelf de duivel zijn. Dan zou de duivel zich tegen zichzelf keren. 

Ik denk wel eens dat de zonde tegen de Heilige Geest niet altijd zo goed wordt 
onderkend. Het gevaar van een christen is dat hij het werk van God in een 
andere christen niet onderkent en dat werk aanziet voor het werk van de duivel. 
Met name met een onderwerp zoals kinderdoop versus geloofsdoop, bestaat dat 
gevaar. Ik heb een voorganger horen zeggen dat de geloofsdoop, met name de 
overdoop, een werk is dat door satan aangestuurd wordt. Het lijkt mij heel 
gevaarlijk om dat te zeggen. Men trok de vergelijking met Petrus die tegen de 
Heere Jezus zei met betrekking tot de kruisdood: ‘Dat zal u geenszins overko-
men Heere’. Waarop de Heere Jezus zegt: ‘Ga achter Mij satan, want dit is geen 
woord van de Heere’. 

Mattheüs 12:31 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 
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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.

Lukas 12:10 En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal 
hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal 
hem niet vergeven worden.

54. Wat of wie zijn de zeven Geesten van God

In Zijn Openbaring aan Zijn dienstknecht Johannes, spreekt de Heere Jezus in 
Zijn begroeting over de zeven Geesten van God, die voor Zijn troon zijn. Deze 
belangrijke Geesten. Wie zijn dat en wat is de taak van deze Geesten. We vin-
den de uitleg in het Oude Testament, namelijk in Jesaja 11. 

Openbaring 1:4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u 
en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die 
voor Zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons 
heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 6 en Die ons 
gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heer-
lijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Jesaja 11:1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, 
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de 
HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de 
Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

De zeven Geesten zullen rusten op de Messias, de Heere Jezus, het Twijgje uit 
de afgehouwen stronk van Isaï, de vader van koning David.
De zeven Geesten die in Jesaja 11:2 genoemd worden zijn:
• De Geest des Heeren, van de Vader.
• De Geest van Wijsheid.
• De Geest van Inzicht.
• De Geest van Raad.
• De Geest van Sterkte.
• De Geest van Kennis.
• De Geest van de Vreze des Heeren.

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   12220024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   122 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



123

OVER HET VOLGEN VAN JEZUS

55. Voorwaarden voor het volgen van Jezus

De Heere Jezus noemt in Johannes 12, de voorwaarden om Hem te volgen.
De voorwaarden zijn helder en duidelijk. Hij begint met het voorbeeld van 
Zijn eigen leven. Hij zal Zijn leven geven zoals een tarwekorrel in de aarde 
gezaaid wordt, sterft, en vervolgens nieuw leven voortbrengt en daarna vrucht 
gaat dragen. 
Om Mij te volgen, zegt de Heere Jezus, moet je een hekel krijgen aan de manier 
waarop je nu leeft. Aan een leven wat helemaal op jezelf, je gezin en je baan 
gericht is. Aan die manier van leven moet je sterven. Je moet Mij op de eerste 
plaats hebben. Dit is een heldere en duidelijke boodschap. Ga het maar eens 
proberen. Dan ga je ervaren dat het niet lukt om de Heere Jezus op de eerste 
plaats te krijgen in je leven. Waarom lukt dat niet? Omdat je het in eigen kracht 
probeert. Na overgave aan de Heere Jezus en door de kracht van de Heilige 
Geest, zul je ervaren dat de Heere het nieuwe leven in je werkt.
 
In Johannes 12 vers 23 -26 gaat het over enkele Griekse mannen, heidenen dus, 
die blijkbaar het Joodse geloof hadden aangenomen. Deze mannen wilden 
Jezus graag zien. Of dit goed vertaald is, is niet duidelijk. Want uit het ant-
woord van Jezus blijkt, dat het om meer ging dan om het louter zien.
Jezus ziet het hart aan en weet hoe en wat ze denken. Daarom zegt Hij: ‘ als 
jullie Mij willen volgen, dan moet je weten dat dit alleen mogelijk is als jullie 
de manier waarop je nu leeft, gaan haten’. Je eigen zondige natuur moet ster-
ven. Als dat gebeurt, ontvang je nieuw leven, eeuwig leven met God. 

Johannes 12: 20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om 
op het feest te aanbidden. 21 Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in 
Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. 22 
Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun 
beurt tegen Jezus. 23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon 
des mensen verheerlijkt zal worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwe-
korrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij 
veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven 
haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand 
Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar 
zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
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Nog enkele teksten over het volgen van Jezus.

Mattheüs 10: 34 Denk 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 geko-
men om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter 
en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands 
huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 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 na volgt, is Mij niet waard. 39 Wie 
zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal 
het vinden. 40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem 
Die Mij gezonden heeft.

Markus 8: 34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, 
zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn 
kruis opnemen en Mij volgen. 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal 
het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evan-
gelie, die zal het behouden. 36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de 
wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? 37 Of wat zal een mens geven als losprijs 
voor zijn ziel? 38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben 
in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook 
schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige 
engelen.

Markus 10:29 En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of 
broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft 
omwille van Mij en om het Evangelie, 30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in 
deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met ver-
volgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 31 Maar veel eersten zullen 
de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.

Markus 10:43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil 
worden, die moet uw dienaar zijn. 44 En wie van u de eerste zal willen worden, die 
moet dienaar van allen zijn. 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

56. Mogen gelovigen God als Vader aanspreken?

Kinderen van God mogen God als Vader aanspreken.
Doordat de schuld verzoend is door het offer van de Heere Jezus aan het kruis, 
mogen gelovigen rechtstreeks tot God de Vader bidden. Waarom? Omdat zij 
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kinderen van God geworden zijn. God is hun liefdevolle Vader geworden en 
een kind mag zijn of haar vader aanspreken met papa.
Als je schuld nog niet verzoend is door het offer van de Heere Jezus, mag je God 
niet als Vader aanspreken. Dan rust de toorn van God nog op je leven.
Hoe weet je of je een kind van God bent?
Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan weet je door de werking van de 
Heilige Geest of je een kind van God bent. Dus als je niet weet of je een kind 
van God bent, dan ben je het zeer waarschijnlijk nog niet. Bid dan God of je 
een kind van Hem mag worden. Of je opnieuw geboren mag worden!

Mattheüs 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken 
zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken……..48 Weest u dan vol-
maakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Mattheüs 6:9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam 
worde geheiligd……….

Mattheüs 23:9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw 
Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

Lukas 12:30 Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader 
echter weet dat u deze dingen nodig hebt.

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;

Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24Tot nu toe 
hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap 
volkomen zal worden. 25Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar 
de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de 
dingen over de Vader zal verkondigen. 26 Op die dag zult u in Mijn Naam 
bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader 
Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God 
ben uitgegaan. 28 Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik 
verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.

Johannes 20: 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.
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Romeinen 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 
zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die 
opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 
ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met 
onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn 
wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wan-
neer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Galaten 4: 3 Zo was het ook met ons voordat Christus kwam. Wij waren slaven 
van allerlei wetten en gebruiken, want wij dachten dat die ons konden redden. 4 
Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, 
stuurde God Zijn Zoon, Die als mens uit een Joodse moeder werd geboren en aan de 
Joodse wet onderworpen was. 5 Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons 
als Zijn kinderen kon aannemen. 6 En omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft 
God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen 
aanspreken met ‘Vader’. 7 U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kin-
deren. Als Zijn kinderen hebt u recht op alles wat Hij bezit.(Het Boek)

57. Hoe moeten we bidden?

Ja, dat wisten de discipelen van de Heere Jezus ook niet. Daarom vroegen ze 
hun Meester: ‘Heere, leer ons bidden’. 
De Heere Jezus leerde hen toen het ‘Onze Vader’ bidden. Ook wel het vol-
maakte gebed genoemd. Mogen alle gelovigen dit gebed bidden? Ja, ik denk het 
wel. 
Het is een kort en krachtig gebed. De Heere Jezus wijst er ook op, dat een gelo-
vige met niet al te veel woorden tot God moet bidden. ‘Gebruik geen omhaal 
van woorden’, zegt Hij. ‘Uw Vader weet wel wat u nodig hebt’.
Belangrijk is dat een gelovige tot de Vader bidt in de Naam van de Heere Jezus. 
De gelovigen moeten de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Of anders 
gezegd: de Vader aanbidden in en door de Heilige Geest en in Waarheid, in de 
Heere Jezus, Die de Waarheid is. In verbondenheid met de Heere Jezus tot de 
Vader bidden. 
En alles wat u de Vader bidt in Mijn Naam zal Hij u geven. En wel in het bij-
zonder als u om de Heilige Geest bidt. We bidden in Zijn Naam, omdat de 
Vader ons aanziet in de Heere Jezus, op grond van Zijn volbrachte werk.
Vergeet niet dat de Heere Jezus zegt dat ook Hij voor ons bidt opdat ons geloof 
niet zal ophouden, (Lukas 22:32).
‘De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe 
wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo intens 
dat daarvoor geen woorden zijn.’ (Romeinen 8:26, Het Boek)
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Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. (Psalm 50:15)

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke 
dingen bekendmaken, die u niet weet. (Jeremia 33:3)

Bidt om de vrede voor Jeruzalem ( Psalm 122:6)

De Heere Jezus bidt voor de gelovigen. (Romeinen 8:34)

De Heere Jezus en de apostelen geven de gelovigen gebedsopdrachten:De 
Heilige Geest bidt voor de gelovigen met onuitsprekelijke verzuchtingen, 
want wijzelf weten niet wat we behoren te bidden. Romeinen 8:26,27

De gelovigen moeten bidden dat zij niet in verzoeking komen. (Mattheüs 
26:41) 

Bidt voor degenen die u geweld aan doen en vervolgen. (Lukas 6:28)

Bid voor meer arbeiders in de wijngaard van de Heere ( Lukas 10:2)

De gelovigen moeten zonder ophouden bidden. (1 Thessalonicenzen 5:17)

De gelovigen moeten voor elkaar bidden. (Jakobus 5:16)

Gedenk de gevangenen (Hebreeën 13:3) – Hen bezoeken en voor hen bid-
den.

Hoe moeten gelovigen bidden? 
Mattheüs 6:6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en 
bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, 
zal het u in het openbaar vergelden.7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van 
woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woor-
den verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet 
wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.
Mattheüs 6:9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam 
worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo 
ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze 
schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoe-
king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
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Hoe moeten de gelovigen tot God naderen? 
De apostel Paulus laat dat weten in: 

Kolossenzen 4:2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met 
dankzegging.

Hebreeën 10:22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle 
zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons 
lichaam gewassen is met rein water.

De Heere Jezus spreekt over de verhoring van onze gebeden:
Mattheüs 7:7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die 
vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

Mattheüs 7: 11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, 
hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die 
tot Hem bidden.

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?

Heel belangrijk! Waar twee of driein Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar 
ben Ik 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 heme-
len is. 20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik 
in hun midden.

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. 21:22 En alles wat u in het gebed vraagt, in 
geloof, zult u ontvangen.

Lukas 11: 9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 
klop, en er zal voor u opengedaan worden. 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 ook 
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als hij 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?

Johannes 4: 23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zul-
len aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 
God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Johannes 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat 
de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn 
Naam, Ik zal het doen.

Johannes 16:22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw 
hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 23 En op 
die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u 
de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u 
niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volko-
men zal worden. 26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat 
Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt 
liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, 
want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter 
pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten door-
zoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de 
heiligen pleit.

Jakobus 4:3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het 
doel het in uw hartstochten door te brengen.

Jakobus 5:13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede 
moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen 
van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zal-
ven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovige gebed 16 Belijd elkaar de over-
tredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een 
rechtvaardige brengt veel tot stand.

1 Johannes 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat 
wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

1 Johannes 5: 14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot 
God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij 
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weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het 
gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Tijdens het samenstellen van dit boek, werd ik bijzonder getroffen tijdens het 
lezen van een stukje uit het boek: ‘Het napalm meisje’, geschreven door Kim 
Phuc Phan Thi. In deze autobiografie vertelt ze over de bekering van haar fami-
lie uit Vietnam. Toen haar vader en moeder tot bekering kwamen in Canada, 
ging haar moeder bidden voor de bekering van haar zeven kinderen in Viet-
nam. Zij bad vijf á zes keer per dag voor hun bekering. En God verhoorde haar 
gebeden. Alle zeven kinderen kwamen tot geloof in Jezus Christus. Hoe belang-
rijk is de voorbede!

Hoe moeten we een gebed besluiten?
Met ‘in Jezus Naam of om Jezus wil’?

De Heere Jezus leert Zijn discipelen bidden in Zijn Naam. Hij zegt er bij: ‘Wat 
u ook zult vragen’. Dus u mag alles in Zijn Naam aan de Vader vragen. Wat een 
genade dat de Heere Jezus, Gods kinderen daar toestemming voor geeft, dat Hij 
hen dat geleerd heeft. 

Is het dan verkeerd om een gebed te besluiten met: ‘Om Jezus wil’? Ja, zo heeft 
de Heere Jezus ons het niet geleerd. Althans niet op deze manier. Wél is het heel 
goed om ieder gebed te besluiten met: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede, 
Vader’. 

Johannes 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, 
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult 
in Mijn Naam, Ik zal het doen.

 Johannes 15:16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik 
heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe 
hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijd-
schap volkomen zal worden………26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, 
en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,

Mattheüs 6:9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam 
worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo 
ook op de aarde.
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58. Voorbede doen

De Heere Jezus doet voorbede voor de gelovigen.
In onderstaande tekst doet de Heiland voorbede voor Zijn discipel Petrus. Hij 
waarschuwt Petrus ook voor de verzoeking van satan. De Heiland weet dat 
Petrus Hem zal verloochenen en geeft aan dat Petrus daar berouw over zal krij-
gen, tot inkeer zal komen. En na zijn bekering de taak zal krijgen om zijn 
broeders te ondersteunen, te versterken in het geloof.

Lukas 22:31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist 
om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet 
ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

Johannes 17:20 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 gegeven 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.

Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat 
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor 
ons pleit.

De Heilige Geest doet voorbede voor de gelovigen. 

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij 
weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit 
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten door-
zoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God 
voor de heiligen pleit.

De apostelen roepen ons op om voor de voorgangers te bidden en voor elkaar 
te bidden. In tijden van nood en ziekte. Om de voortgang van het Evangelie. 
Voor de overheid. Voor onze vijanden en verdrukkers. Het gebed van een recht-
vaardige vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend. 

Lukas 6:27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan 
hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
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1 Thessalonicenzen 5:25 Broeders, bid voor ons.
2 Thessalonicenzen 3:1 Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere 
zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,
Hebreeën 13:18 Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed 
geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen.

Jakobus 5:16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond 
wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

59. Gebedsverhoring

Bestaan er onverhoorde gebeden? Nee, maar God kan onze gebeden wel verho-
ren op een andere manier dan wij verwachten. Is het dan wel een gebedsverho-
ring? Jawel, want het zou kunnen zijn dat de exacte verhoring van ons gebed 
niet goed voor ons is, al denken wij van wel. God overziet ons leven echter beter 
dan wij en weet precies wat nodig voor ons is. 

Jeremia 29:11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de 
HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst 
en hoop te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden 
en Ik zal naar u luisteren.

Mattheüs 7:7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die 
vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

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.

Markus 11:22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. 23 Want, 
voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee 
geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, 
gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24 Daarom zeg Ik u: alles wat u 
biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Lukas 11:9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 
klop, en er zal voor u opengedaan worden. 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11 Welke 
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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 ook 
als hij 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?

Johannes 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat 
de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.14 Als u iets vragen zult in Mijn 
Naam, Ik zal het doen.

Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe 
hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap 
volkomen zal worden.

Alle gebeden worden wel gehoord, maar niet altijd verhoord op de manier 
zoals wij die verwachten. De apostel Paulus geeft ons hier een voorbeeld van: 

2 Korinthe 12:7 En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de 
openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van 
de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover 
heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 9 Maar Hij 
heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht 
wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwak-
heden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 10 Daarom heb ik een 
behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in 
benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen 
aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en 
ze zal hem gegeven worden.

Jakobus 4:3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het 
doel het in uw hartstochten door te brengen.

1 Johannes 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat 
wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

1 Johannes 5: 14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot 
God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij 
weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het 
gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.
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Openbaring 5:8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en 
de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en 
gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.

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.

60. Over het Vasten

Moet een gelovige vasten? De Heere Jezus leerde dat ‘dit geslacht’ (de demonen) 
niet uitvaart dan door bidden en vasten. Bidden en vasten kan samengaan. 
Vasten en bidden kan zinvol zijn, om (weer) dichter tot God te naderen. Vol-
komen gericht te zijn op Hem en op Zijn zaak. Vooral met een druk leven 
bestaat het gevaar dat onze relatie met de Heere verslapt. Dat men druk is met 
van alles en nog wat, maar de Heere niet betrekt in alle dingen waar men mee 
bezig is. In zo’n periode of na zo’n periode is het heel zinvol om je een tijd af te 
zonderen om te bidden en/of te vasten en te bidden. Dit kan ook heel zinvol 
zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de zin van ons leven, het doel van 
ons leven en eventueel over een andere weg die de Heere met ons wil gaan. 

De Heere Jezus zegt niet dat we moeten vasten, maar Hij zegt: ‘Als u vast’.
Hij geeft dan wel richtlijnen voor het vasten. 

Daniël 10:3 Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, 
en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.

Mattheüs 6:17 Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, 18 zodat 
het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het ver-
borgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

61. Ik ben ……de God

De Heere God heeft Zich aan de mens op onderscheiden wijzen geopen-
baard:

Van Adam tot op Abraham als Elohim, dit betekent God, de Schepper.
Aan Abraham als El Shaddaï, dit betekent God de Almachtige.
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Aan Mozes als de IK BEN of YHWH (Yahweh/Yehovah): ‘En God zei tegen 
Mozes: ’IK BEN, DIE IK BEN’.
Toen God aan Mozes verscheen ‘in een vuurvlam uit het midden van een 
doornstruik’ (Exodus 3:2), om hem naar Egypte te zenden tot verlossing van de 
Hebreeën, zei Mozes tot 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?’ (Exodus 3:13) En God zei tot Mozes: ‘IK BEN DIE IK 
BEN. 

Toen zei God verder tegen Mozes: ‘Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: 
JHWH1, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de 
God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit 
is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie’ (Exodus 3:14-15).

De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde niemand in het ongewisse 
gelaten over Wie Hij is. Zoals Zijn Vader is, zo is ook Hij. Door Zijn veelzijdige 
antwoorden heeft Hij geprobeerd de mensen te bewegen tot geloof in Hem. 
Maar de weerstand van de Farizeeën en Schriftgeleerden was groot. Daarbij 
heeft Hij machtige daden gedaan, die geen mens kan doen. Tekenen van het 
feit dat Hij God de Zoon is. Alléén al daaruit bleek, dat Hij Degene was Die de 
Vader beloofd had. Hij zei niet alleen dat Hij het was, de IK BEN, Hij toonde 
het ook door Zijn grote wonderen, tekenen en daden.

In het Evangelie van Johannes, waarin wij het leven van de Heere Jezus als de 
Zoon van God beschreven vinden, merken we 12 keer de woorden: ‘Ik ben’, op: 

IK BEN:
Het Water des levens. (Joh. 4)
de Messias, Die komen zal. (Johannes 4:26)
het Brood des levens. (Johannes 6:35)
van Hem en Hij heeft Mij gezonden. (Johannes 7:29)
het Licht der wereld. (Johannes 8:12)
van boven, ik ben niet van deze wereld. (Johannes 8:23)
van God uitgegaan, Hij heeft Mij gezonden. (Johannes 8:42)
de Deur voor de schapen. (Johannes 10:7, 9)
de goede Herder. (Johannes 10:11, 14)
de Opstanding en het Leven. (Johannes 11:25)
de Weg, de Waarheid en het Leven. (Johannes 14:6)
de ware Wijnstok. (Johannes 15:1)
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De Heere Jezus deed Zijn vijanden op de grond vallen, toen ze Hem wilden 
arresteren. Hij sprak alleen: ‘IK BEN het’. (Johannes 18:6)
In Openbaring 22:16 zegt de Heere Jezus van Zichzelf: ‘IK BEN de Wortel en 
het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster’.
De Heere Jezus maakt ons heel duidelijk Wie Hij is. De gehele Bijbel getuigt 
van Hem, de Zoon van God. Hoe heerlijk is Zijn Naam!

Exodus 3: 6 Hij zei verder: 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.

Mattheüs 22: 32 IK BEN de God van Abraham en de God van Izak en de God 
van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

Markus 12: 26 En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden: hebt u 
niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik tot hem sprak: IK 
BEN de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob?

Jezus is de IK BEN uit Exodus 3:6.

62. Het oordeel van mensen

De Heere waarschuwt de gelovigen er voor om eerst goed na te denken, voordat 
je over andere mensen je oordeel geeft. In dit verband is het belangrijk of je je 
oordeel publiekelijk uit, of dat je het voor jezelf houdt. 
Door een verkeerde beoordeling, die openlijk gepubliceerd wordt, kunnen 
mensen heel erg beschadigd raken, met vergaande gevolgen. 
We moeten dus eerst wel degelijk onderzoeken of alle gegevens, die aan ons 
oordeel ten grondslag liggen, betrouwbaar zijn. 
Het is, denk ik, altijd verstandig om ons meningsverschil eerst met de desbe-
treffende persoon onder vier ogen te bespreken, alvorens tot een eventuele 
publicatie over te gaan. Onze Heiland vindt dit blijkbaar heel belangrijk, om 
ons hiervoor te waarschuwen.’ Doe eerst de balk uit je eigen oog weg, voor je 
splinter bij de ander zou kunnen verwijderen’. 

Mattheüs 7: 1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel 
waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal 
er bij u ook gemeten worden.

Markus 3: 24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u 
meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven wor-
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den. 25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem 
zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft.

Lukas 6:37 Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult 
niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

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 voorne-
mens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

63. Beloning van goede werken

Wat zijn goede werken in de ogen van God.

Goede werken zijn werken die een gelovig mens doet onder de leiding van de 
Heilige Geest. ‘Wij moeten wandelen in de werken die de Heere van tevoren 
bereid heeft’. Efeze 1:10.

De Heere geeft ook aan wat in Zijn ogen zuivere en onbevlekte godsdienst is in 
Jakobus 1:27. ‘Omzien naar wezen en weduwen in hun verdrukkingen en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren’. 

Worden goede werken altijd door God beloond?
Ja, mits ze gedaan zijn onder de leiding van- en door de kracht van de Heilige 
Geest. Anders zijn het werken door de mens verricht in eigen kracht. Hij heeft 
daarvoor zijn eigen doel en redenen en zoekt meestal zijn eigen eer. Men heeft 
niet de eer van God op het oog. De Heere Jezus roept ons op in Mattheüs 5:16, 
dat we ons licht moeten laten schijnen voor de mensen, dat als ze onze goede 
werken zien, ze de Vader in de hemelen gaan verheerlijken!’ 
Er zijn mensen die niet in God geloven en toch goede werken doen. Ze hebben 
voor de Heere geen eeuwigheidwaarde. We kunnen met onze goede werken de 
hemel niet verdienen. Efeze 2:8,9: ’Want uit genade bent u zalig geworden, 
door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen’. Een mens kan door goede werken te doen niet de hemel 
verdienen. De Rooms Katholieke kerk leert het tegendeel: geloof en werken. 
Christus’ volbrachte werk op Golgotha is voor hun niet voldoende. Goede wer-
ken moeten er bijkomen. Dit is echter niet naar Gods Woord. Een mens kan de 
zaligheid niet verdienen door goede werken te doen. Goede werken op zichzelf 
zijn natuurlijk nooit verkeerd. Als deze er niet zouden zijn, zou de aarde een 
nog meer onleefbare plaats zijn. 
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Welke beloning noemt God in Zijn Woord?
Het eeuwige leven is al een groot loon. Ook dat we mee mogen helpen om de 
‘oogst’ binnen te halen : ‘Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien’. 

Mattheüs 10:41 Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon 
van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een recht-
vaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. 42 En wie een van deze 
kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voor-
waar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.

Galaten 6:7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, 
zal hij ook oogsten. 8 Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf 
oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. 9 En 
laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als 
wij het niet opgeven. 10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen 
aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

64. Beloning voor het volgen van Jezus

Vindt u dat u een beloning moet krijgen van de Heere voor het werk dat u in 
Gods wijngaard mocht verrichten? Ik denk dat de meesten van u zullen ant-
woorden, dat ze helemaal geen beloning verwachten. Het is- of was pure genade 
om Hem te mogen dienen. Niets geeft zoveel blijdschap om te weten dat je in 
Gods wil bent en de taak mag verrichten die Hij op je weg heeft gebracht. Dat 
is al een beloning op zich. Hij is uw loon, zeer groot! Het is eveneens een grote 
genade als we in de hemel bij Hem mogen zijn om Hem eeuwig te loven en te 
prijzen. 

Dat laatste noemt de Heere Jezus vrucht voor het eeuwige leven. Als iemand 
door middel van ons getuigenis, door onze woorden, door onze prediking tot 
geloof komt en behouden wordt, is dat loon, is dat de vrucht voor het eeuwige 
leven. 

Hoe groter de oogst, hoe meer vrucht, hoe voller het loon. Ook dit is echter 
alleen genade, want het is de Heere Zelf Die voor de oogst zorgt. Die de tarwe-
korrel deed ontkiemen, de plant deed groeien en nieuwe vruchten gaf. Dus 
iemand oogst wat hij niet gezaaid heeft. 

Als iemand verkeerd zaad heeft gebruikt of niet op de goede manier heeft 
gezaaid. De Heere Jezus noemt dit ‘niet op het goede fundament bouwen’.
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Dan zal zijn werk met vuur verbrand worden. Het werk is blijkbaar niet in de 
Geest gedaan.
Hijzelf zal echter behouden worden, door het vuur heen. Wat een bijzondere 
genade voor een dergelijke slechte dienstknecht.

Johannes 4: 36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het 
eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. 37 
Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. 38 Ik heb u uitgezon-
den om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich 
ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.

1 Korinthe 3:7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, 
Die laat groeien. 8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn 
eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. 9 Want Gods 
medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú………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 ont-
vangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal 
behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

1 Korinthe 9:18 Krijg ik dan helemaal geen loon? Jawel, mijn loon is de voldoe-
ning het goede nieuws voor niets te mogen brengen. Daarom maak ik niet ten volle 
gebruik van mijn rechten.

2 Johannes 1:8 Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt heb-
ben, maar een vol loon mogen ontvangen.

65. Belijden en verloochenen

De Heere Jezus vindt het heel belangrijk dat we getuigen van ons geloof in 
Hem: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn!’ Wij moeten laten zien Wie de Heere Jezus 
voor ons is in woord en daad. Onze Redder en Zaligmaker. Hij is de Weg de 
Waarheid en het Leven. Hij is de enige Naam onder de hemel gegeven waar-
door de mensen behouden moeten worden. Dit mogen we niet voor ons hou-
den. Maak je de gelegenheid ten nutte, gelegen of ongelegen om de mensen op 
die Zaligmaker te wijzen, teneinde gered te worden van de eeuwige dood!

Het is een heel ernstige zaak als wij Zijn Naam verloochenen. Zo erg zelfs dat 
Hij degene, die dat doet, zal verloochenen voor Zijn Vader. Dit betekent dat 
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Jezus, als de mensen voor Gods rechterstoel komen te staan, tegen de Vader zal 
zeggen dat Hij de persoon, die Hem verloochend heeft, niet kent. Dat is de 
zwaarste straf die een mens kan krijgen. 

Het was daarom ook een grote genade dat de Heere Jezus Zijn discipel Petrus, 
na de verloochening van Zijn Meester, weer in genade heeft aangenomen en dat 
hij toch Zijn discipel mocht blijven. Hieruit blijkt dat, als er oprecht berouw is, 
er na verloochening, vergeving bij de Heere mogelijk is. Op een heel liefdevolle 
wijze benaderde de Heere Jezus, na Zijn opstanding, de apostel Petrus. Hij 
vroeg tot drie keer toe of Petrus Hem lief heeft. Petrus begreep de bedoeling van 
Zijn Meester en de Heere vertrouwde hem daarna Zijn schapen en lammeren 
toe.
 
Mattheüs 10:32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook 
belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 33 Maar wie Mij verloochenen zal 
voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Mattheüs 10: 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest 
omwille van Mij, zal het vinden. 40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij 
ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.

66. Waarschuwingen tegen dwaalleraren

Het onderscheiden van een dwaling.

Een dwaalleraar is, kort gezegd, iemand die iets van Gods Woord afdoet of er 
iets aan toevoegt of het Woord verkeerd uitlegt, wat in feite hetzelfde betekent. 
De Heere Jezus verbiedt dat in: 

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 geschreven 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.

Het onderscheiden van een dwaling is vaak moeilijk, omdat heel veel dwaallera-
ren soms wel met de kern van het Evangelie komen. Maar daaromheen leert men 
afwijkende standpunten t.o.v. de Schrift. Bijvoorbeeld inzake de opname van de 
Gemeente, het 1000 Vrederijk of men leert dat de Gemeente niet de bruid van 
Christus is. Of de kinderdoop is de rechte Bijbelse doop. Die standpunten wor-
den dikwijls op een slimme manier verhuld, maar ook halve waarheden werken 
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door in de prediking, soms heel subtiel. Men bouwt om een on-Bijbels stand-
punt vaak een hele dogmatiek waardoor de gelovigen echt misleid worden. 
Iedere denominatie gaat er van uit dat zij de rechte, zuivere leer hebben. Er is 
veel bedekking en verblinding. De apostel Paulus is er heel duidelijk over. Hij 
zegt: ‘Indien iemand een ander Evangelie verkondigt, die zij vervloekt’. Dat is 
heel sterk. Iemand die een dwaalleer verkondigt, is vervloekt zegt Paulus. Ik 
denk dat veel dwaalleraren zich dit niet realiseren. Want iedere leraar denkt van 
zichzelf dat hij de rechte leer brengt. 

Handelingen 20:29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u 
zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden 
mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken 
achter zich aan. 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, 
nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.

Galaten 1:6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in 
de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen 
ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van 
Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een 
evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij ver-
vloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een 
evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

1 Timotheüs 6:3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de 
gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstem-
ming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een zieke-
lijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, 
lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van mensen 
die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij 
denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort men-
sen……….10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te 
verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smar-
ten doorstoken.

Jakobus 4:19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een 
ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg 
doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal 
bedekken.

1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit 
God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en 
de geest van de dwaling.
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Waarom staan er zoveel waarschuwingen in de Bijbel voor predikers die een 
verkeerde leer brengen? Waarschuwingen voor mensen, die verdeeldheid en 
verwarring zaaien in de Gemeente van Jezus Christus. Waarschuwingen voor 
leden van de Gemeente van Christus, die in zonde leven.
Dat is, omdat door de invloed van dergelijke mensen, de Boodschap van het 
Evangelie ontkracht wordt en de Gemeente van Christus geen goede geur ver-
spreidt. De Boodschap wordt verdraaid of verminkt en de Gemeente lijkt niet 
meer op haar Hoofd, Jezus Christus. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de 
leiding van de Gemeente in handen is van mannen, die vervuld zijn met de Hei-
lige Geest en die voldoen aan de voorwaarden die het Woord stelt bij het kiezen 
van oudsten, opzieners en diakenen. Zij moeten onderscheidingsvermogen heb-
ben ten aanzien van het beoordelen van de leer. Om te kunnen onderkennen of 
het Woord van God recht gesneden wordt of dat men van het Woord afwijkt. 

In de eerste dagen van de Gemeente, beschreven in Handelingen 5, zijn er twee 
mensen in de Gemeente die liegen: Ananias en Saffira. Zij worden door de 
Heere direct gestraft met de dood. Deze gebeurtenis maakte enorme indruk op 
de nieuwe gelovigen. 

Al snel komt de gedachte op, dat dit wel een zware straf is voor een leugen. Als 
de Heere dit iedere keer zou toepassen en de mens meteen na de begane zonde 
zou straffen, zouden er al vele mensen daardoor gestorven zijn, denk ik. 

Waarom deed de Heere dat? Deze eerste Gemeente is gebaseerd op het Nieuwe 
Verbond, op het bloed van de Heere Jezus. 
Dat Nieuwe Verbond is anders dan het Oude Verbond. Het Oude Verbond was 
samengesteld uit gelovigen en ongelovigen. Maar dat is niet meer zo in het 
Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond bestaat alleen uit wedergeboren gelovi-
gen, die de Heilige Geest ontvangen hebben. Deze gelovigen moeten één zijn 
in Christus, moeten geen schijngelovigen, hypocrieten zijn. Moeten geen open-
bare zondaren zijn. 

De twee personen in Handelingen 5 waren duidelijk hypocrieten. Door hun 
dood gaf de Heere een signaal af aan de Gemeente, dat zulke personen niet in 
de Gemeente thuis horen. 

Het is dan ook heel belangrijk dat ouderlingen en voorgangers de tucht in de 
Gemeente handhaven en ook daadwerkelijk toepassen. ‘Doe het kwaad weg uit 
u midden’.

Er staan veel teksten in het Nieuwe Testament die betrekking hebben op dwaal-
leraren en mensen die onrust in de Gemeente brengen. 
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Indeling naar soorten van dwaalleringen:

1. Jezus plus filosofie/wijsbegeerte - wetenschap.

De apostel Paulus veroordeelde indringend elke filosofische theorie waarin men 
meende God, het bestaan van de wereld en de normen van goed en kwaad te 
kunnen verklaren, los van de Goddelijke openbaring in de Bijbel,

Kolossenzen 2:8: Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en 
inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbe-
ginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. 

Filosofie is zinloos omdat zij niet is gebaseerd op het Woord, maar op de
overlevering en gedachten van mensen en de uitingen van de wereldgeesten. 
Menselijke wijsheid kan niets toevoegen aan Gods openbaring. Zij staat die 
Goddelijke openbaring zelfs in de weg.

Wetenschap is een goede zaak. Maar wetenschap moet zich altijd onderwerpen 
aan het gezag van Gods Woord. Als het goed is, wordt men al onderzoekende 
steeds meer verwonderd over het ingenieuze werk van de Schepper. De evolutie 
theorie bijvoorbeeld is in strijd met de Goddelijke openbaring in Genesis 1 en
2. Door niet meer in de letterlijke schepping van zes dagen te geloven, zoals 
God ons die geopenbaard heeft, is de afval in de gereformeerde kerken begon-
nen.
Men geloofde niet meer in de almachtige Schepper: ‘Die gebiedt en het staat 
er, Die spreekt en het is er’. Psalm 33:9

1 Timotheüs 6:20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van 
onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde
kennis.

2. Jezus plus wetticisme.

De apostel Paulus waarschuwt tegen wetticisme in de gemeente. Hij zegt in 
Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op 
het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten Zie ook 1 Tim.4:1-5 
Deze waarschuwing is ook nu nog altijd actueel. Ook nu worden mensen ver-
oordeeld omdat zij tot een andere kerk/gemeente behoren dan de mijne. Alleen 
mijn kerk is de ware kerk! Alleen in mijn kerk wordt de goede Bijbelse bood-
schap gebracht. Of veroordeling op het gebied van kleding. Hoewel er natuur-
lijk wel grenzen gesteld dienen te worden. Ook veroordeling wat betreft het 
vervullen van de godsdienstige verplichtingen komt veelvuldig voor. Het is op 
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zich niet erg als men over bepaalde zaken anders denkt, als dit maar niet tot een 
wet, tot het belangrijkste van onze godsdienst wordt gemaakt, of tot een twist-
grond. Ook veroordeling wat betreft leergeschillen inzake de uitleg van de Bij-
bel, komt veelvuldig voor. Vermoedelijk hebben de broeders of zusters in 
dergelijke situaties verzuimd om gezamenlijk de Heere te smeken of Hij door 
Zijn Heilige Geest hun in alle waarheid wil leiden. Vgl. ook de Galaten brief 
en Colossenzen 2:16-23. 

Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt 
heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de 
heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen moet schrijven 
dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van 
ontucht, van het verstikte en van bloed………24 Wij hebben gehoord dat sommi-
gen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben 
gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden 
en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven.

3. Jezus plus vervangingstheologie.

De vervangingstheologie is al een oud kwaad, dat tot op heden nog steeds 
voortwoekert, sedert Augustinus. Deze theologie houdt in, dat men gelooft dat 
de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Israël heeft de Messias verworpen en 
zou daardoor niet meer Gods volk zijn. De beloften van God voor Israël zijn 
verbeurd verklaard door de kerk en ze hebben deze zichzelf toegeëigend. 

Vóór de Tweede Wereldoorlog verwachtte men in geen enkele kerkgemeen-
schap dat Israël naar het beloofde land zou terugkeren. Het waren enkelingen 
die deze verwachting wel hadden zoals b.v. Johannes de Heer en sommige vroe-
gere puriteinen. Bovendien was men van mening dat de beloften aan Abraham 
nu zijn overgegaan op de kerk. Verschillende opschriften boven Bijbelgedeeltes, 
met name in de Psalmen (SV), geven dit duidelijk weer en zijn tot op heden 
nog nooit verwijderd. De beloften aan Abraham worden in het doopformulier 
toegekend aan de leden der gemeente en aan hun kinderen. Na elke doopdienst 
wordt Psalm 105 :8 en 9, berijmd, gezongen: ‘Het verbond met Abraham, Zijn 
vriend, bevestigt Hij van kind tot kind’. Terwijl het hier echt over het verbond 
met Israël gaat: met Abraham, Izak en Jakob. Deze namen worden letterlijk 
genoemd. Bovendien gaat het in dit verbond over de landbelofte. De doop is 
echt niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Want de besnijdenis is een 
eeuwige instelling van God voor de nakomelingen van Abraham. Dus toch nog 
heel veel overgebleven vervangingstheologie. De vervangingstheologie is één 
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van de hoofdoorzaken geweest van de vervolging van de Joden gedurende de 
laatste 1700 jaren. 

Veel christenen hebben moeite met het loslaten van de verbondstheologie, zoals 
deze in veel kerken nog wordt geleerd. Deze theologie houdt o.a. in dat de 
beloften aan Abraham en het verbond met Abraham (1 Kron.16:15) niet meer 
voor Israël gelden, maar nu voor de kerk zijn. Maar Gods beloften aan Abra-
ham zijn eeuwig en God is geen leugenaar.
(Psalm 105: 8-11). Het Nieuwe Verbond in het bloed van de Heere Jezus is in 
eerste instantie met Joden (apostelen) opgericht en niet met de kerk uit de heide-
nen, die er op dat moment ook nog niet was. De Joodse discipelen van de Messias 
waren de eerste leden van dat Nieuwe Verbond. De heidenen die tot geloof in de 
Messias komen, mogen daar deel van uitmaken. En tenslotte, heel Israël zal zalig 
worden op het moment dat de Messias Jezus terugkomt op de Olijfberg.

4. Jezus plus ascese.

Een asceet is iemand die een leven van vergaande zelfverloochening leidt om 
daardoor Gods vergeving of gunsten te verdienen. In meer extreme vorm zien we 
dat in het kloosterleven; 1Tim.4:3. Het verbod om te huwen en zich te onthou-
den van bepaald voedsel. Dit heeft altijd mensen aangetrokken, die meenden dat 
het voor de verzoening van hun zonden en het echte geestelijke leven nodig was, 
om in vrijwillige armoede te leven en het celibaat aan te hangen. Nu is zelfverloo-
chening niet verkeerd. De Heere heeft dit vele malen willen zegenen. Maar dan is 
er geen sprake van verzoening of de hemel verdienen door middel van goede 
werken. Het diepste motief voor ascese is vaak een vorm van hoogmoed. Men wil 
het doel bereiken door eigen inspanning en zich niet onderwerpen aan de voor-
waarden die de Heere stelt. Door ascese denkt men via menselijke inspanning in 
de goede verhouding tot God komen. De Bijbel leert ons echter dat het bloed van 
de Heere Jezus ons reinigt van alle zonde en dat we alléén door het geloof in het 
volbrachte werk van de Heere Jezus zalig worden, Efeze 2:8,9. Ik herinner mij 
nog een uitspraak van kardinaal Simonis (R.K), waar hij zei dat hij niet wist of hij 
behouden was, omdat hij er niet zeker van was of hij wel genoeg goede werken 
had gedaan. Dan vraag ik mij toch wel af in welke Jezus hij geloofde.

5. Jezus plus Koninkrijk-Nu bouwen.

Er bestaan vandaag veel ketterse leringen met betrekking tot het Koninkrijk van 
God. Daar is, o.a. de charismatische ‘koninkrijk nu’ theologie die leert dat wij 
door menselijke inspanning het Koninkrijk van God op aarde moeten oprich-
ten, soms door middel van wonderen en tekenen, die alleen aan de apostelen 
voorbehouden waren.
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De Koning is in de hemel en het Koninkrijk is nog niet op aarde opgericht.
In plaats daarvan verblijft het Koninkrijk van God in het verborgene in de vaak 
kleine, Bijbelgetrouwe gemeenten, terwijl het valse koninkrijk van de duivel 
snel groeit en zich over de hele wereld verspreidt (Matt. 13:31-32).
De Heere Jezus zei dat het Koninkrijk Gods binnen in u is, Lukas 17:20,21.
Het Koninkrijk van de Messias Jezus zal komen bij Zijn komst, met kracht en 
heerlijkheid wanneer Hij plaats zal nemen op Zijn troon in de tempel in Jeru-
zalem en van daaruit 1000 jaar zal gaan regeren over de volken met de Gemeente.

Mensen die nu het Koninkrijk letterlijk op aarde willen bouwen zijn o.a. Mar-
tin Koornstra en zijn vrouw Karin. Dit gebeurt via hun organisatie Royal Mis-
sion. Hun bediening is gericht op o.a. bevrijding, genezing, tekenen en 
wonderen. Zij gronden hun bediening op de opdracht die de Heere Jezus op 
een bepaald moment aan Zijn discipelen gaf. Deze staat in Mattheüs 10:7.8. 
Maar door hierop te focussen worden deze teksten uit hun verband gerukt.De 
opdracht van de Heere Jezus voor alle discipelen staat in Mattheüs 28:19 en 20. 
En daar vinden we geen tekenen en wonderen, geen opwekking van doden enz.

6. Jezus plus welvaartsevangelie.

‘Het is normaal voor een christen dat hij een overvloed aan aardse zegeningen, 
succes, rijkdom en voorspoed ontvangt’. Dat zeggen de zogenaamde welvaarts-
evangelisten. 
Deze predikers, wereldwijd, maar vooral in arme landen (Afrika, Brazilië), mis-
bruiken het Evangelie voor hun eigen gewin. Terwijl het Woord ons leert dat de 
kinderen Gods veelal niet de aanzienlijken, de rijken en de welvarenden zijn. Ze 
lijden vaak verdrukking ter wille van het Woord. Wat de welvaartspredikers 
betreft, ze hebben $- tekens in de ogen. Zij verplaatsen zich in privévliegtuigen, 
sportwagens, Rolls Royces en wonen in riante villa’s. Deze predikers zijn wel erg 
ver afgedwaald van de eenvoud die de Heere Jezus kenmerkte.
Joyce Meyer is een ijzersterke merknaam, die door het bedrijf ‘Joyce Meyer 
Ministries’ met groot succes, voornamelijk aan de vrouw wordt gebracht. De 
hoofdboodschap van Joyce Meyer is weliswaar het zoeken naar en wandelen 
met God. Maar toch klinkt er ook een verontrustende en duidelijk waarneem-
bare ondertoon door van de Word of Faith doctrine. Word of Faith leert, dat 
God ieder mens gezond, rijk en voorspoedig wil zien en dat ‘woorden van 
geloof ’ dit mogelijk maken. 
Zo stroomt er jaarlijks 100 miljoen dollar de Joyce Meyer Ministries binnen. 
Een stroom waarin de Meyers zich met graagte onderdompelen, zoals blijkt uit 
een in 2003 verschenen rapport. Wist u dat Joyce Meyer niet wandelt met 
God? Nee, ze vliegt met God.
In een heuse privéjet van $10.000.000. Want: ‘the show must go on’.
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Romeinen 16:18 Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, 
maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de 
harten van de argeloze mensen.

De dwaalleraars en de hebzucht.
1 Timotheüs 6; 7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat 
wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. 8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, 
zullen wij daarmee tevreden zijn. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoe-
king en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen 
wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle 
kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en 
hebben zich met vele smarten doorstoken.

7. Jezus plus bevrijdingstheologie.

Bevrijdingstheologie is vooral in Latijns-Amerikaanse landen een populaire 
theologie. In de bevrijdingstheologie staat de bevrijding van ‘de zonde’ centraal. 
In de ogen van de bevrijdingstheologen is ‘zonde’ in de westerse benadering 
gericht op het handelen van de individuele gelovige (het vergeven van individu-
ele zonden als de leugen, seksuele misdraging, oplichterij, overspel, moord), 
terwijl het begrip ‘zonde’ volgens de bevrijdingstheologen veeleer te vinden is in 
sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid, economische onrechtvaardig-
heid enzovoort. Vaak sluiten bevrijdingstheologen het concept van individuele 
zonde zelfs uit. 

De later sterk geworden pacifistische stroming binnen de bevrijdingstheologie 
wijst gewelddadige acties af. Ook binnen het Jodendom, het Palestijnse chris-
tendom en de islam is er de laatste jaren sprake van een eigen bevrijdingstheo-
logie. De bevrijdingstheologie wijkt duidelijk af van de Bijbel door een 
vrijzinnige uitleg van de Bijbel. Met vrijzinnig bedoel ik dat de menselijke visie 
over de Bijbel wordt gelegd. Men heeft zelf bepaalde ideeën ontwikkeld en 
zoekt bevestiging hiervan d.m.v. Bijbelteksten. Men hoort nu ook vaak: ‘Jezus 
was een Palestijn’. Ik kan geen Bijbeltekst vinden waaruit dat blijkt. Integen-
deel. Het Heil is uit de Joden! 

8. Jezus plus delen van het Judaïsme.

Men hoort de laatste jaren regelmatig verkondigen dat wij de rabbijnen nodig 
hebben om de Bijbel goed te leren begrijpen en goed te kunnen uitleggen. Ja, 
men gaat soms zover door te stellen dat de kerken de Bijbel nog nooit goed 
hebben begrepen en daarvoor heel speciaal de Joodse feesten moeten bestude-
ren. De schrijvers van het boek ‘Wake Up’ gingen daarin heel ver, door te stellen 
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dat we de Talmud, de Joods traditie en de Joodse cultuur nodig hebben om het 
Woord te kunnen begrijpen. Maar die hype is inmiddels weer voorbij. Andere 
personen die een dergelijke mening propageren zijn Joseph Shulam (Jeruza-
lem), docent van Bijbelschool Lamdeni en Mark Kinzer, een Messias belijdende 
rabbi uit de USA. De Schrift zegt echter dat wij geen andere uitlegger nodig 
hebben dan de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt en we moeten altijd 
Schrift met Schrift vergelijken. Wij hebben ook geen kennis van de Joodse 
cultuur en de Joodse traditie nodig als voorwaarde om de Bijbel te verstaan. En 
wij hebben zeker geen uitleg van rabbijnen nodig die Jezus nog steeds verwer-
pen als hun Messias en die dus ook de Heilige Geest niet ontvangen hebben.

Titus 1: 13….Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het 
geloof, 14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden 
van mensen die zich van de waarheid afkeren. 15 Alle dingen zijn wel rein voor 
hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, maar 
hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. 16 Zij belijden dat zij God ken-
nen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en 
ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.

9. Jezus plus bijzondere gaven van de Geest (charisma).

Nooit heeft de Heere Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest 
zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals die nu in 
allerlei evangelisch- charismatische bewegingen te zien zijn. Hij beloofde Zijn 
volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de 
Bijbelse waarheid geleid zouden worden. 

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.

Want zou het werkelijk zo kunnen zijn dat God het beeld van mensen die zich 
als idioten gedragen, gebruikt als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? God 
schept geen verwarring! Satan echter corrumpeert alles wat God volmaakt heeft 
geschapen.

De organisaties New Wine en de Evangelische Werkgemeenschap in de PKN 
zijn in meer of mindere mate beïnvloed door deze charismatische beweging. 
Hoewel men spreekt over werkingen van Gods Geest, zijn veel werkingen juist 
afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel zo ernstig waarschuwt! Wij hebben 
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geen zgn. tweede doop in de Geest nodig die we door handoplegging van men-
sen zouden kunnen verkrijgen.
Ook predikers zoals Jan Zijlstra, die zgn. de gave van genezing ontvangen heeft 
en jaar in jaar uit grote manifestaties organiseert, waar mensen naar toe komen 
om genezen te worden. Arme mensen die niet genezen worden. Vaak wordt hen 
dan verteld dat hun geloof niet groot genoeg is. Het is ook een grote dwaling, 
geleerd door Jan Zijlstra, als zou er genezing zijn in het Heilig Avondmaal. Zo 
wordt er aan dit Heilige Gedachtenis Maal een soort magie toegekend. 

10. Jezus plus de Toronto blessing.

Het is een raadsel hoe allerlei figuren van het rechte pad zijn afgedwaald. Zij 
beslissen over de leer die geleerd en de levens die geleefd moeten worden. Het 
is een gruwel in Gods ogen wanneer mensen boze werken verrichten en dan 
beweren dat zij de wil Gods doen. Deze verleiders menen een soort sensatie 
evangelie te moeten brengen waar wonderen, tekenen en allerlei bizarre mani-
festaties de boventoon voeren zoals onder meer is terug te zien in de onheilige 
Toronto-misleiding ‘Toronto Blessing’ (Catch the fire Ministries). Het gaat bij 
de Toronto Blessing om een demonische invasie. De onheilige manier waarop 
men in die kringen omgaat met God, is zelfs ronduit godslasterlijk. Men wekt 
er zijn eigen geestelijke ervaringen op, de een nog meer bizar dan de andere. 

Het heeft de gemeente van Christus bijzonder veel schade berokkend en talloze 
mensen geestelijk beschadigd. Er is sprake van een totale verblinding bij de 
‘herders’ uit die bewegingen. Het is een wonderlijk verschijnsel dat zelfs vele 
‘herders’ zich door de Toronto-gekte in de maling hebben laten nemen en pro-
clameren om het ‘Toronto vuur te grijpen’. Deze ‘herders’ hebben de zielen van 
vele charismatische christenen met hun bizarre manifestaties, onder demoni-
sche bezetenheid geplaatst. 

11. Jezus en de leer van positief denken.

Hans Frinsel (o.a. bekend van de stichting Tot Heil des Volks) schrijft dat deze 
beweging bestond uit een mengsel van oosters denken en christelijke elementen 
en dat verscheidene occulte- en metafysische bewegingen hieruit zijn voortge-
komen, zoals de sekte van Christian Science en de leer van het ‘positief denken’ 
van de vrijmetselaar (Norman Vincent Peale). Peale stierf op 24-12-1993 op de 
leeftijd van 95 jaar. Hij diende als ‘Grand Chaplain’ van de Grote Loge van 
New York City en als ‘Imperial Grand Chaplain of the Shine’. Op 30 septem-
ber 1991 werd hij ingewijd in de ‘Scottish Rite Hall of Honor’. Peale heeft tij-
dens zijn leven miljoenen mensen bedrogen, en nog miljoenen meer na zijn 
dood, naarmate zijn valse leringen verder verspreid werden door hen die zijn 
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gevaarlijke ideeën verder uitdroegen waaronder Robert Schuller. (Hour of 
Power). 

12. Jezus en genezingsdiensten.

Wereldwijd worden vele miljoenen christenen ernstig misleid met volkomen 
on-Bijbelse tekenen en wonderen zoals valse genezingen. In de jaren ‘90 werden 
dit soort verbijsterende zaken al waargenomen bij de diensten van de occulte 
Nigeriaanse pinkster ‘profeet’ T.B. Joshua. Deze figuur heeft de leiding over een 
mysterieuze groep die zich de The Synagoge Church of All Nations noemt in de 
Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Hij vertelt het onzinnige verhaal dat zijn moeder 
hem 15 maanden in haar buik heeft gedragen omdat hij een speciale profeet is. 
Joshua mixt Pinkster- met heidense spiritualiteit. Christenen zijn uitermate 
kwetsbaar in handen van deze ‘profeten’. Honderdduizenden worden door dit 
soort figuren misleid. Dat overkwam zelfs de Nederlandse prof. dr. Willem 
Ouweneel.
Ook hij werd een enthousiast verdediger van Joshua. Ouweneels dochter en 
schoonzoon, Josien en Hans Baksteen, die reizen naar Joshua organiseerden 
waren dat al eerder en haalden hem kennelijk over eens in Lagos te gaan kijken. 
Daar veranderde Ouweneel in een vurige aanhanger van deze ‘valse profeet’. In 
Nederland lopen ook diverse mensen rond die niet schromen de gelovigen te 
trakteren op onzinnige verhalen. Zo bracht TRIN, de club van voorman Mat-
theüs van der Steen, eind december 2012 ‘breaking news’ zoals dat heet. Tij-
dens hun campagne in Birma waren er zeven blinden genezen. Een zendeling 
in de buurt had zo zijn twijfels. Na een klein onderzoek kwam hij tot andere 
conclusies. Er was niemand genezen. Hij vroeg TRIN om verantwoording. 
Maar die gaven te kennen wel wat anders te doen te hebben. Hij liet het er 
echter niet bij zitten. Er kwam een onderzoek door Karel Smouter, een onaf-
hankelijk journalist. Die kwam met overtuigend bewijs: de blinde kinderen die 
waren opgevoerd, zijn nog even beperkt als voor het TRIN-bezoek. Nu zou je 
denken dat TRIN zijn excuus zou aanbieden. Maar nee hoor, niets van dat 
alles. Ze blijven gewoon volharden in hun eigen leugens. 

13. Jezus en de ultra-bedelingenleer.

Dr. Ironside noemt in zijn klassieke kritiek op het ultra-dispensationalisme zes 
posities die door aanhangers van de ultrabedelingenleer worden ingenomen:

1. De vier evangeliën zijn puur Joods en hebben geen boodschap voor de 
Gemeente, het Lichaam van Christus.

2.  De Handelingen zijn een overgangsperiode tussen de bedeling van de Wet 
en de bedeling van het Geheimenis. We hebben daarin niet de Gemeente, 
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maar slechts de vroege Kerk als een aspect van het Koninkrijk en dat is niet 
hetzelfde als het Lichaam van Christus.

3.  Paulus ontving de openbaring van het Lichaam pas, aldus de aanhangers, 
tijdens zijn gevangenschap in Rome. En alleen zijn gevangenschapsbrieven 
openbaren die waarheid en vormen strikt genomen het enige deel van de 
Schrift dat aan de leden van het Lichaam gegeven is.

4.  Het gehele boek Openbaring heeft met de komende eeuw te maken en heeft 
geen verwijzing naar de Gemeente van vandaag, zelfs niet hoofdstuk 2 en 
hoofdstuk 3. Daar zou het gaan om Joodse kerken ten tijde van de Grote 
Verdrukking. 

5.  Er is verschil tussen het Lichaam van Christus en de Bruid van het Lam. De 
laatste zou Joods zijn.

6.  De christelijke verordeningen voordat Paulus de openbaring van het gehei-
menis kreeg, hebben geen verbinding met de huidige bedeling en behoren 
tot het verleden of hebben een plaats in de toekomst ten tijde van de Grote 
Verdrukking. Het betreft hier zeker de doop en vaak ook het Avondmaal.

Het resultaat van de leer van de ultra-dispensationalisten is als volgt:

•  Geen viering meer van het Avondmaal, dit wordt beschouwd als ’niet voor 
de Gemeente’. Het Avondmaal is volgens 1 Kor. 11:26, het verkondigen van 
de dood van de Heere ‘totdat Hij komt’. Wanneer er geen Avondmaal wordt 
houden, ‘totdat Hij komt’, zal ook de verwachting van Zijn komst vervagen, 
en dat verklaart mede het volgende punt:

•  Ontkenning van de opname van de gemeente, een gevolg van het ‘schrappen’ 
van diverse brieven, als gevolg van het niet meer houden van het Heilig 
Avondmaal.

•  Het niet willen toepassen van de (volwassen) doop, aangezien dit in de 
gevangenschapsbrieven niet voor zou komen. De gelovigen zijn allen in 
Christus’ doop gedoopt en hoeven daarom niet gedoopt te worden.

•  Ontkenning van het bestaan van de hel en eeuwig oordeel (al-verzoening 
Knoch). Bullinger en zijn volgelingen hebben dit bestreden maar er zijn er 
ook die andere varianten brengen.

• Belijdenis van zonde en schuld wordt niet nodig geacht;
• Ontkenning van de noodzakelijkheid van de wedergeboorte (al-verzoening);
• Ontmoediging van evangelisatie (al-verzoening);
•  Ultrabedelingenleer veroorzaakt verdeeldheid en scheuring in het Lichaam-

van Christus;
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• Ultrabedelingenleer predikt een valse genade (al-verzoening);
• Ultrabedelingenleer geeft gelovigen een valse hoop (al-verzoening);
• Aanhangers zien de gemeente niet als de bruid van Christus, maar Israël.

Niet alle aanhangers van de ultra-bedelingenleer denken hetzelfde over boven-
staande punten. Er zijn ook aanhangers die niet voor hun mening uitkomen, 
omdat dit gevaar zou kunnen opleveren voor hun positie in kerk, gemeente of 
organisatie.

14. Jezus en tradities.

Traditionalisme kan zich voordoen als een stroming op het gebied van de archi-
tectuur, de filosofie en de godsdienst, om er een paar te noemen.
Traditionalisme kan zich op meer gebieden voordoen, zoals b.v. door middel 
vanbepaalde leefpatronen en in de politiek.
Met Jezus en traditionalisme bedoel ik een bepaalde stroming in de christelijke 
godsdienst die wel alles wat in de Bijbel staat gelooft, maar men heeft geen 
persoonlijke levende relatie met de Heere Jezus. Er is dan ook veelal sprake van
een bepaalde vorm van wetticisme. Men probeert uiterlijk wel naar de  voor-
schriften van de Bijbel te leven, maar het hart is niet geraakt door de  bood-
schap van het Evangelie. En dikwijls worden er nog bepaalde ongeschreven  
wetten nageleefd. Bij de Amish in de USA is nog veel traditionalisme aanwezig, 
hoewel dit  niet altijd wil zeggen dat er geen levend geloof aanwezig is.
Zowel in evangelische- als in reformatorische kerken kan traditionalisme voor-
komen. 

15. Jezus en vrijzinnigheid.

Onder vrijzinnigheid wordt verstaan het ontkennen van bepaalde Bijbelse 
Waarheden. Verschillende Bijbelse geschiedenissen worden als zijnde mythisch 
verklaard, zoals het scheppingsverhaal, allerlei wonderen en de maagdelijke 
geboorte van de Heere Jezus, de lichamelijke opstanding van Jezus en de 
opname van de gelovigen. Er zijn zelfs vrijzinnige predikanten die niet geloven 
dat God bestaat. Hoe vreemd dat ook klinkt. De Bijbel op een eigenwillige 
manier uitleggen is een vorm van vrijzinnigheid en bovenal het feit dat men 
niet gelooft dat de Heere Jezus, God de Zoon is. Men ziet Hem slechts als een 
goed voorbeeld.

2 Petrus 1: 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, hebben gesproken.
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16. Jezus en halve waarheden.

We weten allemaal dat halve waarheden vaak erger zijn dan hele leugens.
Halve waarheden zetten ons op het verkeerde been: ze hebben een schijn van 
waarheid, maar worden tot leugen omdat ze de volle waarheid niet weergeven. 
Een voorbeeld van zo’n gruwelijke halve waarheid:
‘Ja maar we blijven toch ellendige zondaars?’
Dit is zeker een waarheid voor verstokte ongelovigen, maar het is een halve 
waarheid (en dus een leugen) voor ieder wedergeboren mens. Voor hen gelden 
de volgende waarheden:

Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus.
Mijn identiteit is vanaf mijn wedergeboorte veranderd van ‘zondaar’ in ‘recht-
vaardige’. Deze identiteit raak ik niet kwijt wanneer ik zondig. Elke zonde die 
oprecht aan God wordt beleden, is vergeven en bestaat daarna niet meer in 
Gods ogen. 1 Johannes 1:9 ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en recht-
vaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’. 
Dus accepteer het nooit, als een gelovige zo’n uitspraak doet. Zeg ook niet dat
hij voor een deel gelijk heeft. Hij heeft helemaal geen gelijk, want hij doet 
tekort aan het werk van Jezus en de kracht van Zijn Geest. We moeten op onze 
hoede zijn en ons niet laten misleiden door halve Bijbelse waarheden!

17. Jezus en de christelijke leugens.

De volgende leugens lijken op Bijbelse waarheden en worden door te veel gelo-
vigen geloofd. Voorbeelden:

‘Ik ben zo slecht dat God afstand van me neemt’.
‘Ik ben onverbeterlijk; God kan me toch niet veranderen’.
‘Ik word zo sterk beproefd dat ik er onderdoor ga’.
‘Ik kan bidden tot ik een ons weeg, want God doet toch niks met mijn gebed’.
‘Ik ben niet goed genoeg om God te dienen’.

Deze leugens worden in de praktijk helaas geloofd door teveel christenen.

18. Jezus zonder Bijbel-getrouw te zijn.

Iemand die Bijbelgetrouw is, gelooft dat de Bijbel, van kaft tot kaft, voor 100% 
waar en betrouwbaar is. De Bijbelschrijvers zijn geïnspireerd door de Heilige 
Geest van God: 2 Petrus 1:20,21 en 2 Tim.3:16.
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Waar dat verantwoord is, worden de woorden van de Bijbel letterlijk genomen.
Verantwoord wil zeggen, indien dit overeenkomt met de context en met andere 
woorden in de Bijbel. Dus altijd Schrift met Schrift vergelijken.
Veel Bijbelleraars menen en zeggen Bijbelgetrouw te zijn, maar zijn het niet. 
Hoe kan men zoiets ontdekken? Door hun woorden te toetsen aan Gods Woord 
bij het Licht van de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt.
Door de Heere te vragen of Hij je de betekenis en de waarheid van de Schrift 
wil laten zien.

Er zijn veel christenen die zich Bijbel-getrouw noemen, maar bij nader onderzoek 
bepaalde Bijbel gedeelten niet geloven of zeggen, dat wat daar geschreven staat, al 
verleden tijd is of geestelijk verstaan moet worden. Of men voegt iets aan de Bijbel 
toe of men doet iets van de Bijbel af. Sommige onwaarheden bestaan al enige 
eeuwen en zijn te herleiden tot dwalingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar 
alle dwalingen zijn niet op het conto van de Rooms-Katholiek Kerk te schrijven. 
Ook in de reformatorische kerken zijn veel gelovigen die niet alles geloven wat in 
de Bijbel staat of er een andere uitleg aan geven. Voorbeelden van dwalingen ga ik 
hier niet noemen, want het zijn er veel en ze vragen weer om nadere toelichting. 
 
19. Jezus plus goede werken.

Goede werken, daden worden gelukkig nog heel veel gedaan op deze wereld.
Als die zouden verdwijnen, zou de wereld in een hel veranderen. Ook mensen 
die niet in God geloven doen goede werken. En dat tot zegen van veel mensen. 
Sommigen denken daarmee eventueel een plaats in de hemel te krijgen. Ande-
ren maakt dat niets uit. Zij doen goede werken uit liefde voor hun medemens 
en misschien ook wel omdat het goed voelt.
Christenen worden door het Woord van God gemotiveerd om goede werken te 
doen. Als dat echter de enige bron zou zijn, zou het zo maar kunnen dat die 
motivatie verslapt. En zou ook de vraag op kunnen komen, heb ik wel genoeg 
goede werken gedaan? Veel rooms- katholieken worstelen met deze vraag: ‘Heb 
ik wel genoeg goede werken gedaan om in de hemel te komen?’ In de Bijbel 
staat echt nergens dat een mens door het doen van goede werken de hemel kan 
verdienen. Integendeel!

Wat is dan de goede basis voor het doen van goede werken? Wat zegt de Bijbel 
hierover?
 
Efeze 2:10 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 
u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want 
wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
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Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: 
Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij 
rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

20. Jezus, zonder levensvernieuwing-zonder bekering.

Zeker in de huidige tijd, komt het veel voor dat mensen zogenaamd tot geloof 
komen in God en de Heere Jezus zonder dat er sprake is van een werkelijke 
bekering en belijdenis van zonden. Voor dat de Heere Jezus terug ging naar 
Zijn Vader gaf Hij Zijn discipelen de opdracht in: 

Lukas 24: 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de 
Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn 
Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 
worden, te beginnen bij Jeruzalem.

Ik kan het mis hebben, maar ik krijg de indruk dat hetgeen in vers 47 staat, niet 
zoveel meer gepredikt wordt. In veel prediking gaat het over tot geloof komen 
in een liefdevolle God en Vader. Je mag komen zoals je bent en God accepteert 
je zoals je bent. Als je dat gelooft, dan is het goed met je. Maar de Heere Jezus 
zegt dat de mensen zich eerst moeten bekeren van hun zonden. Dat betekent: 
je zonden belijden en laten en vergeving ontvangen. Je kunt dan het oude leven 
niet meer voortzetten. Er moet nieuw leven komen, door de Heilige Geest, Die 
wordt ontvangen: 2 Korinthiërs 5:17. ‘Zo is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping’. 
Er staat dus niet: verander jezelf door op een andere manier te leren denken, maar 
laat God je denken veranderen, wordt vernieuwd in uw denken door de Heilige 
Geest. Het veranderingsproces dat God bij de wedergeboorte is begonnen, gaat 
door. Daarbij is de verandering in het denken van groot belang. Maar gelovigen 
hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in dit proces: het afwijzen van de 
denkwijze van de wereld voor zover die haaks staat op Gods waarheid.

Hier draait uiteindelijk allemaal om het eigen ik en om het bevredigen van de 
begeerten van het vlees. De Bijbelse manier van denken is gericht op God en 
leidt tot het hoogst denkbare levensgeluk. De wereldse manier van denken is 
gericht op de mens. Het lijkt je gelukkig te maken, maar het is misleiding, die 
op den duur alleen maar ellende, teleurstelling en leegte tot gevolg heeft.

21. Jezus en de leer van de alverzoening.

Bijna de hele kerkgeschiedenis door, vanaf de kerkvader Origenes tot bekende
kerkleiders van vandaag, zijn er hoog geprezen voorgangers geweest, die de leer 
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van de al-verzoening gepreekt hebben. Steeds weer heeft deze dwaalleer veel 
gelovigen aangesproken, die diep in hun hart het verlangen hadden dat een 
verzoening van alle mensen toch eens wáár mocht zijn. Wat zou het mooi zijn 
te weten dat er zelfs aan de hel eenmaal een einde komt en dat uiteindelijk door 
Gods almacht en genade alle mensen behouden zullen worden. Op wie heeft 
deze mooie gedachte géén aantrekkingskracht?

Wie heeft nog nooit echt over dit onderwerp nagedacht? Het zijn juist de onna-
denkende mensen die aan deze dwaalleer ten prooi vallen. Voor ons eigen 
gemoed immers is de gedachte van een uiteindelijke redding van alle mensen 
ongetwijfeld aantrekkelijker dan de gedachte dat vele mensen verloren zullen 
gaan. Maar ons eigen gemoed is een slechte
scheidsrechter.

Niemand in de Schrift heeft de liefde van God zó tot uitdrukking gebracht als 
de Heere Jezus en niemand kende een dieper meegevoel met de verlorenen dan 
Hij. Toch spreekt niemand vaker dan juist Hij over de eeuwige hellestraf. Juist 
de openbaring van de hoogste liefde gaat noodzakelijk gepaard met de openba-
ring van de zwaarste straf. Christus die het Licht van de wereld is, openbaarde 
het bestaan van de buitenste duisternis. En zo goed als het eeuwige leven eeu-
wig is, zo goed is de eeuwige straf eeuwig.

Conclusie: 
De Schrift leert dat de ongelovigen een eeuwige, eindeloze, ononderbroken 
hellestraf moeten ondergaan. Deze leer staat tegenover de dwaalleer van de 
al-verzoening, die beweert dat er óf helemaal geen hel is óf dat de ongelovigen 
er slechts een beperkte tijd zullen verblijven, zich daarna alsnog zullen bekeren 
en dan behouden zullen worden.
Ook staat de Bijbelse leer tegenover de vernietigingsleer, die beweert dat de 
ongelovigen na het oordeel voor de grote witte troon (eventueel na een beperkte 
hellestraf ) vernietigd worden, d.w.z. zullen ophouden te bestaan.

22.  Door wedergeboorte in het Nieuwe Verbond worden opgenomen

In het Oude Verbond met Abraham kreeg men deel aan dit Verbond door 
geboorte en besnijdenis. Dat gold voor alle Joodse jongetjes. Dat geldt nog 
altijd, want het is een eeuwige instelling. De meisjes, vrouwen zijn begrepen in 
dit verbond met Abraham. 
Het Oude Verbond met Abraham bestond en bestaat dus uit gelovigen en 
ongelovigen. Ook het Sinaïverbond bestond uit gelovigen en ongelovigen.
Maar het Nieuwe Verbond is geheel nieuw. Bestaat alleen uit personen, mannen 
en vrouwen, die niet door geboorte in dit verbond worden opgenomen, maar 
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door wedergeboorte. Kerken en gemeenten die leren dat men wel door geboorte 
en kinderdoop deel kan krijgen aan het Nieuwe Verbond, wijken af van Gods 
Woord. Baby’s worden niet door de doop ingelijfd in Christus. Baby’s krijgen 
door de doop geen deel aan het genadeverbond ( het Nieuwe Verbond). Baby’s 
worden door de doop niet (verondersteld) wedergeboren. Alleen door wederge-
boorte krijgt een gelovige deel aan het Nieuwe Verbond in het bloed van de Heere 
Jezus. Op een andere wijze opgenomen worden in dit Verbond, is niet mogelijk. 

Het Nieuwe Verbond in het bloed van de Heere Jezus.
Lukas 22: 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de 
twaalf apostelen met Hem.15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd 
dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker 
niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En 
nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel 
hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de 
wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 19 En Hij nam brood en 
nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is 
Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo 
nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drink-
beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Hebreeën 8: 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, 
spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw 
verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen 
gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit 
te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen 
geslagen, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël 
sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven 
en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij 
tot een volk zijn. (Jeremia 31:31-34)………..13 Als Hij spreekt van een nieuw 
verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. 
 
23. Dwalingen inzake de eindtijd en in de eindtijd

Dwalingen van de eindtijd:
Afdwalingen van de gezonde leer zijn er altijd geweest. Het begon al direct na 
de vorming van de eerste gemeenten. Ze zijn gebleven en hebben zich door de 
eeuwen heen met ups en downs steeds vermeerderd.We kunnen echter wel con-
stateren dat de afdwalingen de laatste decennia heel sterk zijn toegenomen. En 
dat niet alleen in Nederland. Nee, wereldwijd doet zich dat verschijnsel voor. 
Enkele van de meest voorkomende  dwalingen van de tijd vóór de Grote Ver-
drukking zijn:
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•  Het Koninkrijk is voor de Gemeente en daar moeten wij aan meewerken om 
die op aarde tot stand te brengen. Men verwijst hierbij naar Markus 1:15 
inzake het nabij komen van het Koninkrijk Gods. Naar Lukas 9:16 de uit-
zending van de 12 discipelen.

•  Het Evangelie brengt geluk, gezondheid en welvaart. (welvaartsevange-
lie-prosperity gospel)

•  De leer van de late regen. Het is nu de tijd van wonderen, tekenen, bevrij-
ding, genezingen. Men verwijst daarbij o.a. naar Handelingen 2:17-21, de 
profetie van Joël en naar Romeinen 8:19 inzake het openbaar worden van de 
zonen Gods. (Mattheüs 7:21-23)

•  De eerste liefde wordt verlaten. In de prediking klinkt geen oproep meer tot 
bekering, wedergeboorte en belijdenis van zonden.

•  Wereldgelijkvormigheid en materialisme in de kerk en gemeenten.
•  De gemeenteleden hebben geen levend geloof. Zij denken het geloof te 

bezitten, rijk te zijn en weten niet meer een arme zondaar te zijn. Daardoor 
zijn ze warm noch koud, maar lauw. Het is geloof zonder bekering, belijde-
nis van zonden en wedergeboorte.

Wat zien we in de eindtijd gebeuren?

• Voorgangers, dominees, Bijbelleraars zijn niet Bijbel-getrouw.
• Veel zogenaamde gelovigen leven zonder de Heilige Geest.
• Veel scheuringen in kerken en gemeenten.
• Voorgangers die tekenen en wonderen doen, die niet van God zijn. 

Grote tekenen en wonderen.
Mattheüs 24:5 want er zullen valse christussen en valse profeten(leraars) opstaan 
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn 
– ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

De geest van de antichrist is nu al in de wereld.
1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit 
God zijn; want er zijn veel valse profeten (leraars) in de wereld uitgegaan.2 Hier-
aan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is, is uit God;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.

Blijven in de leer van Christus. Veel misleiders doen dat niet.
2 Johannes 1:9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die 
heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als 
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de Zoon. 10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in 
huis en begroet hem niet. 11 Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte 
werken.

Natuurlijke mensen, zonder de Heilige Geest, veroorzaken scheuringen.
Judas 1:18 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 ver-
oorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. 20 Maar u, geliefden, 
bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

24. Waarschuwingen inzake verdeeldheid

Dwalingen zijn de oorzaak van verdeeldheid.
De Heere Jezus wil dat de gelovigen allen één zijn. Opdat de wereld zal zien dat 
de gelovigen bij Christus horen. Omdat ze de liefde zien die ze hebben onder 
elkaar. Omdat ze de liefde zien in de huisgezinnen. 

Johannes 17:11 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…….20 En Ik bid niet alleen voor dezen, 
maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21opdat 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.
Markus 13: 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij 
zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverko-
renen te misleiden. 23 Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!

1 Korinthiërs 1:10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze 
Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u 
geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en 
één van gevoelen. 

2 Timotheüs 4:2 Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, 
bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd 
komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat 
het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun 
eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot 
verzinsels.

2 Korinthiërs 11:3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid 
heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in 
Christus is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet 
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gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of 
een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

Kolossenzen 2:8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en 
inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grond-
beginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Hoe te handelen met een onruststoker in de Gemeente?
Na twee terechtwijzingen zegt Paulus, moet je zo iemand verwerpen, indien 
deze vasthoudt aan zijn valse leer. Wat te doen als deze persoon de gemeente 
niet wil verlaten en blijft stoken? De koster dient, met eventuele hulp, deze 
persoon niet toe te laten in de dienst. Opdat deze persoon geen medestanders 
krijgt en de gemeente gaat indoctrineren, zodat deze gaat scheuren. In ieder 
geval dienen de gemeenteleden openlijk gewaarschuwd te worden voor de valse 
leer van deze man of vrouw in hun midden.
Zodat ze niet onwetend beïnvloed worden. (1 Timotheüs 5:20)

1 Timotheüs 5:20 Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, 
opdat ook de anderen vrees zullen hebben. 21 Ik bezweer u, ten overstaan van God 
en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht 
neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.

Titus 3:10 Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing.
11 Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich 
draagt.

25.  De dwaling van de Nieuwe Calvinisten – New Calvinists 

Het Nieuwe Calvinisme is een kerkelijke beweging die in de USA sterk in 
opkomst is. Zij claimen dat hun leer op het Calvinisme is gegrond. Het is een 
beweging die van zichzelf zegt te zijn verbonden met de gereformeerde leer van 
Calvijn, Charles Spurgeon en Jonathan Edwards.
Enigszins vreemd, want Spurgeon was een baptist, geen Calvinist. Gezien de 
geloofsbelijdenis die hij aanhing zou je nu kunnen zeggen dat hij een refo-bap-
tist was. 

Vier bekende theologen zijn aanhangers, promotors van deze leer. Dat zijn Tim 
Keller, John Piper, Mark Driscoll en Albert Mohler. Van deze vier is Albert 
Mohler een (refo)baptist. Zij maken propaganda voor de American Gospel 
Coalition ( 2007). Christianity Today is het blad van deze organisatie en nu ook 
het blad van de Nieuwe Calvinisten. 
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Wat leren deze organisaties en wat leren hun promotors? 
De Gospel Coalition is in 2007 gesticht door dr. Donald A Carson, dr. Tim 
Keller en Mark Driscoll. De stichting wil theologen motiveren zich te verplich-
ten tot sociaal activisme. 
In feite is dit een traditioneel model, wat ook werd aangehangen door filosofen 
uit de 18e en 19e eeuw. Maar ze hebben er hedendaagse praise muziek in de 
vorm van hip-hop concerten en hip-hop muziek aan toegevoegd tijdens de 
diensten. Men denkt dat het niet slecht is om van wereldse praktijken en muziek 
gebruik te maken om met name jongeren te trekken. Dit gaat gepaard met 
keiharde muziek, lichtflitsen, geluidseffecten e.d. 

Op basis van Pascal en C.S. Lewis ontwikkelde Piper een levensfilosofie die hij 
betitelt als ‘Christelijk Hedonisme’. Hij vermengt menselijke filosofie met het 
christelijk geloof. Tim Keller, voorganger van de Redeemer Presbyterian Church 
in New York, definieert het christendom als een menigte van allemaal gelovi-
gen, die de grote oecumenische geloofsbelijdenissen onderschrijven, inclusief 
de rooms-katholieke. Keller verdedigt met overtuiging de ‘theïstische evolutie’. 

De theologie van Keller kan met zijn eigen woorden worden samengevat: ’Het 
primaire doel van de redding is – door culturele vernieuwing - de wereld tot een 
betere plaats te maken’.

De bestuursleden van de Gospel Coalition zijn o.a. John Piper, Alistair 
Begg, Mark Dver, Erwin Lutzer (Moody Church), Russell Moore (Sou-
thern Baptist), en Al Mohler (Southern Baptist).

Hoewel Dr. John F. MacArthur in het verleden duidelijk heeft gewaarschuwd 
voor het gevaar, om de wereld in de kerk te brengen, heeft hij de wereldse hip-
hopcultuur in de kerk ook omarmd. 
 
Het standpunt van Mohler over de hiphop- of zogenaamde aanbiddings-
cultuur.Ondanks zijn enorme kennis van de theologie en zijn prominente 
positie als leider van de kerk, heeft hij ervoor gekozen om het Southern Theo-
logical Seminary toe te staan de christelijke hiphopbeweging te promoten. 

Heel jammer dat al deze mensen niet door hebben, hoe listig satan te werk gaat 
om Gods Woord te ontkrachten. 

Dr. Peter Masters van de Metropolitan Tabernacle in Londen heeft gezegd: ‘zeer 
bezorgd te zijn over dit soort Calvinisme, omdat het heel ver afstaat van een 
authentiek leven in gehoorzaamheid aan een soeverein God. Als dit soort Cal-
vinisme verspreiding vindt, wordt de ware Bijbelse vroomheid blootgesteld aan 
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aanvallen zoals nooit te voren. Je kunt niet proberen mensen met de verlokkingen 
van de wereld geestdriftig te maken voor de Calvinistische verkondiging. Wanneer 
deze nieuwe vorm van Calvinisme verspreid wordt, kondigt het onheil zich aan.’

Ook in Nederland is een afdeling van de Gospel Coalition opgericht. Voorzitter 
is M. de Boer, secr./penn. K. van Kralingen. Blijkbaar is de nieuwe groep aan-
trekkelijk voor o.a de Refo-Baptisten van de Stichting Proclaim. 

26.  Nederlandse Baptisten herzien hun visie over de doop 
De doop wordt langzamerhand niet meer het kenmerk van het Baptisme.

De baptisten theologen Henk Bakker en Teun van der Leer laten desgevraagd 
weten dat de traditioneel verplichte over doop steeds minder gepraktiseerd 
wordt onder Nederlandse Baptisten. Over doop vindt nog wel plaats als men-
sen, die tot baptistengemeenten toetreden, daarom vragen. De theologische 
trend in de laatste jaren is, dat niet de doop kenmerkend is voor het Bap-
tisme, maar de visie op de gemeente. (Ref. Dagblad)

Reactie op dit bericht:
Dan zou de naam ook veranderd moeten worden, want dan kun je je geen 
baptist meer noemen. Als je de doop op het geloof laat vallen, niet meer nodig 
vindt, dan ben je reformatorisch geworden, omdat je de dwaalleer van de kin-
derdoop accepteert in je gemeente. 

27. Dwalingen in de Rooms-Katholieke Kerk

De dwalingen worden genoemd zonder nadere toelichting.

1.  Sinds het concilie van Trente is nog geen enkele dwaling herroepen.
2.  De zaligheid van een mens is gebaseerd op genade en goede werken.
3.  Buiten de roomse kerk kan niemand zalig worden.
4.  Jezus Christus is geen volkomen Zaligmaker. Er moet altijd iets bijkomen.
 Dus hebben zij een andere Jezus als Zaligmaker dan wij in de
 Bijbel aantreffen.
5.  Jezus Christus wordt nog (aanvullend) geofferd in de Heilige Mis. 

(Eucharistie)6. Maria is mede verlosseres. ( De huidige paus ontkent 
dit)

7.  Maria is ten hemel gevaren.
8.  De Bijbel alleen is niet voldoende. De traditie komt er bij en heerst 

overhet Woord.
9.  Het Pausdom. De paus wordt vader genoemd. Buiten God is er geen vader.
10.  Kerkelijke hiërarchie en macht.
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11.  Huwelijk is sacrament.
12.  Priesterwijding is sacrament.
13.  Laatste oliesel is sacrament. Niet zalig zonder laatste oliesel.
14.  Het celibaat.
15.  De priester kan de zonden vergeven.
16.  Aflaat systeem bestaat ook nog hier en daar.
17.  Het vagevuur en het bidden voor de doden.
18.  Het vereren van relikwieën.
19.  Het houden van processies met beelden o.a. van Maria.
20.  Het aanroepen en aanbidden van heiligen. (gebeurde ook bij begrafenis 

van de paus)
21.  Het systeem van de zaligverklaringen.
22.  Het houden van bedevaarten naar Lourdes en andere plaatsen.
23.  Het aanbidden en vereren van de hostie.
24.  De Heilige Geest wordt ontvangen bij de 1e communie.
25.  De zegening van voorwerpen of zaken.
26.   De rozenkrans bidden( 5 wees gegroetjes i.v.m. Maria en 1x het Onze 

Vader) als het verrichten van een goed werk.
27.   Aswoensdag, de eerste dag na het vasten. De as mag er niet worden 

afgewassen.
28.  Maria is onbevlekt ontvangen.
29.  Zonder de doop (kinderdoop) kan niemand behouden worden.

Document over de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de islam.

Dit document stelt zonder twijfel, dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, 
omdat ze allemaal naar dezelfde God leiden. Dit is de hulp van de paus aan ‘het 
beest’ (in Openbaring)om het oorspronkelijke christendom te overwinnen. Een 
al honderden jaren oude protestants-christelijke uitleg van Bijbelse eindtijd-
profetieën.
De hoogste leiders van het katholieke christendom en de Soennitische islam 
hebben op 4 februari 2019 in bijzijn van andere religieuze (o.a. Joodse) leiders 
verklaard dat alle geloven naar één en dezelfde God leiden.

Afgelopen maandag (9-12-2019) werd er buiten het zicht van de massamedia 
een reuzenstap is gezet naar de vorming van een één-wereldreligie. In Abu 
Dhabi tekenden paus Franciscus en Sheikh Ahmed al-Tayeb, beschouwd als de 
belangrijkste imam van de Soennitische islam, een historisch verbond. Dat 
deden ze hand in hand, als symbool van hun ‘interreligieuze broederschap’. Uit 
het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het feitelijk niet uit-
maakt welke religie je volgt, want dat God aan allemaal zijn goedkeuring geeft 
en dit zelfs zo bedacht heeft.
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Veel weerleggingen van dwaalleren zijn te vinden op de websites van Marc Ver-
hoeven en Rejoice Now. 

De antichrist mobiliseert de volken om vooral de staat Israël de oorlog
aan te doen.

2 Thessalonicenzen 2: 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.

De tijd van afval, dwaalleringen, liefdeloosheid enz. gaat aan de tijd van de 
Grote Verdrukking vooraf. Het is dus niet zo dat gelovigen geen last zullen 
hebben van verdrukkingen. Zij worden vóór de Grote Verdrukking opgenomen 
in de hemel, maar in de tijd daarvoor is de satan heel actief.
De godsdienstige bewegingen (dwalingen) van de eindtijd zullen heel groot en 
sterk op hen afkomen. Zij die de waarheid niet zoeken en geen Bijbelkennis 
hebben, zullen worden bedrogen. Het is daarom belangrijk om te kunnen 
onderscheiden wat van God is en wat van satan is. De satan kan zich ook voor-
doen als een engel van het licht. Dwalingen worden sluipend en bijna niet 
herkenbaar de gemeente binnengedragen. We zien nu al dat kerken en gemeen-
ten over heel de wereld het Woord van God aanpassen, om het mensen gemak-
kelijker te maken te geloven. Men kan geloven zonder bekering, want God is 
toch liefde. Het lijkt wel dat de mogelijkheid om het echte Evangelie te horen, 
iedere week kleiner wordt.

67. De verzoekingen van satan weerstaan

De satan is de leugenaar en moordenaar vanaf het begin in Genesis. Dat blijkt 
uit het feit hoe hij de eerste twee mensen Adam en Eva verleidde met een leugen 
over het ware wezen van God: ‘Heeft God wel gezegd?’ Hij is er altijd op uit om 
het werk van de Heere te verhinderen of te verstoren. Ook het werk van de 
Heere in ons hart, door ons wantrouwen tegen de Heere op te wekken. Hij is 
er altijd op uit om verwarring te scheppen en verdeeldheid.
De Heere Jezus weet dat en daarom heeft Hij Zijn discipelen leren bidden: 
‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’. De Heere God ver-
zoekt niemand. Het is satan die de gelovigen verzoekt, soms onder Gods toela-
ting. Dat kan ook een beproeving zijn. 
Als satan duizend jaar door de Heere wordt opgesloten, is de mensheid tijdelijk 
verlost van de boze. Wat kan ik naar die tijd verlangen. 
De satan vindt het niet fijn als we een liefdevolle relatie met de Heere Jezus 
hebben. Hij zal altijd proberen deze te verstoren. Door b.v. wereld gelijkvor-

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   16420024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   164 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



165

migheid, gebedsloosheid, door ons druk te laten zijn met van alles en nog wat, 
zodat we niet aan ‘stille tijd’ toekomen, enz. 
Als u last van satan hebt, als hij u wil laten zondigen, bid dan tot de Heere Jezus 
en vraag in Zijn Naam of Hij de satan bij u weg wil houden of om zijn plannen 
te verhinderen en zijn werken te verbreken. ‘Zijn gedachten (van de satan) zijn 
ons niet onbekend’, zegt Paulus. Alleen de Heere Jezus is in staat om satan bij 
ons weg te houden. ‘Maar wél getrouw is de Heere, Die u sterken zal en u 
bewaren voor de boze.’ 2 Thess. 2:3 Wij mogen ook altijd pleiten op het feit 
dat de Heere Jezus, satan de kop vermorzeld heeft op Golgotha. Genesis. 3:15

De Heere Jezus gaf, toen Hij verzocht werd door satan, aan Zijn discipelen het 
voorbeeld, hoe de duivel te weerstaan in de verzoeking. Dit is ook het Bijbelse 
voorbeeld voor al Zijn kinderen. De duivel kan het beste weerstaan worden met 
het Woord van God, dat is het zwaard des Geestes. Maar reken er op dat satan 
het niet opgeeft. Hij probeert het steeds weer opnieuw, al kan hij ons voor een 
bepaalde tijd met rust laten. Wees, nuchter! Wees waakzaam! Zie ook de gees-
telijke wapenrusting in Efeze 6.

Lukas 4:1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd 
door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd 
door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, 
kreeg Hij honger. 3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan 
tegen deze steen dat hij brood wordt. 4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat 
geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord 
van God. 5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een 
ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: 
Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is 
aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aan-
bidden, zal het allemaal van U zijn. 8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen 
hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw 
God, aanbidden en Hem alleen dienen. 9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem 
en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 
Zoon van God bent, werpt U Zich dan vanhier naar beneden, 10 want er staat 
geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, 11 en dat 
zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen 
stoot. 12 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de 
Heere, uw God, niet verzoeken. 13 En toen de duivel alle verzoeking beëindigd 
had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.

Deuteronomium 8:16 Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen 
niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, 
om u uiteindelijk wel te doen;

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   16520024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   165 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



166

Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

1 Korinthe 10:13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. 
En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan-
kunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen 
doorstaan.

Jakobus 1:13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God 
verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt 
niemand.

2 Petrus 2:9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te ver-
lossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft 
te worden.

Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal 
sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een 
verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon 
van het leven geven.

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.

68. Wat is dwaas – wat is wijs? 

In Spreuken 8 wordt aangegeven dat de Zoon van God de opperste Wijsheid is. 
In de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes geeft de Heere Jezus dui-
delijk aan wat wijs en wat dwaas is. Wijs is, om de Heere Jezus ieder moment 
te verwachten en olie in de lamp te hebben. Dwaas is om geen olie in de lamp 
te hebben. 
Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. De vijf dwaze meisjes had-
den blijkbaar niet de Heilige Geest ontvangen. Dat betekent ook dat zij geen 
echte gelovigen waren, niet wedergeboren. Door de Heilige Geest heeft een 
gelovige, gemeenschap met de Heere Jezus. Uit deze gelijkenis blijkt hoe 
belangrijk het is om een echte relatie te hebben met de Heere Jezus. om echt 
wedergeboren te zijn. 
De gelijkenis van de tien meisjes staat in Mattheüs 25: 1-13.
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Het gaat in deze gelijkenis om eeuwig leven in de Hemel met God de Vader en 
God de Zoon of eeuwig leven met satan in de hel. Het is daarom heel wijs om, 
net als de vijf wijze meisjes, de Heere Jezus te verwachten, met een hart vol van 
de Heilige Geest en vol van liefde tot de Heere Jezus. 
 
Spreuken 8:1 Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken? 2 Op de 
top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij.

Romeinen 1:18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over 
alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerech-
tigheid onderdrukken, 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 schepping van de wereld uit Zijn werken gekend 
en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet 
te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem 
niet als God verheerlijkt of gedankt, 
maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is 
verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas gewor-
den,

1 Korinthiërs 1: 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.

1 Korinthiërs 1:25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het 
zwakke van God is sterker dan de mensen.

1 Korinthiërs 1:27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren 
om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren 
om het sterke te beschamen. 28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte 
heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,

1 Korinthiërs 3:18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt 
dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal wor-
den. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat 
geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.
20 En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zin-
loos zijn.

1 Timotheüs 6:9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een 
strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken 
in verderf en ondergang.
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2 Timotheüs 2:23 En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het 
besef dat zij conflicten voortbrengen.

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen 
aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en 
ze zal hem gegeven worden.

69. Zijn we een goede reuk van Christus?

Indien de gelovigen een goede geur van Christus verspreiden, is het voor dege-
nen die wedergeboren zijn een aangename geur. Maar voor degenen die niet 
wedergeboren zijn, is het geen aangename geur zegt de apostel. Dat komt 
omdat ongelovige mensen ten diepste vijanden zijn van Christus. Daarom staat 
deze geur van Christus hen tegen. Voor hen is het een doodsgeur ten dode. Als 
ze vijanden blijven, staat hen de eeuwige straf in de hel te wachten. Deze bood-
schap is niet aangenaam om te horen.
Verder is het van belang dat de gelovigen zichzelf onderzoeken of ze inderdaad 
een aangename geur van de Heere Jezus zijn? 
In het natuurlijk leven verspreiden bloemen en vruchten meestal een aange-
name geur. In het geestelijke leven is het niet anders. 
De Heere Jezus wordt in Gods Woord ‘Roos van Saron’ genoemd. Als het goed 
is, lijken christenen op Hem, op deze roos, en verspreiden ze een aangename geur. 
Ook vruchten kunnen een aangename geur verspreiden. Zo ook de vrucht van 
de Heilige Geest. In Galaten 5:22 worden die ‘geuren’ genoemd: liefde, blijd-
schap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelf-
beheersing. Allemaal horen ze bij de heerlijke vrucht van de Heilige Geest. 
Als een Christen deze geur niet verspreidt is het zeer de vraag of deze wel de 
Heilige Geest heeft ontvangen en wedergeboren is. Aan de vrucht kent men de 
boom. 

2 Korinthe 2:14 En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen 
en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. 15 Want wij 
zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig wor-
den en onder hen die verloren gaan; 16 voor de laatsten een doodsgeur, die leidt 
tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is 
tot deze dingen bekwaam?
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70. Slaaf van de zonde of slaaf van Christus?

Eerst iets over de vertaling van het woord slaaf in de Bijbel. In de SV wordt in 
plaats van slaaf, veelal het woord dienstknecht gebruikt. Dat is m.i. geen goede 
vertaling. Want een dienstknecht is iemand die vrijwillig dienst neemt. Een slaaf 
is iemand die onvrijwillig in dienst genomen wordt. Een slaaf wordt gedwongen 
om voor zijn baas te werken. Hij kan zichzelf ook niet bevrijden van de slavernij. 
Hij moet eventueel bevrijd worden. In onderstaande teksten ben ik uitgegaan 
van de NBG vertaling, die wel het woord slaaf gebruikt. 

In Deuteronomium 15 staat iets over het slaaf zijn in de tijd van Mozes. In de 
betreffende tekst kiest de slaaf er voor, om na zeven jaar uit liefde en trouw, 
altijd slaaf van zijn heer te blijven. Als bewijs daarvan werd er een gaatje in zijn 
oor gepriemd aan de deurpost: ’De oren werden Hem doorboord’. Vergelijk de 
Heere Jezus, die Zich vrijwillig de oren liet doorboren om bondslaaf te worden: 
‘Zie hier ben Ik, om Uw wil te doen’. 

Deuteronomium 15:16 Maar het moet zó zijn, als hij tegen u zegt: Ik wil niet bij 
u weggaan, omdat hij u en uw gezin liefheeft, omdat hij het goed bij u heeft,17 dat 
u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt; dan zal hij voor altijd 
uw slaaf zijn. Ook bij uw slavin moet u zo doen.

Psalm 40:7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt 
Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, 
Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om 
Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

Indien Psalm 40:7 uit het Hebreeuws vertaald wordt, staat er: ‘U hebt Mij de 
oren doorboord’. Wordt deze tekst vanuit de Septuagint vertaald, dan staat er: 
’U hebt Mij een lichaam toebereid’. Er worden in de Bijbel verschillende woor-
den gebruikt om de gehoorzaamheid en bereidheid aan te duiden voor de vrij-
willige dienst van een slaaf. Deze woorden zijn: doorboren, doorgraven, 
toebereiden en openen. In Hebreeën 10 lezen we over de gehoorzaamheid van 
de Heere Jezus om de wil van Zijn Vader te doen. 

Zo moeten ook de volgelingen van de Heere Jezus geen slaaf meer zijn van 
satan, van de zonde, maar een slaaf van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus koos er vrijwillig voor om slaaf van Zijn Vader te worden.
‘Hij is niet op aarde gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en 
Zijn leven te geven als losprijs voor velen’.
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Hierover lezen we ook in Filippenzen 2:

Filippensen 2:5 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die 
van Christus Jezus, 6 Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan 
Zijn goddelijke rechten. 7 Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af 
en kwam als dienaar (slaaf ) in het lichaam van een mens. 8 Herkenbaar als mens, 
vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het 
kruis.

Als we volgelingen, slaaf, van de Heere Jezus willen worden dan moeten we daar 
wel voor kiezen. Elia vroeg de Joden om te kiezen wie ze wilden dienen. De 
afgoden of de levende God. Dezelfde vraag komt tot ieder mens. Waar wil je 
voor leven? Voor de afgod van jezelf of van je werk of iets anders waar je druk 
mee bent, of kies je voor God, voor de Heere Jezus? 

Als je voor God en de Heere Jezus kiest, dan kun je geen slaaf meer zijn van de 
zonde. Ja, dat wordt sterven aan je eigen ik. Dat wordt breken met roken, met 
aan sterke drank verslaafd zijn, met porno films bekijken, met ongebreidelde 
kooplust, met roddelen, met het altijd alles beter willen weten, met het begeren 
van een andere vrouw of man, ja met ………vult u zelf maar aan. Satan wil 
altijd tot slavernij van de zonde brengen. De Heere Jezus is echter machtiger dan 
satan en kan en wil ons van de slavernij bevrijden. ‘In- dien de Zoon ons vrij 
gemaakt heeft, zullen wij waarlijk vrij zijn’. Maar wij moeten zelf wel willen. 

Johannes 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat 
niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; 
indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

1 Korinthiërs 7:22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene 
des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt 
gekocht en betaald.

Galaten 2:4 en dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die 
waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te 
bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen.

Galaten 4:6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitge-
zonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar 
een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.
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Hebreeën 2:14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens 
daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is 
de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedu-
rende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

2 Petrus 2:19 Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdor-
venheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf 
geworden.

71. Wandelen in het Licht

Wandelen in het Licht. Wat wordt daarmee bedoeld? De meeste mensen wan-
delen niet graag in het donker. Dat kan zelfs gevaarlijk zijn. Je loopt eerder kans 
om te vallen of te struikelen of nog erger, overvallen te worden. 

Men kan echter ook geestelijk in het duister wandelen. Dan zie je het niet meer 
zitten. Of je bent de weg een beetje of helemaal kwijt. 

De Bijbel bedoelt echter nog een andere duisternis. Alle mensen leven door hun 
zondige natuur in een geestelijke duisternis. En als ze daaruit niet verlost wor-
den, komen ze ook na hun dood in een plaats waar ze niet graag willen zijn, 
maar toch komen, omdat ze de mogelijkheid van bevrijding niet aangegrepen 
hebben. Dat is de plaats van de eeuwige duisternis, waar de Heere Jezus, toen 
Hij op aarde was, voor gewaarschuwd heeft.

Die mogelijkheid van bevrijding is in principe voor ieder mens mogelijk. Hoe? 
Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Als je voor Hem kiest, ga je in het 
Licht wandelen met Hem. Dan wordt het echt licht in je hart en leven. Dat 
blijft ook na je dood. Want dan mag je met de Heere Jezus in het Paradijs zijn. 

In het OT werd dat Licht al aangekondigd.

Jesaja 9:1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die 
wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

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.
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Jesaja 49:6 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.

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. 

Maleachi 4:2 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.

In het NT wordt openbaar Wie het Licht is, dat in het OT werd aangekondigd. 
De Heere Jezus is het Licht der wereld. Die in Hem geloven kunnen met Hem 
in het Licht wandelen. Zij zijn getrokken uit de duisternis, waarin zij leefden en 
waarin ieder mens van nature leeft. De apostel Paulus zegt dat de Vader ons 
bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het 
licht. In het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Een heerlijke toekomst 
voor de gelovigen.

Mattheüs 22:13 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 gejam-
mer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 25:30 En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar 
zal gejammer zijn en tandengeknars.

Lukas 1:78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee 
de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, 79 om te verschijnen aan hen die 
gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op 
de weg van de vrede.

Lukas 2:32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheer-
lijken

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; 
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het 
leven hebben.
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Johannes 12:35 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; 
wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de 
duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 36 Zolang u het licht hebt, geloof 
in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En 
Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

Johannes 3:19 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.

Johannes 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.

Johannes 12:46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij 
gelooft, niet in de duisternis blijft.

Handelingen 13:47 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 26:23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste 
uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de hei-
denen.

Kolossenzen 1:12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt 
om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons 
getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van 
de Zoon van Zijn liefde.

2 Petrus 2:4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, 
maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duister-
nis om tot het oordeel bewaard te worden;

2 Petrus 2:17 Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wer-
velwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwig-
heid bewaard wordt.

Judas 1:6 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.

Openbaring 21:23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 
beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar 
lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de 
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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.

72. Kerkverlaters – Wie? – Waarom? 

Welke mensen verlaten de kerk? Zijn dit jongeren? Is het een bepaalde leef-
tijdscategorie? Zijn het belijdende leden of doopleden of zijn het geen van 
beide. Zijn er gegevens bekend? 

2 Timotheüs 1:15 Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van mij afgekeerd 
hebben. Tot hen behoren Fygellus en Hermogenes.

2 Timotheüs 4:10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige 
wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Gala-
tië, Titus naar Dalmatië.

2 Timotheüs 4:16 Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, 
maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden.

Filippenzen 2:20 Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, die oprecht voor 
uw zaken zorg zal dragen. 21 Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die 
van Christus Jezus.

1 Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat 
in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed 
van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat 
voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Uit bovenstaande teksten blijkt dat ook de apostel Paulus te maken heeft gehad 
met mensen die hem verlaten hebben. Met mensen die de wereld meer lief 
hadden dan Jezus. Dit laatste herkennen wij ook als een oorzaak van kerkverla-
ting. Ja, ten diepste is dit de enige oorzaak. In een kerk, gemeente zitten altijd 
mensen die niet bekeerd-, die niet wedergeboren zijn. Deze mensen zijn in 
principe nog van de wereld, niet van Jezus. Ze blijven om een aantal redenen 
nog in de kerk, maar als ze niet bekeerd worden, gaan ze vroeg of laat de kerk 
verlaten. Is daar iets aan te doen? Niet direct, maar wel indirect. Ik bedoel, dat 
de voorgangers er van uit moeten gaan, dat in iedere dienst volwassenen en 
kinderen zijn, die nog niet wedergeboren zijn. Het wreekt zich als men denkt, 
dat gedoopte kinderen al ingelijfd zijn in Christus. Het wreekt zich als men 
door belijdenis te doen lid wordt van een kerk en nog niet wedergeboren is. Het 
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wreekt zich als een voorganger het alleen maar heeft over geloven en over de 
liefde van God, maar nooit, zoals de Heere Jezus deed, oproept tot bekering, 
berouw, belijdenis doen van zonden en wedergeboorte. 

De kerkverlating in de Rooms-Katholieke Kerk en de PKN is het grootst. Dat 
is m.i. wel te verklaren, omdat in heel veel PKN kerken een groot aantal men-
sen als leden staan ingeschreven, die zichzelf nooit als lid hebben opgegeven. Zij 
hebben geen belijdenis gedaan. Zij werden als lid ingeschreven, doordat hun 
ouders hen als baby hebben laten dopen, of werden als lid ingeschreven omdat 
hun ouders dooplid waren. Velen hebben nog nooit een kerk bezocht. Om dan 
maar niet te spreken over de noodzaak van wedergeboorte. Want helaas wordt 
daar in veel PKN kerken helemaal niets meer over gehoord. 
In verschillende kerken werden en worden wel jeugddiensten gehouden. In het 
begin worden ze vaak goed bezocht, maar na verloop van tijd is het nieuwtje er 
af. Je trekt de jongeren op den duur niet door allerlei wereldse elementen de 
kerk binnen te halen. De jongere is ten diepste op zoek naar de Waarheid en 
heeft authentieke voorbeelden nodig. Broeders en zusters die echte liefde en 
aandacht voor hen hebben.

Waarom niet het voorbeeld van onze Heiland volgen en voldoen aan Zijn 
opdracht en instructies. Het is toch zo eenvoudig. 

Lukas 24:44 En Hij zei tegen hen: ‘Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik 
nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de 
Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun ver-
stand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschre-
ven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En 
in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 
worden, te beginnen bij Jeruzalem.

Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evan-
gelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 

Johannes 15:7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar 
wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Is daar alles mee gezegd. Nee, wel in hoofdlijnen, maar er kunnen ook andere 
oorzaken zijn die tot kerkverlating leiden. Enige voorbeelden:
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Beide ouders zijn, of één ouder is niet wedergeboren. Grote kans dat de meeste 
kinderen en kleinkinderen in de toekomst afhaken. 

Een jongen of meisje kiest voor een ongelovige of niet wedergeboren partner. 
Grote kans dat beiden in de toekomst afhaken. Zeker als ze beide nog niet 
wedergeboren zijn. Dit was ook de oorzaak dat Israël/Juda vroeger de afgoden 
ging dienen en 70 jaar in ballingschap werden gebracht. Dat begon al bij koning 
Salomo, die veel vreemde heidense vrouwen met hun godsdiensten naar Israel 
haalde. Toen hij oud was, ging hij de afgoden van die vrouwen dienen.

Het onderzoek ‘God in Nederland 2016’.

‘Stille kerkverlating van twintigers, de tweede dienst die verdwijnt, minder trouw 
en plichtsbesef onder kerkleden en toenemende aantallen mensen die onkerkelijk 
worden. Moeten ook de ‘kleine gereformeerde kerken’ zich zorgen maken? 

Het onderzoek ‘God in Nederland 2016’ wees onlangs uit dat vooral de Protes-
tantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk getroffen worden door 
vergrijzing en leegloop. In de overige christelijke kerken zou dit meevallen. 
Maar de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Evert Jan Hempenius (Neder-
lands Dagblad 16 maart) schreef in zijn reactie: ‘De kleine gereformeerde ker-
ken rekenen zich te rijk, als ze denken aan de kerkverlating te ontkomen.’

Andere predikanten blijken die verwachting te delen ten aanzien van de Gere-
formeerde Kerken Vrijgemaakt, de Christelijke-Gereformeerde Kerken en de 
Nederlands Gereformeerde Kerken, die aan elkaar verwant zijn en samen wel 
de ‘kleine oecumene’ worden genoemd. De predikanten zien in deze kerken 
trends die reden geven tot zorg. Stille kerkverlating is er een probleem, net als 
de ‘kerkpauze’ die twintigers steeds vaker nemen en tanend plichtsbesef onder 
kerkleden, signaleren zij. Tegelijk zijn er gemeenten die veel jonge mensen en 
gezinnen trekken en die groeien. Wat gaat er mis – en waar liggen oplossingen?’ 
(ND Remco van Mulligen, 6-5-2016.)

‘We zien soms jongeren van begin twintig, die dan al een punt achter hun lid-
maatschap zetten’, zei de christelijk-gereformeerde emeritus predikant Dinge-
man Quant. ‘Zij gaan niet meer naar de kerkdiensten, doen geen belijdenis. De 
kerk wacht vaak lang af voor zij stappen onderneemt. Ze zijn immers nog in 
ontwikkeling. Pas veel later, als mensen rond de dertig zijn, informeert men of 
ze nog lid willen blijven. Dan is het antwoord meestal negatief.’

De ontkerkelijking gaat met een snelheid die zelfs niet was voorzien door Jos 
Becker, jarenlang onderzoeker naar ontkerkelijking bij het Sociaal en Cultureel 
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Planbureau (SCP). Hij vraagt zich af of de kerken blijven „wegsmelten’ of dat 
de bodem eindelijk is bereikt.

De cijfers laten een somber beeld zien. In 1970 was nog ruim 60 procent van 
de Nederlanders lid van een kerk, in 2010 was dat tot 30 procent gehalveerd. 
De gemiddelde daling was ongeveer 0,7 procent per jaar en Becker ziet geen 
aanwijzingen voor een „buigpunt.’

De bodem is nog niet bereikt. Het aantal kerkleden zal waarschijnlijk dalen tot een 
zelfs voor huidige begrippen zeer laag niveau. Rekening houdend met de gemid-
delde daling van 0,7 procent per jaar, zou de aanhang van de christelijke kerken in 
de komende twintig jaar nog eens kunnen halveren tot ongeveer 15 procent.

Nu is kerkverlating niet iets wat mensen zomaar overkomt. Joris Kregting en 
Charlotte Sederel van onderzoeksbureau Kaski onderzochten de motieven 
van mensen om lid te blijven van een kerk. Nederland telde in 2011 ruim 1,4 
miljoen actief betrokken kerkleden: mensen die regelmatig een kerkelijke vie-
ring of dienst bezochten. Dit is bijna 9 procent van de bevolking.

De andere kant van de medaille is dat er bijna 3,4 miljoen Nederlanders zijn die 
zichzelf wel als kerklid zien, maar die niet deelnemen aan het kerkelijke leven. 
Dat zijn vooral rooms-katholieken (bijna 2 miljoen) en leden van de protes-
tantse kerk (1,2 miljoen).

Er is volgens de onderzoekers een „enorm’ verschil in participatie (actieve deel-
name) tussen leden van de twee grote „volkskerken’ en van de kleinere protes-
tantse kerken. Daarvan gaat 75 procent regelmatig naar de kerk. De kleine 
protestantse kerken kennen in absolute getallen gerekend zelfs meer actief 
betrokken kerkleden (565.000) dan respectievelijk de Protestantse Kerk in 
Nederland (465.000) en de Rooms-Katholieke Kerk (385.000). RD

De cijfers liegen er niet om. Elk jaar verlaten 100.000 Nederlanders de kerk, of 
276 per dag. Wat doet de kerk hiertegen? En wat is precies de verantwoordelijk-
heid van een kerkenraad die jongeren ziet vertrekken? (RD)

Ds. P. Mulder, Gereformeerde Gemeente over kerkverlating.
‘Sommige jongeren besluiten al op hun twaalfde, dat ze op hun achttiende niets 
meer met de kerk te maken willen hebben’, vertelt de predikant. „Dan blijven ze 
die jaren nog naar de kerk gaan, omdat ze moeten van hun ouders, of vanwege 
hun jongere broertjes en zusjes. Maar we moeten als ‘blijvers’ nooit boven hen 
gaan staan: het is een wonder dat wij nog in de kerk zitten. Het is een wonder 
dat de verloren zoon nog bij de Vader terugkwam.’
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Afhakende jongeren die ds. Mulder spreekt, beginnen vaak over randzaken als 
het gaat over de reden van hun vertrek. „Maar dat zit natuurlijk dieper’, stelt de 
predikant. „Ze geloven niet meer dat God bestaat, of ze willen gewoonweg hun 
eigen keuzes maken. En daar kunnen ze de kerk niet bij gebruiken. Dat blijkt 
ook als je echt met ze in gesprek raakt.’

Soms heeft de predikant wel gesprekken met twijfelende jongeren. „Dan pro-
beer je vanuit de Bijbel onder woorden te brengen, Wie de Heere is. Liefdevol 
en eenvoudig. Misschien is het wel de laatste keer dat je hun het Evangelie kunt 
vertellen. Je bent niet in staat om hen te overtuigen, alleen maar om te getui-
gen.’

De verloren zoon had voor zijn vertrek een flinke dosis kritiek op zijn vader, 
maar toen hij terugkwam was hij heel anders gezind. De kerk moet bij de 
opdracht blijven; het Woord uitdragen. En daar horen catechisatie, jeugdwerk 
en pastoraat wezenlijk bij.

„Tegelijk is het waar dat met de beste middelen, het alleen God is die jongeren 
vast kan houden. Wij kunnen niemand bekeren. We moeten de blijde Bood-
schap van het Woord blijven uitdragen en uitleggen, met liefde en betrokken-
heid. De Geest moet in de jongeren werken. Laat dat ons aanhoudend gebed 
zijn.’

De kerk heeft veel gebreken, erkent ds. Mulder. Ook als het gaat om kerkverla-
ting. „De kerk is absoluut niet alleen rozengeur en maneschijn. Als het goed is, 
erkennen we dat ook wel. We laten, ook in het pastoraat, elke week weer steken 
vallen. Maar God is zo genadig dat Hij met zulke klungels van doen wil heb-
ben, en dat Hij hen zelfs wil inschakelen in het werk in Zijn Koninkrijk.’

Ondanks de machteloosheid die de predikant in het pastoraat ervaart om de 
afhakers bij de kerk te houden, is hij niet somber of gelaten. „De Heere gaat 
door met Zijn werk. Er zijn ook nog zo veel jongeren die bij de kerk blijven. Als 
ik kijk naar de groep die ik nu belijdeniscatechisatie geef, zie ik heel betrokken 
jongeren. Die kant moeten we niet uit het oog verliezen.’

Van Vianen, voormalig jeugdwerker Christelijk Gereformeerde Kerk.
Een leerpunt vindt Van Vianen dat er veel gepraat wordt over kerkverlating, 
maar dat het akelig vaak bij praten blijft. „Het moet niet blijven bij prachtige 
beleidsplannen; het omzien naar de jongeren moet praktijk worden. Eén jeug-
douderling is nooit in staat om contact met alle jongeren te onderhouden. Het 
is nodig om meer mensen in te schakelen, zodat alle jongeren persoonlijk con-
tact hebben met volwassenen in de kerk. Als die zich met bewogenheid en 
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brandende liefde het vuur uit de sloffen lopen, weet ik zeker dat er wonderen 
gebeuren.’

Geluid uit de Evangelische kring - Andries Knevel

‘Vooropgesteld, ik ga regelmatig voor in Evangelische Gemeenten, en wel tot 
mijn vreugde. Daarnaast bezoek ik op zondag (ook) een Evangelische Kerk, 
waar ik me thuis voel. Ik ben dus solidair.

Maar vorige week las ik binnen drie dagen, drie berichten waarvan ik schrok. 
Matthijs Vlaardingerbroek signaleert dat de generatie 18-tot 29-jarigen aan het 
afhaken is. Daarvoor geeft hij een aantal oorzaken, en zijn vraag is of de Evan-
gelische beweging niet een nieuw verhaal nodig heeft.

De volgende dag las ik een verhaal van mede-Visie-columnist Tim(zingt). Hij 
vertelt over drie vrienden – onder wie twee uit de Evangelische beweging – die 
de kerk verlaten hebben. Een van hen was zelfs een voormalig gemeentestichter 
en zendeling. Het geloof hebben de twee (nog?) niet verlaten. ‘Ze geloven nog 
wel, maar niet meer in de God van de kerk, zeker niet in de God van de Evan-
gelische kerk,’ zo schrijft Tim.

En dan Evangelische voorganger Jan Martijn Abrahamse. Hij zegt in De Nieuwe 
Koers dat hij de Psalmen heeft ontdekt, en dat die veel dieper gaan dan de 
‘geliktheid’ van veel Opwekkingsliederen. De laatste soort liederen geven ons 
een oppervlakkig beeld van God, met als strekking: ‘Hij houdt geweldig veel 
van ons en steunt ons door dik en dun’.

Het deed me denken aan een gesprek met een voorganger van een bloeiende 
Evangelische gemeente, die tegen mij zei: ‘Vroeger kwamen de gemeenteleden 
elke zondag, daarna twee keer per maand en nu eens in de drie weken. Het gaat 
snel.’

Ik worstelde de afgelopen dagen met de vraag: ‘Zijn dit drie-, of eigenlijk vier 
toevallige verhalen? Vallen ze net in deze dagen samen, en valt het over het 
geheel genomen wel mee met de staat van de Evangelische gemeenten? Of sig-
naleren ze een trend? Heeft de secularisatie nu ook de Evangelische beweging 
bereikt?’
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73. De Heere Jezus spreekt over de hel

Niemand in de Bijbel spreekt meer over de hel en over het verloren kunnen 
gaan, dan de Heere Jezus. Dat betekent dat het echt een realiteit is. Er bestaat 
een hel en een mens kan verloren gaan en in de hel terecht komen. Voor wie is 
de hel gemaakt? God heeft deze plaats gemaakt voor satan en voor alle mensen 
die de Heere Jezus tijdens hun leven hebben afgewezen. Die gezegd hebben: ‘Ik 
wil niet!‘ Misschien is dat nieuw voor ons. Velen denken dat alleen openbare-, 
grote zondaren in de hel komen. Maar God zegt, dat alle mensen die niet in het 
offer van de Zoon van God geloofd hebben, Hem dus afgewezen hebben en 
niet liefhebben, geoordeeld zullen worden voor de Grote Witte Troon. Als onze 
namen niet opgeschreven staan in het Boek des Levens, is het einde duidelijk. 

De Heere Jezus is er ook duidelijk over hoe het leven in de hel er uit zal zien: 
Het is een plaats waar satan en zijn engelen, zijn demonen, uiteindelijk ook 
zullen belanden. Het is een plaats, volkomen gescheiden van God. Het is een 
plaats zegt de Heere Jezus, van gejammer en knersen van de tanden. Dat wil 
zeggen dat men daar spijt en wroeging heeft over het vroegere leven op aarde. 
Het zal er verschrikkelijk heet zijn. De Heere Jezus spreekt over een vurige oven 
en een plaats van duisternis. Waar hun worm niet sterft, duidt op het veroorde-
lende eigen geweten. Deze zondaren zullen zichzelf tot in eeuwigheid beschul-
digen, zichzelf hun dwaasheid verwijten. Dat blijft knagen, zoals een worm aan 
een dood lichaam blijft knagen. Zie ook Jesaja 66:24 

Waarom heeft de Heere Jezus dit gezegd? Om mensen bang te maken? Nee, om 
mensen te redden van de hel, van de eeuwige verlorenheid. Het is Zijn liefde 
die Hem dit doet zeggen. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. 
 
Mattheüs 5: 29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het 
van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en 
niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. 30En als uw rechterhand u doet 
struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van 
uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Mattheüs 8:12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden 
in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 10:28 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.
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Mattheüs 13: 42 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 tanden-
geknars……. 50 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 22:13 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 gejam-
mer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 24:50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij 
hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem in stukken 
houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn 
en tandengeknars.

Mattheüs 25:30 En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; 
daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Markus 9:43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u 
verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het 
onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 
En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven 
in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare 
vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw 
oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk 
van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar 
hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

Lukas 13:27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. 
Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn 
en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het 
Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.

De Heere Jezus geeft een realistisch beeld van de hel. 

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 Jezus is duidelijk.
Zowel de wet, de Thora, de offers, de profeten en de geschriften wijzen naar de 
Messias Jezus.
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Jezus wijst op de ernstige gevolgen van de verwerping van Hem, de door de 
Vader gegeven Messias, tot verzoening van de zondige mens. Als Hij verworpen 
wordt, is er geen slachtoffer meer voor de zonde over en gaat de 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 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 getui-
genis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham 
zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. 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.

Er is een weg om aan de toorn en straf van God te ontkomen. Die weg is er voor 
ieder mens. De Heere Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Er is onder 
de hemel maar één Naam gegeven, waardoor wij behouden moeten worden.

74. Wat is een vervloeking?

Wat betekent het als God iemand vervloekt? 

Vervloeking is het tegendeel van zegen.
Onder de vloek van God leven, betekent onder de toorn van God leven. In 
Galaten 3:10 staat dat iedereen die zich niet houdt aan de wet, is vervloekt. Dat 
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betekent dat alle mensen leven onder de toorn, onder de vervloeking van God, 
tenzij iemand wedergeboren is. Want niemand kan zich aan de wet van God 
houden. Niet aan de tien Geboden die God aan het Joodse volk heeft gegeven 
en ook niet aan de geboden van de Heere Jezus. Als de apostel zegt dat als 
iemand de Heere Jezus niet liefheeft een vervloeking is, dan is dat een herhaling 
van hetgeen in het Oude Testament staat. Iemand die niet in God gelooft en 
niet in Zijn Zoon gelooft, leeft onder de toorn van God en is een vervloeking. 
Dat wil zeggen, indien hij niet tot bekering komt, deze persoon verloren gaat.

De volgende teksten hebben betrekking op een vervloeking van God. Deze 
vervloekingen betreffen veelal het leven op aarde.

Wat betekent de vervloeking in Genesis 3:17? Dat de mens met smart, met 
zweet en tranen van de aardbodem zal eten, alle dagen van zijn of haar leven. 

Gen. 3:17 Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; 
en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

Kaïn wordt door God vervloekt, vanwege de moord op zijn broer.
Toch wordt Kaïn nog door God beschermt op deze aarde. Zijn vervloeking 
houdt in dat hij zwervende en dwalende zal zijn op de aarde. Dus een soort 
Bedoeïen. 

Genesis 4:11 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 merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die 
hem tegenkwam, hem zou doden.

In Deuteronomium 27 en 28 staan veel vervloekingen van God voor mensen 
die Zijn geboden overtreden. Deze vervloekingen hebben tot gevolg dat hun 
arbeid niet gezegend wordt. Als zij in hun ongehoorzaamheid blijven, zullen zij 
in hun ongerechtigheid sterven.

Deuteronomium 27: 15 Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld 
maakt, een gruwel voor de HEERE, het werk van de handen van een vakman, en 
dat op een verborgen plaats neerzet! En heel het volk moet antwoorden en zeggen: 
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Amen. 16Vervloekt is wie zijn vader of zijn moeder veracht! 17Vervloekt is wie de 
grenssteen van zijn naaste verlegt! 18Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op 
de weg! 19Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe 
buigt! 20Vervloekt is wie met de vrouw van zijn vader slaapt, want hij heeft het 
kleed van zijn vader opengeslagen! 21Vervloekt is wie gemeenschap heeft met welk 
dier dan ook! 22Vervloekt is wie slaapt met zijn zuster, de dochter van zijn vader, 
of de dochter van zijn moeder! 23Vervloekt is wie met zijn schoonmoeder slaapt 
24Vervloekt is wie zijn naaste in het geheim doodslaat! 25Vervloekt is wie een 
geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergie-
ten! 26Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden! En 
heel het volk moet zeggen: Amen.

In Deuteronomium 28:1-13 staan heel veel zegeningen van God die hij de 
Israëlieten zal geven, indien zij God blijven gehoorzamen en in overeenstem-
ming met Zijn geboden leven. In de verzen 15 t/m 68 staan al de straffen die de 
Israëlieten zullen krijgen indien ze de geboden van God overtreden. 

Deuteronomium 28: 15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de 
HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordenin-
gen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over 
u zullen komen en u zullen treffen:

In de verzen 16 t/m 44 worden veel straffen aangegeven die de Israëlieten zullen 
overkomen als ze de geboden van de Heere, hun God, niet houden.
De oordelen betreffen allerlei ziekten, onvruchtbaarheid van mens, dier en 
gewas. Mislukte oogsten, onderdrukking en beroving. Gevangenschap. bero-
ving van vrouw en kinderen. Tot een bespotting gemaakt worden onder de 
volken. De hemel zal van koper zijn, dat wil zeggen, dat God niet naar hun 
gebeden zal horen. 

Deuteronomium 28:45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervol-
gen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van de HEERE, uw 
God, niet gehoorzaam geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die 
Hij u geboden heeft, in acht te nemen. 46 Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een 
teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid.

Jeremia 11:3 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Vervloekt is de man die niet 
luistert naar de woorden van dit verbond,
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De Messias Jezus, de Zoon van God is tot een vloek gemaakt.

De niet wedergeboren mens is een vloek voor God en zal na het leven op aarde 
de eeuwige straf in de hel krijgen. Lees Lukas 16:19-31, waar de Heere Jezus 
ons laat zien hoe erg dit is.

Maar omdat God wil dat de mens niet verloren gaat, niet naar de hel gaat. 
Daarom is Gods Zoon voor ons een vloek geworden, in plaats van de zondige 
mens. De Heere Jezus is voor mijn zonde aan een hout gespijkerd. En in Deu-
teronomium 21:22,23 staat dat iemand die aan een hout wordt opgehangen, 
door God vervloekt is.

Deuteronomium 21:22 Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop 
de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een hout hangt, 23 dan mag 
zijn dode lichaam niet aan het hout overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde 
dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. 

Galaten 3:10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek.  
Er staat immers geschreven: ‘Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat 
in het boek van de wet, om dat te doen.’ 11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd 
wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven……….. 
13 Christus 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,’

Op de nieuwe hemel en aarde zal er geen vervloeking meer zijn.

Openbaring 21:3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon 
Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;

Vervloeking in het 1000 jarig Vrederijk. 
In Jesaja 65 gaat het over de situatie in het 1000 jarig Vrederijk. Ook dan kan het 
gebeuren dat een zondaar vervloekt wordt vanwege zijn of haar zondig gedrag.

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.

Een mens kan iemand vervloeken. 

Dat betekent altijd dat men iemand heel slechte dingen toewenst of zelfs de 
dood. Noach vervloekte zijn zoon Kanaän vanwege zijn gedrag. Het gevolg is 
dat hij een knecht van zijn broer zal zijn, ook zijn nageslacht.
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Genesis 9:25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij 
zijn broederen! 26 Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en 
Kanaan zij hem een knecht!

Genesis 27: 28 Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der 
aarde, en menigte van tarwe en most. 29 Volken zullen u dienen, en natiën zullen 
zich voor u nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder 
zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u 
zegent, zij gezegend! (Zegen van Izak voor Jakob)

Jakob geeft in zijn zegen aan zijn zonen Simeon en Levi aan, dat de toorn en 
geweld van zijn zonen vervloekt wordt. Als gevolg daarvan zullen zij onder de 
andere stammen verdeeld worden. Dit is uiteindelijk niet gebeurd t.a.v. Simeon. 
Wel t.a.v. van Levi. De leden van die stam mogen overigens later als dienst-
knechten van God arbeiden in de tabernakel en in Gods Tempel. God is een 
genadig God. 

Genesis 49:5 Simeon en Levi zijn broers, hun wapens zijn werktuigen van geweld. 
6 Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen, en mijn eer niet aan hun bij-
eenkomst deelnemen; want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen; en in 
hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden.
7 Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is 
hard. Ik zal hen verdelen over Jakob en hen verspreiden in Israël.

In Jeremia 20 wordt het woord vervloekt gebruikt als een manier om iemands 
telleurstelling, spijt, ongenoegen weer te geven. 

Jeremia 20: 14 Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn 
moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. 15 Vervloekt is de man die 
mijn vader de boodschap bracht: U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem 
zeer blij maakte.

In Maleachi wordt door vervloeking de zegen onthouden aan ongehoor-
zame priesters. 

Maleachi 2:2 Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om Mijn Naam 
eer te geven, zegt de HEERE van de legermachten, zal Ik de vloek onder u zenden 
en uw zegeningen vervloeken. Ja, Ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter 
harte. 3 Zie, Ik ga uw nageslacht bestraffen: Ik zal mest op uw gezicht strooien, de 
mest van uw feesten, en daarmee zal men u wegdragen. 4 Dan zult u weten dat Ik 
dit gebod tot u gezonden heb, opdat Mijn verbond met Levi blijven zou, zegt de 
HEERE van de legermachten.
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Vervloekingen in het NT.

De vervloeking van de vijgenboom door de Heere Jezus heeft tot gevolg dat 
deze dood gaat. Dat is uiteindelijk het resultaat van iedere vervloeking. 

Markus 11:21 En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de 
vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.

Johannes 3:18 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………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.

Galaten 1: 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden 
verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals 
wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie 
verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

1 Korinthe 16:22 Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die ver-
vloekt zijn. Maranatha!

2 Petrus 2: 14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; 
verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen 
der vervloeking;

75. Voor afvalligen is geen tweede bekering mogelijk

De apostel is hier duidelijk over. Er is geen tweede bekering mogelijk voor 
iemand die eens verlicht is geweest, die de hemelse gave geproefd heeft, die 
deelgenoot is geweest van de Heilige Geest, die het goede Woord van God 
geproefd heeft en de krachten van de toekomende wereld. 
Ook de apostel Petrus geeft duidelijk aan dat terugkeer niet mogelijk is. 

Hebreeën 6:4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de 
hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest,  
5 en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende 
wereld, 6 en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat 
zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

Hebreeën 10:26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van 
de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, 
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27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, 
dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan 
heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getui-
gen. 29 Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de 
Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd 
was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? 30 Wij kennen 
immers Hem Die gezegd heeft: 
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: 
De Heere zal Zijn volk oordelen. 31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God.
.
2 Petrus 2:20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de 
kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwik-
keld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger 
geworden dan het eerste. 21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de 
weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben 
leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. 22 
Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: 
De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het 
rondwentelen in de modder.
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BELANGRIJK VOOR GELOVIGEN  
 

OM TE WETEN

76. Eenheid van de gelovigen

Voorwaarde voor Evangelisatie.

Het is heel belangrijk dat christenen één zijn. Als dat niet zo is, gaat dat ten 
koste van hun geloofwaardigheid, ten koste van de Heere Jezus, ten koste van 
het beeld dat niet-christenen van de Gemeente van Christus zouden moeten 
hebben. Ook ten koste van zending en evangelisatie. De satan en het eigen ego 
zijn de oorzaak van alle verdeeldheid, van alle verwarring, van alle dwaalwegen. 
De oorzaak in die zin, dat christenen niet meer de geboden van hun Meester 
doen, maar doen wat hun eigen ik, wat satan hun probeert te laten doen.

Johannes 17:20 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 gegeven 
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 lief-
gehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

De verdeeldheid wordt veroorzaakt doordat mensen de Schriften verschillend 
uitleggen, verklaren en toepassen. Of ze doen er iets van af of ze voegen er iets 
aan toe. Vaak worden de Schriften verklaard door de bril van Calvijn of Luther 
of Bullinger of van b.v. Kohlbrugge of van de één of andere oudvader. Het is 
opmerkelijk hoe vaak in een referaat allerlei theologen en oudvaders worden 
aangehaald om de rede te onderbouwen of kracht bij te zetten, terwijl het 
Woord van God nauwelijks wordt aangehaald, of heel summier. Kijk er vele 
zgn. Bijbelstudies, referaten of toespraken maar op na. 
Daarbij spelen vaak eigen inzichten een grote rol. In plaats van dat men zich 
door de Heilige Geest laat leiden, Die in alle waarheid leidt.
Het gevolg is hartverscheurend: allerlei soorten Evangelische gemeenten. Aller-
lei soorten baptisten gemeenten. Vele soorten gereformeerde- en hervormde 
denominaties. 

Het is toch geen wonder dat deze verdeeldheid verwarrend werkt op de wereld 
en weinig aantrekkelijk is. De Heere Jezus zegt dat Zijn discipelen volmaakt één 
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moeten zijn, opdat de wereld erkent dat God de Vader de Heere Jezus gezonden 
heeft. En dat God de Vader de gelovigen lief gehad heeft, zoals God de Vader 
Zijn Zoon lief heeft gehad. En natuurlijk nog liefheeft.

Men hoeft echt niet ver te zoeken naar oorzaken van het verval en de achteruit-
gang van de christelijke kerken en gemeenten. Vele kerken en gemeenten heb-
ben Zijn Woord niet bewaard en niet recht gesneden en dan gaat de Heere Jezus 
de kandelaar wegnemen.

Is er nog herstel mogelijk? Ja, bij de Heere is alles mogelijk, maar de mensen 
moeten wel willen. Zolang iedere theoloog of voorganger denkt dat hij de zui-
vere leer aanhangt, komt er geen verandering. Hoe dan wel? Zie naar de profeet 
Daniël en zijn gebed. Eén en al verootmoediging en beschaamdheid.
Belijdenis van eigen zonden en de zonden van het volk. 
De werking van de Heilige Geest is nodig om voorgangers te ontdekken aan 
een eventuele dwaling. Zonder de werking van de Heilige Geest kan Gods 
Woord niet recht verstaan worden.
 

77. Zonder Mij kunt u niets doen 

In Johannes 15:5 zegt de Heere Jezus hoe een discipel van Hem vruchten kan 
voortbrengen. Dat kan alleen door in Hem, in de Wijnstok te blijven. Want zon-
der Hem kunnen zij niets doen. Dit heb ik zelf vooral gedurende de laatste twee 
jaar aan de lijve ervaren. Na verschillende keren een black out te hebben gehad, 
met als gevolg een paar keer een hersenschudding, ben ik zodanig zwak gewor-
den, dat ik tot weinig meer in staat ben. Voor ademhalen heb ik zuurstof nodig. 
Het eten gaat moeizaam, zowel als langdurig praten en lezen. Tóch heb ik door 
Zijn genade en met Zijn hulp in die tijd nog dit boek kunnen schrijven en vol-
tooien. Langzamerhand, op Zijn tijd, geeft de Heere ook weer enig herstel.

Johannes 15: 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik 
ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

78. Vertrouw niet op eigen inzicht

Spreuken 3:4 vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.  
5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 
6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
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Dit is een moeilijke zaak. Ja toch? Want hoe kun je weten of je eigen inzichten, wat 
betreft heel veel zaken, ook overeenstemmen met Gods inzichten en Gods wil?
Deze vraag zal zich waarschijnlijk vaker voor doen bij jonge mensen dan bij 
oudere mensen. Vooral bij het kiezen van een school, een beroep, een baan en 
bij het zoeken en kiezen van een levenspartner, is het belangrijk te weten of de 
keuze die je maakt, ook de keuze van God is. Of dit ook Zijn wil is. 
De eerste vraag die hier aan de orde komt, betreft de vraag of wij de Heere altijd 
vragen naar Zijn wil. Als God ons Zijn wil bekend maakt, willen wij dan han-
delen naar Zijn wil, Hem onvoorwaardelijk gehoorzamen? Of volgen wij toch 
onze eigen inzichten na? 
Van uit mijn eigen leven moet ik zeggen (met schaamte), dat ik niet altijd 
gevraagd heb naar de wil van God. Ik volgde mijn eigen ideeën na of het plan 
en de wil van mijn ouders. 
Maar óók toen ik wél naar de wil van God vroeg en Hij mij Zijn wil bekend 
maakte, ben ik niet in alle opzichten gehoorzaam geweest. Dan gaat het niet 
goed! Het kan lang duren, maar op een bepaald moment, en dat is genade, 
neemt God Zelf het heft in handen en brengt ons op de weg die Hij wil die we 
zullen gaan, omdat Hij in en door ons leven verheerlijkt wil worden. 
Andere voorbeelden liggen denk ik voor het oprapen.

Je kiest voor een bepaalde opleiding en je wordt afgewezen. God wil je daarmee 
waarschijnlijk duidelijk maken dat Hij een andere weg voor je heeft.
Je kiest voor werk in Zijn Koninkrijk, als zendeling of verpleger of tentenmaker. 
Maar God breekt dit na een aantal jaren af, omdat Hij ander werk voor je heeft. 
Heb je dan verkeerd gekozen? Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar God heeft een 
ander plan met je leven. Hoe kom je dat aan de weet? Soms breekt God het werk 
af waar je mee bezig bent. Maar het is beter om iedere dag te vragen: ‘Heere is het 
naar Uw wil, waar ik mee bezig ben? Als het niet naar Uw wil is, wilt U mij dat 
bekend maken’. Dat vraagt van ons dat we dicht bij Hem leven, iedere dag. 
Jonge mensen die een roeping ervaren om het Evangelie te verkondigen, den-
ken vaak dat hiervoor een universitaire opleiding nodig is. Of een andere lang-
durige, kostbare opleiding. Dat kunnen eigen inzichten zijn. De Heere laat ons 
in Zijn Woord zien wat er nodig is om Zijn Woord te verkondigen. Dat is in de 
eerste plaats wedergeboorte en in de tweede plaats de volheid en de leiding van 
de Heilige Geest. 
Ik zeg niet dat een universitaire opleiding onbelangrijk is, maar het is belangrij-
ker indien een prediker door de Heere onderwezen en van Hem geleerd is. 

Vertrouw alleen op de Heere.

In 2 Kronieken 16 lezen we over koning Asa van Juda die, in plaats van op de 
Heere, op koning Benhadad van Syrië vertrouwde en hem met goud en zilver 
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overhaalde hem te helpen in de strijd tegen de koning van Israël (10 stammen). 
Deze koning Asa, die veel goeds voor de Heere gedaan had, ging zijn vertrou-
wen stellen op een vreemde strijdmacht in plaats van op de Heere te vertrou-
wen. Hij dacht dat de Heere dat zegende. Nee dus. De profeet Hanani maakt 
hem dat namens God duidelijk. Later toen Asa ziek werd, zocht hij zijn hulp 
niet bij de Heere, maar bij de medicijnmeesters.

In verband met deze geschiedenis doet de Heere een zeer opmerkelijke-, troost-
volle uitspraak. Een uitspraak, in het OT, die echter geldt voor al Gods kinde-
ren, ook nu. Tot troost en bemoediging.

2 Kronieken 16:9 Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig 
bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. (NBG)

1 Petrus 3:12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn 
oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die 
kwaad doen.

79. Wie is onze Vader, Rabbi, Meester?

De Heere Jezus wil de Vader naam alleen aan Zijn Vader toegekend zien. 
Ook de naam van Rabbi en Meester moeten we niet toekennen aan een mens.
‘Eén is uw Vader en één is uw Meester’. 
Betekent dit dat we niet meer vader en moeder mogen zeggen tegen onze 
ouders? In de tien Geboden spreekt God over het feit dat we onze vader en 
moeder moeten eren. Persoonlijk denk ik dat de Heere bedoelt, dat we niet 
iemand de Vader of Meester naam mogen geven en hem vereren alsof het een 
goddelijk persoon is.
Hem ook niet verheerlijken als mens. 
Dat wat de paus in de rooms- katholieke kerk doet, zichzelf namelijk Heilige 
Vader laten noemen, is volkomen onjuist en eigenlijk blasfemisch. Uitgaande 
van het Woord en het verbod van de Heere Jezus. 
Voorgangers zijn dienstknechten, broeders. Dat kunnen we leren van onder-
staande teksten. Johannes wilde de engel aanbidden die hem de boodschap van 
de Heere Jezus bracht. Maar de engel zei: ‘ doe dat niet, ik ben uw broeder’. 

Mattheüs 23:8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Mees-
ter, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 9 En u mag niemand op de aarde 
uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 10 
En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Chris-
tus. 11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. 12 En wie zichzelf zal 
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verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd wor-
den.

Lukas 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u 
eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

2 Korinthe 4:5 Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en 
onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.

Jakobus 3:1 U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet 
immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen.

Openbaring 1:9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de ver-
drukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus,

Openbaring 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar 
hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en 
van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis 
van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Openbaring 22:8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord 
heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de 
voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 9 En hij zei tegen mij: 
Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw 
broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aan-
bid God.

80. Het Woord van God blijft tot in eeuwigheid

Wat een heerlijke belofte en zekerheid dat het Woord van God tot in eeuwig-
heid blijft.
Mensen proberen van dit Woord iets af te doen of er iets aan toe te voegen, 
maar het Woord zelf kan niet veranderd worden. Mensen proberen het Woord 
anders uit te leggen dan wat er in werkelijkheid mee bedoeld wordt, doordat ze 
op eigen inzicht meer vertrouwen dan op de Heilige Geest. Ze verzuimen 
Schrift met Schrift te vergelijken. Of ze vertrouwen op de uitleg van de één of 
andere kerkvader of Reformator.
Het is momenteel heel erg om te zien hoeveel dwaalleraars er zijn. De Heere 
heeft dat wel voorzien en gezegd dat er veel dwaalleraren zullen komen aan het 
einde van de tijden en dat velen hen zullen volgen. Maar om dat nu in deze tijd 
te zien en te ervaren, is werkelijk schokkend. 
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De Schrift is onze toetssteen. We moeten elke boodschap aan het Woord van 
God toetsen en waakzaam en kritisch blijven. Een belijdenis of een credo mag 
nooit heersen over het Woord, zoals we b.v. zien bij de roomse kerk. Als de 
belijdenissen en credo’s als een raster over de Bijbel gelegd worden, wordt het 
zicht op Gods Woord niet meer helder. Ik zeg niet dat alle belijdenissen fout 
zijn, maar het gevaar bestaat dat ze toch op z’n minst onvolledig zijn en soms 
zelfs de bedoeling van het Woord verdraaien.

Jesaja 40:8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God 
bestaat voor eeuwig.

Lukas 16:17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan 
dat één tittel van de wet wegvalt.

2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee 
te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

1 Petrus 1:24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een 
bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het 
Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u ver-
kondigd is.

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 aller-
eerst 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, hebben gesproken.

81. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde

Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde, ook al zien we dat nog niet. 
Dit moet door Gods kinderen geloofd worden. De profeten hebben over Zijn 
almacht, heerschappij en Koningschap geprofeteerd. De Heere Jezus heeft er 
Zelf over gesproken. Hoewel Zijn macht voor ons niet in alle opzichten zicht-
baar is: Hij heeft wel alles in Zijn hand. In deze eindtijd zien we dat al Gods 
beloften en profetieën vervuld worden. Dan kan het wel eens lijken of satan alle 
macht heeft, maar ook satan is uiteindelijk een werktuig in de hand van de 
Heere Jezus. De Heere Jezus voorkomt niet alle ellende op de wereld, die door 
de satan en de mensen zelf wordt veroorzaakt. Maar het gaat er uiteindelijk wel 
naar toe dat Gods plan uitgevoerd wordt. Bovendien komen er in de Grote 
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Verdrukking nog allerlei plagen om de mensen tot bekering te bewegen. De 
plagen in Egypte zouden daar een beeld van kunnen zijn. Momenteel leven we 
midden in de Corona-crisis. Het zijn de weeën waarvan de Heere Jezus spreekt 
in Mattheüs 24, die vooraf gaan aan Zijn komst. De mensen worden stil gezet 
en het is nog genade tijd. We hopen en bidden dat er ook nu nog mensen tot 
bekering zullen komen.

Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het 
te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De 
na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

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

Mattheüs 28:18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde.

Lukas 1:32 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.

Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gege-
ven.

Johannes 17: 2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig 
leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.

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

1 Petrus 3:22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, ter-
wijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.
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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 geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Openbaring 17:14 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.

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……..16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam 
geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

82. Jezus over de sabbat

Markus 2:27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, 
niet de mens ter wille van de sabbat. 28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók 
van de sabbat.

Reeds in het begin heeft God in Zijn Scheppingswerk besloten om een zevende 
deel van alle tijden te heiligen of af te scheiden. Hij schreef Israël voor dat de 
zevende dag van de week een rustdag moest zijn; in het zevende of sabbatsjaar 
moet het land rusten (Ex.23:10-11; Lev. 25:2-7), en het vijftigste jaar was een 
Jubeljaar van vreugde in erkenning van de afgelopen zeven maal zeven jaar. 

Het sabbatsjaar en het Jubeljaar zijn op verschillende punten een profetische 
verwijzing naar het tijdperk van het Koninkrijk, omdat dit de zevende en laatste 
van de heilstijden is en gekenmerkt wordt door een sabbatsrust voor de hele 
schepping. 

Hoewel ter nagedachtenis aan de opstanding van Christus de rustdag in de 
huidige tijd is ingesteld op de eerste dag van de week, in plaats van op de 
zevende dag, omdat de nieuwe schepping al is begonnen, is de verdeling van de 
tijd toch hetzelfde gebleven – een week bestaat uit zeven dagen. En de rustdag 
is de zevende dag of de eerste dag. 
Het woord ‘sabbat’ betekent stoppen, perfecte rust van alle activiteiten. Afge-
zien van de brandoffers en feesten was deze dag in geen geval een dag van aan-
bidding of eredienst. 

Er zijn altijd mensen of groepen van mensen geweest die het houden van de sab-
batsdag ook voor christenen nodig vinden. Daardoor ontstaat er soms verwarring.
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De zevende scheppingsdag werd door God ingesteld als rustdag omdat God 
rustte van Zijn scheppingsarbeid. (Genesis 2:2,3).
God stelde de zevende dag als verplichte rustdag in voor Zijn volk Israël.
Dit is een eeuwige instelling voor het Joodse volk. 

Exodus 31:12 Verder zei de HEERE tegen Mozes: 13 U dan, spreek tot de Israë-
lieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken 
tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die 
u heiligt. 14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem 
ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die 
persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15 Zes dagen 
zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van 
volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet 
zeker gedood worden. 16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de 
sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen 
Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen 
de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich ver-
kwikt.

Het niet naleven van deze rustdag moet met de dood worden gestraft. Het is 
voor de Heere een grote zonde als men de sabbat niet houdt.

De profeet Hosea profeteert over de straffen die Israël zal krijgen, dat ook de 
sabbat zal eindigen:
Hosea 2:10 Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe 
maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar 
vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt: Die vormen voor mij het hoerenloon dat 
mijn minnaars mij gegeven hebben.

Jezus wees erop dat de sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter 
wille van de sabbat (Markus 2:27). Christus vervulde trouw de wet van Mozes, 
die ook de sabbat omvatte, omdat dit systeem tijdens Zijn leven van kracht was. 

Dit is echter geen basis voor een christen die onder de genade is en in een 
andere heilstijd leeft. Hij hoeft Christus niet te volgen in Zijn naleving van het 
sabbatsgebod.

De meerderheid van de Joodse christenen heeft zich aan de sabbat gehouden. 
Na de opstanding van Christus wordt noch aan Joden, noch aan christenen 
opgedragen om de sabbat in acht te nemen. Zie Handelingen 15, waar het niet 
valt onder de voorschriften die daar genoemd worden voor de christenen uit de 
heidenen. Het niet-naleven van de sabbat wordt niet als één van de mogelijke 
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zonden genoemd. In Kolossenzen 2 wordt geschreven over het houden van 
feestdagen, maanden en sabatten.

Kolossenzen 2: 16 Dat u dan niemand oordeelt in spijs of in drank, of in het stuk 
van de feestdagen, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten;

Hebreeën 4: 9 Er blijft dan een rust over voor het volk van God. 10 Want die 
ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de 
Zijne. 11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet 
iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid zal vallen.

Mattheüs 24:20 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..) 

De sabbat is ook een kenmerk van het duizendjarige Vrederijk. Hierover 
lezen we in:
Jesaja 66:23 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. 

Ezechiël 46:1 Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die 
naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de 
sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwe maansdag moet hij geopend worden.)

Vanaf de opstanding van Christus tot nu toe viert de gemeente de eerste dag 
van de week. Dit wordt gedocumenteerd door nieuwtestamentische berichten, 
de geschriften van de vroege kerkvaders en de kerkgeschiedenis. 

Er ontstaat verwarring onder de gelovigen als christenen de Joodse sabbat wil-
len houden. Deze mensen houden geen rekening met het feit dat zij een nieuwe 
schepping zijn. De verloste christenen zijn een hemels volk. 

We lezen: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het 
oude [met betrekking tot de positie, niet de ervaring] is voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden. Petrus schrijft over deze gemeenschap van gelovigen: ‘Maar u 
bent een uitverkoren geslacht’ (1 Petr. 2:9), wat betekent dat een onafhankelijk 
volk, geboren uit de hemel, een volk dat door de kracht van God is geschapen. 

• Psalm 118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen 
geworden. 23 Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.  
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24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons 
verheugen en verblijd zijn.

• Handelingen 4:11 Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, 
maar Die de hoeksteen geworden is.

• In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen geschreven over de eerste dag.

 a)  Op deze dag stond Christus op uit de dood (Mat. 28:1).
 b)    Op deze dag verscheen Hij voor het eerst aan de discipelen in de nieuwe 

gemeenschap (Joh. 20:19).
 c)  Op deze dag gaf Hij hen instructies (Luk. 24:13-45).
 d)    Op deze dag voer Hij ten hemel als de ‘Eersteling’ of de ‘schoof die 

bewogen moet worden’ (vgl. Lev. 23:10-12; Joh. 20:17; 1 Kor. 15:20,23).
 e)    Op deze dag blies Hij op de discipelen (en zei tegen hen: Ontvang de 

Heilige Geest) (Joh. 20:22).
 f )  Op deze dag daalde de Geest uit de hemel neer (Hand. 2:1-4).
 g)  Op deze dag predikte de apostel Paulus in Troas (Hand. 20:6-7).
 h)    Op deze dag waren de discipelen bijeengekomen om brood te breken 

(Hand. 20:6-7).
 i)    Op deze dag moet ieder van u iets ‘opzijleggen’, van wat God hem gege-

ven had (vgl. 1 Kor. 16:2).
 j)  Op deze dag verscheen Christus aan Johannes op Patmos (Op. 1:10).

• De achtste dag was de dag van de besnijdenis. Het besnijdenisritueel symbo-
liseert de besnijdenis van het hart door het geloof in Christus. 

 De achtste dag is ook de eerste dag van een nieuwe week en staat symbolisch 
voor een nieuw begin.

• De rustdag behoort toe aan het volk dat in relatie stond met God door te 
volbrengen werken; de dag van onophoudelijke aanbidding en eredienst behoort 
toe aan het volk dat door het voltooide werk van Christus met God verbonden is. 

• De zevende dag werd gekenmerkt door de starre wet; de eerste dag wordt 
gekenmerkt door de vrijheid die de genade ons geeft. 

• De zevende dag werd in acht genomen in de hoop dat men daardoor voor 
God aanvaardbaar zou worden; de eerste dag wordt in acht genomen in de 
zekerheid dat men door God is aangenomen. 

• De heiliging van de zevende dag wordt gedaan door het vlees, die van de 
eerste dag door de Geest die in ons woont.
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• Op geen enkele plaats in de Bijbel wordt ons opgedragen om de eerste dag te 
heiligen. Niemand wordt aangemoedigd om deze dag uit plichtsbesef te 
houden; hij dient van harte te worden gehouden. 

(Bepaalde onderdelen zijn overgenomen van Lewis S. Chafer en John F. Walvoord.)

83. Beloften voor ouderen

‘Tot in de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot Uw grijsheid zal ik u 
dragen’. Jesaja 46:4
Hoewel dit een speciale belofte is voor Israël, mogen Gods kinderen deze belofte 
ook op hun eigen leven van toepassing zien. De Heere zal dragen en redden. 
Op die belofte mogen en kunnen we vertrouwen. De inhoud van deze tekst kan 
op een persoon slaan, maar ook het gehele volk Israël betreffen. 

Ook al veroudert ons lichaam, toch zegt de apostel Paulus dat het belangrijkste 
is, dat onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt. Waardoor? Door 
Zijn Woord en door de kracht van de Heilige Geest, die woont in al Gods kin-
deren. Een heerlijke belofte, en wel bijzonder als we merken dat de aardse tent 
langzamerhand wordt afgebroken. Als we steeds meer gaan ondervinden, dat 
we niets meer kunnen doen zonder de Heere Jezus. 

Psalm 1: 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die 
niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar 
die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht over-
denkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht 
geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Psalm 71:9 Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn 
kracht vergaat.,,,,,,17 O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu 
toe verkondig ik Uw wonderen. 18 Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is 
–verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, 
alle nakomelingen Uw macht………..18

Psalm 92:11 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als 
een ceder op de Libanon. 14 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen 
groeien in de voorhoven van onze God. 15 In de ouderdom zullen zij nog vruchten 
dragen, zij zullen fris en groen zijn, 16 om te verkondigen dat de HEERE waarach-
tig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.
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Psalm 103:5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die 
van een arend.

Spreuken 16:31 Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van 
de gerechtigheid.

Spreuken 20:29 Het sieraad van jonge mannen is hun kracht,
en de glorie van de ouderen is de grijsheid.

Jesaja 46:4 Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal 
Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.

Jeremia 17:8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels 
laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt,
zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op 
vrucht te dragen.

Ezechiël 17:8 Hij was geplant in een goed veld, bij veel water, om takken te vor-
men en vrucht te dragen, om een prachtige wijnstok te worden.

2 Korinthe 4:16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat 
onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

Efeze 4:22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens 
aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd 
wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die over-
eenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Openbaring 22:2 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.

84. Beloften voor kinderen en jongeren

Zijn er speciale beloften van God in de Bijbel voor kinderen en jongeren? Ja, 
maar het zijn er niet veel. Valt u dat tegen? Had u er meer verwacht? 
Eén belofte van de Heere kan al heel veel zegen verspreiden voor tijd en eeuwig-
heid. De belofte in Spreuken 8:17 is toch groot en bijzonder. Als je Heere ern-
stig en al jong gaat zoeken, dan belooft God dat Hij zich zal laten vinden. Over 
die belofte mag je met de Heere in gesprek gaan. 
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Wat vind je van de uitspraak van God, dat Hij niet wil dat mensen verloren 
gaan. Als je worstelt met de gedachte of God jou wel zalig wil maken, dan mag 
je de Heere aanspreken op deze belofte. 

Hoe uitnodigend is de Heere Jezus voor kleine kinderen. Hij wil niet dat één 
van deze kleinen verloren gaat. Hij nodigt ze uit, Hij omarmt ze en zegent ze. 

Verder staan er in Gods Woord allerlei waarschuwingen voor- en voorbeelden 
van jonge mensen, waaruit we kunnen opmerken dat God het heel belangrijk 
vindt dat je de Heere gaat geloven en dienen als je nog jong bent. Dan mag je 
de beste jaren van je leven aan de Heere geven. Ik denk nu nog wel eens: ‘had 
ik dat maar eerder gedaan’! 

Spreuken 8:17 Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij vroeg (ernstig) zoeken, 
zullen Mij vinden.

Spreuken 11:27 Wie het goede nastreeft, zoekt welgevallen, maar wie het kwade 
najaagt, die zal het overkomen.

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;

Jeremia 1:5 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 aangesteld tot een profeet voor de volken. 6 Toen zei ik: 
Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. 7 
Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal 
waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. 
8 Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE.

Mattheüs 18:2 En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden.
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.

Mattheüs 19:14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet 
bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15 En nadat 
Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

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.
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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.

Het is altijd goed om bepaalde waarheden in de Schrift te belichten. In dit boek 
heb ik al iets gezegd over het opvoeden van kinderen in de leer van Gods 
Woord. Maar ouders kunnen hun kinderen niet het geloof geven. Ouders moe-
ten in alles een voorbeeld zijn, maar ja, het wordt al moeilijk als één van de 
ouders niet wedergeboren is. Boven alles is het waar wat David zegt in: 

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

Deze waarheid geldt voor iedere baby die geboren wordt. Geldt dat ook voor 
baby’s die gedoopt worden? Ja, de doop verandert niets aan de erfzonde. De 
doop verandert de baby ook niet, al wordt dat wel vaak geleerd. Maar ieder 
mens-, iedere baby komt alleen door wedergeboorte in het Nieuwe Verbond 
van genade. Een baby wordt niet door de doop wedergeboren, wordt niet door 
de doop ingelijfd in Christus en krijgt door de doop geen deel aan het Nieuwe 
Verbond. In de Bijbel is daar ook geen enkel voorbeeld van te vinden. Deson-
danks is in de rooms-katholieke- en gereformeerde leer opgenomen dat een 
gedoopte baby in het Genadeverbond wordt ingelijfd. Dit Genadeverbond is 
echter alleen bestemd voor mensen die wedergeboren zijn. De vervangingsleer 
door mensen ingesteld, is gebaseerd op het verbond van God met Abraham. 
Een verbond van gelovige- en ongelovige Joden en heeft betrekking op o.a. de 
landbelofte.

Hoe nu verder? Daarover kunnen we iets van David leren. Na de constatering 
dat hij in zonde ontvangen en geboren is, bidt hij om een rein hart. 

Psalm 51:9 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik 
witter zijn dan sneeuw………12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw 
in mijn binnenste een standvastige geest. 13 Verwerp mij niet van voor Uw aange-
zicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

David bidt de Heere om een rein hart, anders gezegd, een wedergeboren hart 
en om de gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest had Zich blijkbaar, van-
wege Davids zonde, teruggetrokken. 

De bede om een wedergeboren hart herkennen sommigen van u misschien nog 
wel. Vroeger, en ik hoop ook nu nog, werd de kinderen van gelovige ouders 
geleerd om te bidden om een nieuw hart. Dat is een wedergeboren hart. 
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Het is goed als ouders de kinderen dit gebed leren bidden. Want dan beseffen 
ze ook dat ze een zondig hart hebben. 
In het Reformatorisch Dagblad staan soms heel serieuze vragen van jongeren. 
Onder andere over zondebesef. ‘Mag je zonder besef van zonde tot de Heere 
Jezus bidden’, was één van de vragen? Een door het RD (Reformatorisch Dag-
blad) ingeschakelde pastor of hulpverlener probeert daar een antwoord op te 
geven.

Kinderen en jongeren verlangen een duidelijk antwoord op de vraag: ‘wat moet 
ik doen om zalig te worden en te leven naar de wil van God?’ Want achter alle 
vragen is dit ten diepste de onderliggende vraag. Voor het antwoord gaan we 
naar de Bijbel.
• Als je veel zonde gedaan hebt, volg het voorbeeld van David en belijd je 

zonden aan de Heere. 
• Volg het voorbeeld van David en bid om een wedergeboren hart.
• Bid om de werking van de Heilige Geest, die God altijd wil geven aan een 

ieder die Hem daarom bidt. (Lukas 11:13)
• Bid of de Heilige Geest je wil overtuigen van de zonde en van ongeloof van 

het niet willen geloven in Jezus. Ja, de Heere Jezus op Zijn Woord geloven, 
betekent sterven aan je eigen zondige egoïstische natuur. Dat wil eigenlijk 
niemand.

• Bid of de Heilige Geest je wil overtuigen van de noodzaak van verzoening 
door het bloed van de Heere Jezus.

• Bid of de Heilige Geest je wil laten zien dat je zonder Jezus voor eeuwig ver-
loren gaat. (Johannes 3:18 ; Johannes 16:8)

De spits van je gebedsleven moet niet liggen en niet cirkelen om de omvang van 
je zondebesef. De Heere Jezus wil dat je Hem de baas laat zijn in je leven. Dat 
Hij op de eerste plaats komt en dat je eigen ik moet sterven. Als dat gaat gebeu-
ren, krijg je een nieuw leven, een nieuw hart. Je bent dan een nieuwe schep-
ping. Dan ga je ook de zonden herkennen in je leven. Dan ga je ook het gevaar 
inzien van dingen, waarin je voorheen geen gevaar zag. Bijvoorbeeld het gebruik 
van de smartphone, de TV en ander media gebruik. Media die instrumenten 
kunnen zijn in de handen van satan en je willen wegvoeren of weghouden van 
de Heere Jezus en je hart verontreinigen.

In Spreuken 23:26 zegt de Heere:
‘Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.’

In de Bijbel vinden we een aantal voorbeelden van jongeren die hun hart soms 
al heel jong aan de Heere hebben gegeven. Dat zijn onder andere Jozef, Samuël, 
Daniël en zijn vrienden en Timotheüs in het Nieuwe Testament. 
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85.  Moeten Christenen de Joodse wetten en feesten 
onderhouden?

Deze vraag komt door alle eeuwen heen zo nu en dan weer aan de orde. 
De eerste apostelen hebben in Jeruzalem al een heel duidelijk antwoord op deze 
vraag gegeven, Zie het Apostel Convent in Handelingen 15. In de tegenwoor-
dige tijd zijn er ook weer gelovigen uit de volken, die menen dat zij sommige 
Joodse wetten en/of feesten moeten houden, vaak onder de naam Messiaanse 
Gemeente. Meestal is er niet één Messias belijdende Jood in hun midden. Zij 
proberen de Joodse feesten te vermengen met de Nieuwtestamentische beteke-
nis. Zij lopen het gevaar dat Christus, Die zowel de gehele wet, als de feesten 
vervuld heeft, niet meer centraal staat. Het wordt weer een mix van geloof en 
werken b.v. door de Sabbat te houden Welke een eeuwigdurende inzetting voor 
Israël is. Zij lopen daardoor het gevaar de vrijheid die zij in Christus hebben, 
geheel of gedeeltelijk in te leveren voor een Jood wettisch leven. De apostel 
Paulus heeft ons hiervoor gewaarschuwd;

Galaten 2:15 Wij zijn Joden van geboorte en geen zondaars uit de vreemde volken. 
16 Toch weten wij, als Joodse christenen, dat niemand recht voor God kan staan 
door zich aan de Joodse wetten te houden, maar alleen door in Jezus Christus te 
geloven. Ook wij konden alleen door het geloof in Christus Jezus recht voor God 
komen te staan en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met 
God in orde kan maken door alleen de wet te gehoorzamen. 17 Als wij erkennen dat 
wij door geloof in Christus rechtvaardig voor God worden, ontdekken wij tegelijker-
tijd dat wij zondaars zijn. Wanneer wij ons, als gevolg van die ontdekking, tot de 
wet wenden om gerechtvaardigd te worden, is Christus dan (in plaats van een die-
naar van gerechtigheid en redding (a)) een dienaar van de zonde? Absoluut niet! 18 
Nee, als ik de wet die ik eerst heb afgeschaft, weer in werking stel, d n zondig 
ik. Door te proberen volgens de wet te leven, belandde ik in de dood. 19 Nu 
leef ik niet meer voor de wet, maar voor God. 20 Ik ben samen met Christus aan 
het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. 
Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij 
hield zoveel van mij dat Hij Zijn leven voor mij heeft gegeven.

Moeten christenen Yom Kippoer houden? Ja, zeggen zij, want het is goed één 
maal in het jaar je leven te overdenken, of het nog wel in overeenstemming is 
met de geboden van de Heere. Is dat fout? Nee, op zich niet, maar wel heel erg 
mager en doet de Heere veel te kort en is tot schade van je geestelijk leven. Een 
waar christen heeft de Heilige Geest ontvangen Die overtuigt van zonde, 
gerechtigheid en oordeel. Dat gebeurt niet één keer per jaar, maar ieder uur, 
iedere dag. Als een christen zondigt, gaat wel de alarmbel van de Heilige Geest 
rinkelen en merk je meteen dat deze zonde scheiding veroorzaakt en dat je de 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   20520024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   205 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



206

Heilig Geest daarmee bedroeft. Wacht dan geen moment om deze zonde te 
erkennen en te belijden. 

Dat soort valse leringen zijn enige jaren geleden gigantisch gestimuleerd en 
verbreid door de verspreiding van het boek ‘Wake Up’ van Emiel van Bec-
kevoort en Arno Lam. Het werd een soort tijdelijke hype die veel verwarring en 
scheuring in kerken heeft veroorzaakt. Ook sommige Messiaanse voorgangers 
in Israël willen de zgn. Joodse wortels aan hun geloof toevoegen. Zij denken 
van de Rabbijnen te kunnen leren. Jammer, want van iemand die de Heere 
Jezus verwerpt, kan men echt niets leren.
Gods Woord kan echt wel begrepen worden zonder kennis van de Talmud, de 
Joodse cultuur, het Judaïsme enz. Ook sommige Messiaanse theologen/weten-
schappers zijn op zoek naar allerlei ‘ingrediënten’ voor een zogenaamde Messi-
aanse theologie. Men legt heel erg de nadruk op het feit dat de Heere Jezus 
Joods was. Maar Paulus zegt in 2 Korinthiërs 5:16, dat wij van nu, na de opstan-
ding van de Heere Jezus, niemand meer naar het vlees kennen; óók Christus 
niet. Door niet alles aan het Woord te toetsen en niet Schrift met Schrift te 
vergelijken, komt men op dwaalwegen terecht. We hebben in Gods Woord alles 
ontvangen wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. 

De laatste tijd hoor je regelmatig de kreet: ‘De Bijbel is een Joods boek’. 
Dat de Bijbel een Joods boek is, is een gedeeltelijke waarheid en een misken-
ning van het Woord van God. De Bijbel is de openbaring van Jezus Christus, 
Gods Zoon. Vanaf Genesis tot en met het boek Openbaring. De Heere heeft 
het Joodse volk gebruikt om de Messias in de wereld te brengen: ’Het Heil is uit 
de Joden!’ Paulus zegt dat alle wederwaardigheden van het volk Israël zijn opge-
schreven voor ons, opdat wij er lering uit zouden trekken en niet in dezelfde 
zonden zouden vervallen. Ze zijn geschreven als waarschuwing voor ons over 
wie het einde der eeuwen gekomen is. De Bijbel is een Goddelijk boek. Geen 
Joods boek, Wél geschreven door, in hoofdzaak Joodse, mensen maar deze wer-
den geïnspireerd door de Heilige Geest: 2 Petrus 1: 20,21. Dus is het geen 
Joods boek, maar het Boek van God. Bovendien was Lukas geen Jood en het 
Boek Openbaring is de Openbaring van de Heere Jezus toen Hij al in de hemel 
bij de Vader was. Dit soort uitdrukkingen worden soms gebruikt om meer 
ingang te krijgen bij Joden die de Heere Jezus nog niet kennen. Maar je mag 
deze mensen niet met halve waarheden proberen te lokken.

2 Kor. 5:16 waar we lezen : ‘Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het 
vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij 
Hem nu niet meer naar het vlees’.
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Hieraan gaat vooraf 2 Kor.5:15: ‘Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die 
leven , niet meer zichzelf zouden leven ( let wel: er staat niet voor zichzelf ), (en niet 
voor Dien) maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is’.

Handelingen 15:28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder 
geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 2 dat u zich onthoudt van 
afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze 
dingen houdt, zult u juist handelen.

Romeinen 7:6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan 
wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oud-
heid van letter.

In dit verband raden wij aan het boek van de Messias belijdende Joodse Dr. 
Michael L. Brown te lezen: ‘Zestig vragen van christenen over opvattingen, 
gebruiken en tradities binnen het Jodendom’. Uitgeverij Het Zoeklicht - 2017.
 
Galaten 2:3 Zij verlangden zelfs niet van Titus, die immers geen Jood is, dat hij 
besneden zou worden. 4 Die vraag zou niet eens zijn opgekomen als niet enkele 
schijnchristenen erop hadden aangedrongen dat hij besneden moest worden. Die 
waren binnengedrongen om ons te bespioneren en te zien of wij ons wel aan 
de Joodse wet hielden. Zij probeerden ons weer tot slavernij te brengen; 
maar als wij één zijn met Christus Jezus, zijn wij vrij! 5 Wij hebben ons door 
hen geen strobreed in de weg laten leggen, omdat wij absoluut wilden dat u de hele 
waarheid van het goede nieuws voor altijd zou kennen.(Het Boek)

Als je met geloof en de Geest begonnen bent dan ga je toch niet eindigen met 
de Wet vraagt de apostel? Concreet, dan ga je toch geen Joodse wetten proberen 
na te leven? Je bent toch door het geloof al een kind van Abraham. Het houden 
van een Joodse wet of een Joods feest voegt daar niets aan toe. 

Galaten 3:3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindi-
gen met het vlees?....7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams 
kinderen zijn.

Galaten 4:21 Luister, vrienden, u denkt nu wel dat u de Joodse wet moet gehoor-
zamen, maar probeer dan eens te ontdekken wat er precies in die wet staat. 22 Er 
staat namelijk in dat Abraham twee zonen had, één van zijn jonge slavin Hagar en 
één van zijn eigen, vrije vrouw Sara. 23 Dat Hagar een kind van Abraham kreeg, 
was een natuurlijke zaak. Maar Sara kreeg pas een kind nadat God het aan Abra-
ham had beloofd. 24 Hieruit blijkt dat God twee keer een verbond met de mens 
heeft gesloten. Het ene op grond van een wet, het andere op grond van een belofte. 
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25 Het verbond van de wet werd gesloten op de berg Sinaï (of de ‘berg Hagar’ zoals 
de Arabieren zeggen). En de slavin Hagar is het symbool van het tegenwoordige 
Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Haar kinderen leven allemaal onder de 
slavernij van de wet. 26 Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is 
vrij; zij is geen slavin van de wet. 27 Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei: 
‘Kinderloze vrouw, wees blij! Jubel het uit van vreugde, al hebt u geen kind gehad. 
Want Ik zal u veel kinderen geven, meer dan de slavin van uw man.’ 28 Broeders, 
wij zijn net als Isaak de kinderen die God aan Abraham heeft beloofd. 29 Zoals de 
zoon van de vrije vrouw vervolgd werd door de zoon van de slavin, worden nu de 
mensen die uit de Heilige Geest geboren zijn, vervolgd door hen die onder de slaver-
nij van de wet leven. 30 Maar in de Boeken staat dat Abraham de slavin en haar 
zoon moest wegsturen, want de zoon van de slavin mocht de erfenis niet delen met 
de zoon van de vrije vrouw. 31 Nu, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, 
die zich aan de wet moeten houden. Nee, wij zijn kinderen van de vrije vrouw. 

Galaten 5:1 Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! 
Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. 2 Luis-
ter goed naar wat ik nu zeg: Als u erop rekent dat het met God in orde komt door u 
te laten besnijden en de Joodse wetten te houden, zal Christus u niet redden! 3 
Ik zeg het nog eens: Wie zich laat besnijden, moet ook altijd alle andere Joodse wet-
ten gehoorzamen. 4 Als u probeert het met God in orde te maken door de wet 
te houden, hebt u de band met Christus verbroken; u wijst daarmee Zijn 
genade van de hand.
Het Boek Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.® 
Used by permission. All rights reserved worldwide.

86. Zij die nederig zijn ontvangen meer genade

Is een mens van nature nederig? Wat houdt dat precies in, nederig zijn?
Nederigheid is het tegenovergestelde van hoogmoed. Hoogmoed was de oor-
zaak van de zondeval. Satan wilde als God zijn, zich boven God verheffen en de 
mens wilde ook als God zijn, kennende goed en kwaad. Zelf beslissen, het beter 
weten dan God. Een gelovige heeft die hoogmoedige houding, gedachten en 
verlangens overwonnen. Hoe kan dat? Omdat nederig zijn hoort bij de Heere 
Jezus en bij de Heilige Geest. 
De Heilige Geest maakt het hart nederig. Ja, werkt zo sterk dat de Geest een 
hoogmoedig hart nederig maakt. Gods Woord zegt dat een hart, om zover te 
komen, wel verbrijzeld moet worden. Een hoogmoedig hard hart, moet zacht 
gemaakt en verbroken worden. 
Als dat gebeurt, is dat al een grote genade. Daar komt bij dat de Heilige Geest 
wil wonen in een hart dat nederig gemaakt is. De Heere Jezus zegt van Zichzelf 
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dat Hij nederig is. Ja, want in Hem woont de volheid van de Heilige Geest. In 
Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Kolossenzen 2:9 

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 verbrij-
zelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om 
levend te maken het hart van de verbrijzelden.

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; 30 want Mijn juk is 
zacht en Mijn last is licht.

Jakobus 4: 6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God 
keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u weg-
vluchten.

87. Het nieuwe gebod van Jezus

Het gebod van de liefde.

God is liefde. De Heere Jezus is liefde. De Heilige Geest is liefde. Het zijn geen 
eigenschappen, maar hun Wezen is liefde. 
Waaruit blijkt dat de Goddelijke Drie-Eenheid liefde is? 
Dat blijkt uit Gods daden. Liefde, als die er is, wordt altijd gezien en gevolgd 
door daden. 
God, de Vader heeft dit getoond door Zijn eigen Zoon als Offer te geven voor 
de redding van mensen. Redding waarvan? Van het eeuwig verderf in de hel. 

De Heere Jezus, de Zoon heeft dit offer gewillig gebracht uit liefde voor zon-
dige mensen. De Heilige Geest bewerkt vanuit die liefde de zaligheid van men-
sen, die de straf van God verdiend hebben, door hun ongeloof, maar die door 
de Heilige Geest gewillig gemaakt worden om te gaan geloven en zich te beke-
ren. Met de Heilige Geest ontvangen we ook de vrucht: liefde. De Heilige 
Geest heeft de liefde Gods uitgestort in onze harten. Romeinen 5:5.
De apostel Paulus heeft een loflied geschreven over de liefde: 1 Korinthe 13.
1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

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

Iemand die vol is van de Heilige Geest heeft ook veel liefde. Het omgekeerde is 
ook waar. Iemand die weinig van de Heilige Geest heeft, heeft ook weinig 
liefde. Kan dat, weinig van de Heilige Geest hebben, Ja, dat kan, indien iemand 
vol is van zichzelf, vol van allerlei zaken van de wereld. Dat kan als iemand niet 
God en de Heere Jezus op de eerste plaats heeft staan in zijn of haar leven. 
De liefde is heel belangrijk voor ons getuigenis in de wereld. Opdat de wereld 
kan zien dat wij de Heere Jezus kennen en dat Zijn liefde in ons zichtbaar wordt 
voor verloren mensen. Dat kan de wereld ook zien aan de eenheid onder de 
gelovigen en aan de liefde onderling. Dit gezegd hebbende: ‘Weet u waarom 
tegenwoordig veel mensen de kerken verlaten en waarom de kerken en gemeen-
ten geen wervingskracht meer hebben. Men ziet geen eenheid, weinig onder-
linge liefde. Weinig werking van de Heilige Geest. Dat zijn mede de oorzaken 
van kerkverlating’.

Johannes 13: 34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals 
Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien 
dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Johannes 17: 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun 
woord in Mij zullen geloven, 21opdat 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 gegeven 
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 lief-
gehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

1 Thessalonicenzen 1:12 Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, 
Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.

1 Johannes 3:23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, 
Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. 
24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan 
weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 
ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren 
is. 2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God 
liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 
geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.
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88. Als iemand God liefheeft, is hij door God gekend

God is altijd de Eerste. God Zelf had vanaf de grondlegging der wereld Zijn plan 
klaar om zondaren zalig te maken: ‘Het Lam van God Dat geslacht is, van de 
grondlegging der wereld af ’: Openbaring 13:8b. God is ook de eerste Die werkt in 
het hart van de mens. Als iemand tot bekering komt, wedergeboren wordt, dan is 
dat het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is er op uit om zondaren bij 
Christus te brengen. Als een zondaar na schuldbelijdenis, vergeving van zonden 
mag ontvangen, dan gaat hij of zij de Heere Jezus liefhebben en God de Vader 
liefhebben. Maar God wist al in de eeuwigheid dat deze persoon zich zou bekeren. 
Efeze 1:4: ‘Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverko-
ren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde’. 

God heeft die zondaar bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van 
Christus. De zondaar gaat nu op Christus lijken. Men straalt dan liefde, vrien-
delijkheid en de vrucht van de Geest uit. 

Waar blijkt de liefde tot de Heere Jezus en tot God de Vader nog meer uit? 
Hieruit, dat we Zijn Woord en Zijn geboden liefhebben. ‘Hoe lief heb ik Uw 
wet!’ (Psalm 119)
Als iemand tot geloof komt en zich laat dopen, dan is het God, Drie-Enig, Die 
dat bewerkt heeft. Want vanuit de menselijke oude natuur wil niemand met 
Christus sterven aan zijn eigen ik en met Christus opstaan in een nieuw leven. 
Bij de doop van kleine kinderen wordt vaak gezegd, dat God de Eerste is. Maar 
deze handeling vloeit niet voort uit het levendmakende werk van Gods Geest. 
Het is het uitvoeren van een menselijke inzetting. Hopelijk vindt het levend 
makende werk van de Geest later plaats. 

Over het liefhebben van de Heere Jezus en God zegt de Heere Jezus dat indien 
iemand weinig vergeven wordt, deze ook weinig lief heeft.
Daarom is het belangrijk om kennis van je zonde te hebben en dit te ervaren, 
zodanig, dat je er last van krijgt en gedrongen wordt om deze aan God te belij-
den en om vergeving te smeken. Als dat plaats vindt, schenkt God vergeving en 
is er ook veel liefde tot die vergevende God. Vergelijk de zondares in het NT, 
die de voeten van de Heere Jezus nat maakte met haar tranen en droogde mat 
haar haren en daarna zalfde met een kostbare zalf.

Nu zijn er in de kerk zeker gelovigen die zeggen,: ‘Ja, ik weet wel dat ik zondig 
ben, maar ja, ik heb er niet zo’n last van’. Bid dan tot God of Hij je wil laten 
zien dat je een zondaar bent. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van verzoe-
ning en van oordeel over de zonde. Bid om de werking van die Geest. De groot-
ste zonde is ons ongeloof. 
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Lukas 7:47 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.

Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen mee-
werken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen 
zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren 
toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij 
de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

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.

1 Korinthiërs 8: 3 Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.

Galaten 4:9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, 
hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer 
van voren af aan wilt dienen?

2 Timotheüs 2:19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: 
De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, 
moet zich ver houden van de ongerechtigheid.

1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 
nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 
vreugde,

1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

1 Johannes 5:2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wan-
neer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, 
dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

89. De Heere geeft kracht

De Heere geeft kracht als wij Hem daarom bidden. Maar het is wel kracht in 
onze zwakheid. Zo heeft de apostel Paulus dit ervaren. Zo zullen al Gods kin-
deren dit ervaren. De Heere Zelf is ook onze kracht en onze sterkte.
De Heere Jezus zegt: ‘Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u 
rust geven’. 
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In Jesaja 40: 29-31 lezen we: ‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de 
sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge 
mannen zullen zeker struikelen; maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht 
vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden’.

Psalm 28:7,8: ‘De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart 
vertrouwd en ik ben geholpen’. Vers 8: ‘De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht 
achter de overwinningen van Zijn gezalfde’.

2 Korinthe 12:9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, 
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen 
in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

2 Timotheüs 4:17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, 
opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden 
horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18 En de Heere zal mij bevrijden 
van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem 
zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

90. Mag men iemand de handen opleggen? 

Met welke bedoeling?
Wat moeten we ons precies voorstellen bij de uitdrukking ‘het opleggen van 
handen?’ Het is een handeling waarbij de ene persoon zijn hand of handen legt 
op hoofd of het lichaam van een ander, met een specifiek doel. Bijbels gespro-
ken gaat dit gepaard met een gebed, een profetische uiting, of beide.

In het Oude- en Nieuwe Testament vinden we zes verschillende doelstellingen 
waarbij men de handen oplegde. Van al deze doelstellingen zijn zowel voor-
schriften als voorbeelden te vinden. Het gaat om het opleggen van handen 
voor:

- iemand zegenen-lichamelijke genezing
- het ontvangen van de Heilige Geest
- het meedelen van geestelijke gaven
- het uitzenden van christelijke werkers vanuit de lokale gemeente
- de aanstelling van diakenen en oudsten

De apostel Paulus adviseert de gelovigen om niet te snel iemand de handen op 
te leggen. Bijvoorbeeld om hem of haar te zegenen. 
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Ook niet om de handen van iemand opgelegd te krijgen. Daardoor zouden we 
deel kunnen krijgen aan de zonden van die persoon. Je identificeert je met die 
persoon. Ja, daardoor zou men zelfs een verkeerde geest kunnen ontvangen. 
Deze verkeerde geest raak je niet gemakkelijk kwijt. Alleen de Heere Jezus kan 
iemand bevrijden van een verkeerde geest. 

Iemand zegenen.
In het Oude Testament werd de zegenbede uit Numeri 6:24-26 door de pries-
ters op het volk gelegd. Het was een opdracht van de Heere Zelf. Vers 27: ’Zó 
moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen’.

‘De Heere zegene u en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’

In het Nieuwe Testament besluit Paulus vaak zijn brieven met een zegenbede 
b.v.: ’De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen’.
Het is een bede tot God of Hij de Gemeente wil zegenen.
 
Er is momenteel een on-Bijbelse trend in Evangelische- en charismatische krin-
gen, waarbij mensen elkaar de handen opleggen en elkaar zegenen willen. 
Alléén de Heere kan zegenen. Zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament 
gaat het om een zegenbede.

Lichamelijke genezing.
Het toepassen van handoplegging als paranormale of alternatieve geneeswijze is 
al heel lang bekend en komt nog steeds onder allerlei volken en stammen voor. 
Het gaat hier dan niet om de kracht van God, maar bij de ongelovige heidenen 
werden/worden boze geesten op deze wijze aangeroepen en overgedragen. Let-
terlijk komt men hierdoor onder het beslag van de duivel.

De Evangelist Markus geeft een voorbeeld van hoe de Heere Jezus de kinderen 
zegende met de woorden: ’Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen 
door hun de handen op te leggen.’ Verderop stelt Marcus dat Jezus zieken door 
handoplegging genas. Jezus zou hebben gezegd dat anderen die tot geloof zijn 
gekomen, hetzelfde zullen doen: ’ze zullen zieken weer gezond maken door hun 
de handen op te leggen’. 

Na Pinksteren namen de apostelen in de beginperiode van Handelingen het 
ritueel van handoplegging van Jezus over om de Heilige Geest door te geven 
aan hen die gedoopt waren. Zo lezen we in de Handelingen van de apostelen:  
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‘Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen 
ze de heilige Geest’.

De Vroegchristelijke kerk kende rituelen waarbij handoplegging plaatsvond. 
Die vond plaats bij de doop en de geloofsbelijdenis, bij het sluiten van een 
huwelijk, bij het uitspreken van de vergeving van zonden na belijdenis van 
zonden, bij het uitdrijven van demonen en boze geesten en bij het zegenen van 
kinderen door hun ouders.

In de Handelingen van de apostelen staat beschreven hoe Barnabas en Saulus 
door handoplegging van de apostelen voor hun taak worden toegewijd en uit-
gezonden. Het ritueel van de handoplegging werd daarom door de roomse kerk 
vanaf het begin overgenomen bij het sacrament van de wijding tot diaken, 
priester en bisschop.

Charismatische leiders en voorgangers hebben van het opleggen van handen 
een nieuw en on-Bijbels ritueel gemaakt. De gelovige worden de handen opge-
legd, meestal met de woorden ‘in Naam van Jezus’. Het is niet ongewoon dat 
de persoon daarop achterover valt en vreemde geluiden maakt of als het ware 
bewusteloos is. Dit is zeker niet het werk van de Heilige Geest, maar zoals de 
Bijbel het verwoord: het werk van een ’andere geest’. Paulus zegt van deze pre-
dikers: ‘Ze hebben een andere Jezus, ze hebben een ander Evangelie en ze heb-
ben een andere geest’: 2 Korinthiërs 11:4 Het moge duidelijk zijn dat de satan 
hiervan de bron en de auteur is.

Handoplegging bij ziekte komt in de rituelen van het Jodendom niet voor.

1 Timotheüs 5: 22 Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan 
zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.

Het meedelen van geestelijke gaven.
1 Timotheüs 4:14 Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven 
is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.

2 Timotheüs 1:6 Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God 
die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.

Het uitzenden van christelijke werkers vanuit de lokale gemeente.
Handelingen 13:2 En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige 
Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen 
geroepen heb. 3 Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd 
hadden, lieten zij hen gaan.
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De aanstelling van diakenen en oudsten.
Handelingen 6:6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij 
gebeden hadden, de handen op.

91. Offers aan de afgoden zijn offers aan demonen

Het is goed dat de apostel Paulus ons duidelijk laat weten dat afgoden demonen 
zijn. Er zijn mensen die denken dat het geen kwaad kan om b.v. een bezoek te 
brengen aan een Hindoetempel. Vergis u niet. In deze tempel regeren de demo-
nen en worden ze aanbeden. 

1 Korinthiërs 10:20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demo-
nen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.

92. Wat betekent droefheid naar God?

De vraag is: Waar zijn we bedroefd over? Waar hebben we verdriet over?
Is dat over het verlies van een geliefde, het verlies van materiële zaken, het krij-
gen van ontslag of meer van dergelijke gebeurtenissen? 
Is het dat, wat de Heere bedoelt in vers 10 van 2 Korinthiërs 7? Ik denk dat de 
Heere hier toch iets anders bedoelt. Want de droefheid moet leiden tot beke-
ring tot God. Doen de genoemde tegenslagen dat? God kan deze zeker gebrui-
ken om een mens tot inkeer, tot bekering te brengen. 
Maar God bedoelt hier m.i. droefheid over onze zonden. Droefheid over het 
feit dat we God en Zijn Woord en Jezus niet geloofd hebben. Want het niet 
geloven in Jezus, Zijn Zoon, is de grootste zonde. Als we daar bedroefd over 
worden leidt dat ongetwijfeld tot bekering, waarvan een mens nooit spijt krijgt.
Hij zal de Heere daarvoor eeuwig danken, loven en prijzen. 
De droefheid over het verlies van wereldse zaken leidt niet tot bekering, maar 
zo zegt de tekst, werkt de dood. Dat is, omdat door deze droefheid de wereld-
gezindheid eerder toeneemt dan afneemt.
 
2 Korinthiërs 7:10 Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, 
brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de 
wereld brengt de dood teweeg.

Soms gebruikt God een ingrijpende gebeurtenis om een radicale omkeer in ons 
leven te brengen, om ons te redden voor de eeuwigheid. Maar verdriet op zich, 
dat niet tot verandering leidt, is vruchteloos en heeft een dodelijke uitwerking.
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Lukas 18:13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen 
niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de 
zondaar, genadig.

Handelingen 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere,

2 Korinthiërs 12:21 en dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernede-
ren en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet 
bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven heb-
ben.

Hebreeën 12:16 Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals 
Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want u weet 
dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond 
geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.

93. Zijn tradities belangrijk en waardevol?

De apostel Paulus zegt dat tradities niet blijvend zijn. In de loop van de tijd kun-
nen ze geheel of gedeeltelijk veranderen, verdwijnen of aangepast worden. Tradities 
die overheersen in een christelijke Gemeente kunnen heel gevaarlijk zijn. Gevaar-
lijk in die zin dat ze de mensen afhouden van een levend geloof. 
Als een traditie gebaseerd is op het Woord van God, is het geen traditie meer. 
Om een voorbeeld te noemen. Vroeger was het in veel christelijke gezinnen een 
gewoonte of traditie om op zondagavond met het gehele gezin Psalmen en Gezan-
gen te zingen, al of niet begeleid door een muziekinstrument. Dat was een traditie 
of gewoonte die gebaseerd is op Gods Woord. De apostel maant de gelovigen om 
Psalmen, Gezangen en geestelijk liederen te zingen. Dat is een Bijbelse opdracht.

Het is een goede gewoonte om ’s zondags twee keer naar de kerk te gaan, maar 
de opdracht voor het houden van een tweede dienst wordt niet met name 
genoemd in Gods Woord. 

In bepaalde Gemeenten worden in de erediensten alleen Psalmen gezongen. 
Psalmen zingen is goed. Psalmen hebben diepgang. Psalmen hebben betrekking 
op ons gehele leven. Maar alle Psalmverzen zijn niet van toepassing op de 
Gemeente, maar een groot aantal op Israël. Door deze te zingen, als zijnde voor 
de Gemeente, is een vorm van vervangingstheologie, die men zich meestal niet 
bewust is. Vele Psalmen zijn Messiaans en we kunnen Christus indirect bezingen 
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in de Psalmen. De Gemeente was nog een geheimenis, een verborgenheid in 
het OT. 
De Nieuwtestamentische gemeente mag voluit lofliederen en geestelijke liede-
ren zingen die rechtstreeks gaan over het volbrachte werk op Golgotha en het 
kennen van de Heere Jezus. Het is een groot gemis als de Gemeente daar niet 
over kan en mag zingen. 

Zijn alle tradities goed? De Heere Jezus zegt hierover: 

Mattheüs 5: 33 Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult 
de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. 34 Maar Ik zeg u: 
Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; 35 niet 
bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, 
want dat is de stad van de grote Koning.

De traditie van het eed zweren is ook onder christenen nog steeds aanwezig. 
Ondanks de afwijzing van de Heere Jezus.

Mattheüs 5:43 U hebt gehoord dat er gezegd is: Lev. 19:18U moet uw naaste lief-
hebben 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; 45 zodat 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. 

Een actuele hedendaagse traditie.

In de reformatorische gezindte is het grotendeels traditie dat vrouwen een rok 
dragen en geen broek. Deze traditie is gebaseerd op de Bijbel, waarin staat dat 
een vrouw zich niet als een man moet kleden. In de discussie hierover ga ik mij 
niet mengen. Het lijkt mij echter niet in overeenstemming met Gods Woord als 
vrouwen en meisjes wél een rok dragen, maar dat die vervolgens zó kort is dat 
draagster een verleiding kan worden voor mannen. Dat is een slechte traditie. 

Kolossensen 2:22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn 
ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. 23 Deze dingen hebben 
wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en 
verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verza-
diging van het vlees.
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94. Wat moet een lauwe gemeente doen?

Wat moeten lauwe gelovigen doen? 

De Heere Jezus zegt dat een lauwe Gemeente zich moet bekeren. Zo niet, dan 
zal Hij die Gemeente weg doen. De Heere Jezus zegt dat Hij die Gemeente uit 
Zijn mond zal spuwen. Dat is duidelijke taal. Maar Hij zegt dat als waarschu-
wing. Het is Zijn verlangen dat de Gemeente zich bekeert, weer ijverig wordt, 
weer terugkeert naar haar eerste liefde. 

Wat bedoelt de Heere Jezus met de eerste liefde? 

Ik denk dat een passage in Jeremia ons dat duidelijk kan maken. In Jeremia 2:2 
zegt de Heere door middel van Zijn profeet dat Hij denkt aan de liefde van 
Israël in de bruidsdagen. Toen ze de Heere achteraangingen in de woestijn. Dat 
was na de verbondssluiting op de Sinaï. Toen werd Israël de vrouw van God 
(symbolisch). Israël was de eerste van Zijn opbrengst. Er zouden nog velen 
volgen. Dat gebeurde na komst van de Heere Jezus. Na de uitstorting van de 
Heilige Geest kwamen er velen tot geloof in de Heere Jezus, werden wederge-
boren en ontvingen de Heilige Geest. 
Op dat moment van geloof en wedergeboorte krijgt men de Heere Jezus lief. 
Dat is het beginpunt van de ‘eerste Liefde’. Er is ook grote dankbaarheid voor 
het volbrachte werk van de Heere Jezus. Ik denk dat de Heere Jezus dat bedoeld 
heeft. 

Wat gebeurt er als men de eerste liefde heeft verlaten? Ja, dan is de liefde tot de 
Heere Jezus verkoeld. Dan staat Hij niet meer op de eerste plaats in ons leven. 
Vele andere dingen hebben prioriteit gekregen. Het gebedsleven kwijnt, de rela-
tie is verstoord. De Heere Jezus zegt er Zelf van, dat je dan arm, naakt en blind 
bent. Hoe kan dat veranderen? Door je te bekeren, zegt de Heere Jezus. Je 
schuld belijden en Hij moet weer op de eerste plaats in je leven komen. Als dat 
gebeurt, ontvang je vergeving en de belofte dat je eenmaal met Hem zult wan-
delen in witte kleding. 

Jeremia 2:2 ……Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw 
jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, 
in een land waarin niet wordt gezaaid. 3 Israël was heilig voor de HEERE, de 
eersteling van Zijn opbrengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam 
over hen, spreekt de HEERE. 4 Hoor het woord van de HEERE, huis van Jakob en 
alle geslachten van het huis van Israël: 5 Zo zegt de HEERE: Wat voor onrecht 
hebben uw vaderen in Mij gevonden, dat zij zich ver van Mij hebben gehouden, 
dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan – en zelf nietig zijn geworden –
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Filippensen 1:9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt 
in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk 
is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 
vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijk-
heid en lof van God.

Openbaring 3:15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet 
bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en 
ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk 
en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist 
u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 18 Ik raad u aan dat 
u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, 
opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf 
uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik 
terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik 
klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en 
de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
 

95. Wat zijn de gevaren die een Gemeente bedreigen?

Wat kunnen we leren van Jezus’ oordeel over de zeven gemeenten?
De zaken die onder het oordeel van de Heere Jezus vielen, zijn:
• Vreemde leringen.
• Een vouw die in de Gemeente leert, hetgeen niet toegestaan was.
• Een vrouw die hoererij bedrijft.
• Mensen die zich in de Gemeente binnendringen met leugens.
• De Gemeente heeft haar eerste liefde verlaten.
• De leden van de Gemeente zijn lauw geworden. 

Het bovenstaande is ook herkenbaar in de huidige tijd. Deze zaken komen 
gelukkig niet in iedere Gemeente voor. Maar het is goed om te weten hoe de 
Heere Jezus over deze zaken denkt, zodat we alert zijn. 
Openbaring 2:4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. 
Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats weg-
nemen, als u zich niet bekeert. 6 Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de 
Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.

De vraag wie de Nikolaïeten waren, wat zij deden en wat zij geloofden is belang-
rijk omdat de Bijbel haar lezers waarschuwt zich niet met haar leer en daden in 
te laten. Hierover zijn echter vier theorieën ontstaan. Die vier sluiten elkaar niet 
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eens allemaal uit, waardoor er heel veel mogelijkheden zijn. De eerste luidt dat 
de Nikolaïeten een gnostische groep waren. De tweede luidt dat zij een Bileami-
tische groep waren. De derde luidt dat zij een syncretistische groep waren en de 
vierde luidt dat zij een kerkstructuur opbouwden om mensen te domineren, 
wat hier een ‘klerikale groep’ genoemd wordt. 

Hippolytus (+- 170-236) beschrijft, in boek 7.24 van zijn ‘weerlegging van alle 
ketterijen’, de oprichter van de Nikolaïeten, Nikolaüs, als een verspreider van 
het, in zijn ogen, kwaadaardige gnostische gedachtegoed. Nikolaüs was volgens 
Hippolytus één van de zeven die werden gekozen om de tafels te bedienen toen 
de twaalf apostelen het daar te druk voor kregen, ze worden soms gezien als de 
eerste zeven diakenen (Hand. 6:5). Hij zou echter de juiste leer hebben verlaten 
en, onder andere, zijn vervallen in een onverschilligheid wat betreft het dage-
lijks leven en voedsel. (Uit: Mens en samenleving) 

Openbaring 2:10 Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar 
het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

Openbaring 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar men-
sen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten 
een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij 
bedrijven. 15 Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en 
dat haat Ik. 16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen 
oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

De leer van Bileam zou ook met de leer van de Nicolaïeten te maken kunnen 
hebben, maar zeker is dat niet. Wel weten we dat Bileam de Moabietische vrou-
wen aanzette om Israëlitische mannen te verleiden tot overspel en afgoderij. 

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 onder-
wijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgo-
denoffers eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou 
bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. 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 een 
ieder naar uw werken.

Openbaring 3:2 Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, 
want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. 3 Bedenk dan hoe u het hebt 
ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, 
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zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal 
komen.

Openbaring 3: 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die 
zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij 
komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.

Openbaring 3:15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. 
Was u maar koud of heet! 16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet 
heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker 
geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagens-
waardig, arm, blind en naakt bent. 18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, 
gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent 
en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen-
zalf, opdat u zult kunnen zien.

96.  Ga niet trouwen met iemand die niet wedergeboren is

Daarmee is de toekomst van de Gemeente is in het geding. Waarom is de toekomst 
van de Gemeente in het geding als iemand die wedergeboren is, trouwt met 
iemand die niet wedergeboren is? Iemand die wedergeboren is, kan geen echte 
geestelijke gemeenschap hebben met iemand die niet wedergeboren is. De een is 
in de duisternis, de ander is in het licht. De wedergeboren persoon is het eigendom 
van Christus en wordt geleid door de Heilige Geest. De niet-wedergeboren per-
soon staat onder de invloed van satan en kan gemakkelijk door satan worden 
misleid en beïnvloed. De twee personen worden door verschillende geesten geleid. 
De kinderen uit een dergelijk huwelijk worden in verwarring gebracht, omdat 
er geen geestelijke eenheid is tussen de ouders. Er bestaat een grote kans dat 
kinderen uit zo’n huwelijk eerder afhaken van de kerk, dan kinderen uit een 
huwelijk waarvan beide ouders wedergeboren zijn. Dat geldt zeker als beide 
partners niet wedergeboren zijn, maar zgn. naam- christenen zijn. Ze gaan 
meestal naar de kerk uit gewoonte of traditie. Het is voor kinderen heel belang-
rijk, dat ze gelovige ouders hebben en opgroeien in een gezin waar de Heere 
gekend en gediend wordt. Ze hebben dan ook goede voorbeelden om zich aan 
te spiegelen en het grote voorrecht dat ze met Gods Woord opgevoed worden. 

De Heere Jezus belooft dat waar twee of drie personen in Zijn Naam vergaderd 
zijn, Hij in hun midden is. Als twee personen niet één van Geest zijn is de 
Heere Jezus dus niet in hun midden. Dat heeft grote invloed op het gebeds-
leven. Het is heel belangrijk dat je samen als echtpaar ook hardop kunt bidden. 
Vóór je gaat trouwen, moet je daar met elkaar over spreken.
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De afval waarover men in deze dagen spreekt, is niet de afval van wedergeboren 
kinderen Gods. Het zijn voornamelijk de niet wedergeboren leden en vaak ook 
hun kinderen, die de kerk verlaten. Als de sociale controle niet meer zo’n 
invloed heeft, haken veel gewoonte christenen gemakkelijk af. 

In het Oude Testament was het heel duidelijk dat de Israëlieten niet mochten 
trouwen met heidense vrouwen, omdat ze daardoor tot afgoden dienst verleid 
zouden worden. Het begon al met Izak. Eliëzer moest voor Izak een vrouw 
zoeken bij de verwanten van Abraham. Jakob deed hetzelfde. De heidense 
vrouwen van Ezau waren een doorn in het oog van Izak en Rebekka.

Vergelijk Salomo met zijn vele heidense vrouwen die allemaal hun eigen afgo-
den meebrachten. In zijn ouderdom liet Salomo zich verleiden tot de afgoden-
dienst door deze vrouwen. Tijdens de jaren van de ballingschap waren veel 
achtergebleven Joden getrouwd met heidense vrouwen. Toen Israël terugkwam 
uit de ballingschap moesten Ezra en Nehemia in opdracht van God de mannen 
gebieden hun heidense vrouwen en kinderen weg te zenden. De gevolgen van 
ongehoorzaamheid aan Gods geboden zijn heel verstrekkend. De Heere ver-
langt een radicale breuk met het oude leven. 

Ezra 9:12 Welnu, u mag uw dochters niet aan hun zonen geven, en hun dochters 
mag u niet ten huwelijk nemen voor uw zonen; u mag tot in eeuwigheid niet naar 
hun welstand streven, of naar het goede voor hen, opdat u sterk zult zijn en het beste 
van het land zult eten, en het uw kinderen in bezit zult geven tot in eeuwigheid.

Ezra 10:3 Welnu, laten wij een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen 
en het uit hen geborene weg te sturen, volgens de raad van de Heere en van 
hen die beven voor het gebod van onze God, en er zal overeenkomstig de wet gehan-
deld worden………..17 En op de eerste dag van de eerste maand hadden zij de 
zaak voor alle mannen die uitheemse vrouwen bij zich hadden doen wonen, afge-
handeld. 18 Van de nakomelingen van de priesters werden er gevonden die uit-
heemse vrouwen bij zich hadden doen wonen: van de nakomelingen van Jesua, de 
zoon van Jozadak, en zijn broers: Maäseja, Eliëzer, Jarib en Gedalia. 19 Zij gaven 
hun hand erop dat zij hun vrouwen zouden doen vertrekken, en aangezien zij 
schuldig waren, offerden zij een ram uit het kleinvee voor hun schuld.

Nehemia 13:23 Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische en 
Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. 24 Hun kinderen spraken voor 
de helft Asdoditisch, en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkom-
stig de taal van elk volk. 25 Ik had onenigheid met hen en ik vervloekte hen. En ik 
sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit. Ik liet hen zweren bij 
God: U zult uw dochters niet aan hun zonen geven en van hun dochters niemand 
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voor uw zonen of voor uzelf nemen! 26 Is het niet met betrekking tot deze dingen 
dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvol-
ken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem tot koning 
gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. 27 
Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen door onze God 
ontrouw te zijn door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen?

2 Korinthe 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, 
want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke 
gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er 
tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk 
verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van 
de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen 
wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit 
hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik 
zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en doch-
ters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Filippenzen 2:15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, 
smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als 
lichten in de wereld,

De apostel Johannes maakt duidelijk dat mensen alleen echte geestelijke 
gemeenschap met elkaar kunnen hebben, indien zij allebei wandelen in het 
licht van Jezus. Als het bloed van de Heere Jezus hen gereinigd heeft van alle 
zonden.
 
1 Johannes 1:5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
6Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis 
wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wan-
delen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het 
bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Mogelijke gevolgen van een huwelijk waarvan één of beide partners niet weder-
geboren zijn;

• Geen echte geestelijke gemeenschap.
• De Heere Jezus is niet in hun midden.
• Kinderen hebben een verkeerd voorbeeld.
• Vader en moeder kunnen niet samen bidden.
• De kans op wrijvingen in het huwelijk is groot.
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• Het huwelijk is geen evangelisatie project. Denk dus niet: ‘als we eenmaal 
getrouwd zijn, kan ik mijn man wel bekeren’. Of:’ hij komt wel tot bekering, 
als hij maar mee gaat naar de kerk’. 

• Niet in licht wandelen met de Heere Jezus.

97. Het huwelijk. Een van God gegeven instelling

De schepping van man en vrouw. 
In het boek Genesis lezen we over de schepping van de mens, van man en 
vrouw. God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 
hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Samen vormen ze het beeld van 
God. En God zegende hen en God zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar, word tal-
rijk, 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. Daarom zal 
een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en 
zij zullen tot één vlees zijn’. Het is duidelijk dat God geen twee mannen aan 
elkaar gekoppeld heeft. Hoe zouden zij voor voortplanting moeten zorgen. Zij 
vormen een anti-beeld. Daarom is het de Heere een gruwel.

De mens krijgt de opdracht om de aarde te bewaren en te beheren en over de 
dieren te heersen. Hij mag de aarde, die ons is toevertrouwd, niet uitbuiten of 
verontreinigen zoals nu op grote schaal gebeurt. Met het gevolg opwarming van 
de aarde door uitstoot van de door de mens geproduceerde gassen. Dit heeft 
weer klimaatverandering tot gevolg. Als de mens beter naar God had geluisterd, 
zouden we nu niet in de problemen zitten. De mens kan de aarde niet onge-
straft uitbuiten. Als de regeringen echt zouden willen, is het misschien nog niet 
te laat. 

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.

Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik 
zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem…….21 Toen liet de 
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HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam 
een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God 
bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar 
bij Adam. 23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees 
van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij geno-
men. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt, Adam 
en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
 
God heeft aan Adam één vrouw gegeven. Dat was voldoende. In de Bijbel lezen 
we over mannen die meerdere vrouwen hadden, maar dat was niet naar Gods 
wil en bedoeling. De Heere Jezus maakt dit duidelijk tijdens Zijn leven op 
aarde. We lezen dat in Markus 10. 

Markus 10:4 En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te 
schrijven en haar te verstoten. 5 En Jezus antwoordde hun: Vanwege de hardheid 
van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Maar vanaf het begin van de 
schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. 7 Daarom zal een man 
zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; 8 en die twee 
zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. 9 Dus, wat 
God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

De apostel Paulus gaat in zijn brieven uitgebreid in op hoe man en vrouw met 
elkaar in het huwelijk moeten omgaan. Blijkbaar ging er ook in die dagen nog 
wel eens wat mis. Hij vergelijkt de relatie van man en vrouw in het huwelijk 
met de relatie van de Heere Jezus tot de Gemeente. Hij heeft Zich voor de 
Gemeente overgegeven. De Gemeente is de Bruid van Christus. Hij heeft haar 
gereinigd en geheiligd en gekocht met Zijn kostbaar en dierbaar bloed. 

Efeze 5:25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief-
gehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, 
door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heer-
lijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets derge-
lijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen hun eigen 
vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft 
zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en 
koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn 
lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31 Daarom 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.
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1 Korinthe 6:13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God 
zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoere-
rij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. 14 En God heeft niet alleen 
de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. 15 Weet u niet 
dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen 
en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 16 Of weet u niet dat wie zich 
met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot 
één vlees zijn. 17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 18 
Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, 
maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet, dat 
uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 
ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheer-
lijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Over de rechtmatige seksuele gemeenschap in een huwelijk. 
1 Korinthe 7:2 Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn 
eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 Laat de man aan zijn 
vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar 
man. 4 De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. 
En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de 
vrouw. 5 Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor 
een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij 
elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.

Over echtscheiding. Man en vrouw mogen elkaar niet verlaten. 
1 Korinthe 7:10 Maar de gehuwden beveel ik – niet ik, maar de Heere – dat een 
vrouw niet zal scheiden van haar man 11– en als zij toch gaat scheiden, moet zij 
ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en dat een man zijn vrouw niet 
zal verlaten. 12 Maar tegen de anderen zeg ík, niet de Heere: Als een broeder een 
ongelovige vrouw heeft en zij er van harte mee instemt bij hem te wonen, moet hij 
haar niet verlaten. 13 En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van 
harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. 14 Want de ongelovige 
man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. 
Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 15 Maar als de 
ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen 
niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. 16 Want hoe weet u, vrouw, of 
u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden?

Seksuele gemeenschap tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling 
is voor de Heere een gruwelijke zonde die gestraft wordt. Dat is zowel in het 
Oude- als het Nieuwe Testament heel duidelijk. Het is een anti-beeld van 
Christus en de Gemeente. Zie ook Openbaring 21:8. 
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Romeinen 1:22 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. 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 vervangen 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. 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.

98. Het belang van ‘stille tijd’ met God, iedere dag

Waarom is zgn. ‘stille tijd’ met God zo belangrijk voor een kind van God? Is dit 
een terechte vraag? Ieder kind van God weet toch dat dit belangrijk is? Ja, 
mogelijk wel, maar komt men er ook toe? Men is zo vaak druk met allerlei 
dingen, met het werk, met de kinderen en/of de kleinkinderen. Het is soms 
moeilijk een moment te vinden om zich te kunnen terugtrekken voor persoon-
lijk Bijbel lezen en gebed. 

Zijn er in de Bijbel ook voorbeelden van mensen die ‘stille tijd’ hielden?
Ja, van David. In Psalm 5 zegt hij:

2 HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. 3 Sla acht op mijn stem 
als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik. 4 ‘s Morgens hoort U 
mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U 
uit.

David houdt ’s morgens ‘stille tijd’. Ik denk een goed voorbeeld om na te vol-
gen. In het NT geeft de Heere Jezus ons het goede voorbeeld.
Hij geeft ook aan hoe we dat moeten doen. Uit onderstaande teksten kunnen 
we opmaken hoe Hij dat deed en wat Hij deed:
 
• Zich afzonderen op een plaats waar Hij niet gestoord wilde worden.
• Hij ging bidden en danken tot Zijn Vader.
• Hij gebruikte het Woord van God (tijdens de verzoeking door satan).
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Mattheüs 14:23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om 
er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

Markus 6:46 En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg 
om te bidden.

Lukas 5:16 Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.

Lukas 6:12 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om 
te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

Lukas 18:1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men 
altijd moet bidden en niet de moed verliezen………..7 Zal God dan geen recht 
doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij 
lang wacht om hen te hulp te komen?

Johannes 6:15 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, 
om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

1 Thessalonicenzen 5:17 Bid zonder ophouden.

In een goed huwelijk praten man en vrouw iedere dag met elkaar over de din-
gen die hen bezighouden. Als God en de Heere Jezus op de eerste plaats staan 
in je leven, is het toch logisch dat je met God ook iedere dag de dingen wilt 
bespreken die je bezig houden, die op je afkomen, waarvoor je keuzes moet 
maken, waar je mee zit en waar je oplossingen voor zoekt.

Gods Woord geeft wel een aantal richtlijnen. Men moet niet ophouden met te 
bidden. Men moet de moed niet verliezen. Wij mogen alle verlangens en 
begeerten aan Hem voorleggen met bidden en smeken. We moeten de Heere in 
alles danken. In de eerste plaats voor Zijn onuitsprekelijke genade in het offer 
van Zijn geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus. 

Door de dag te beginnen met God en alles met Hem te bespreken wat ons bezig 
houdt, hebben wij eigenlijk het belangrijkste werk voor die dag al gedaan. We 
leggen dan onze plannen en problemen in de handen van de Vader. Zijn de 
problemen dan opgelost? Misschien niet, maar men draagt de last dan niet 
alleen en we zien uit naar wat Hij gaat doen.
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Een belangrijk onderdeel van ‘de stille tijd’ is het biddend lezen en onderzoeken 
van het Woord van God. Als er iets niet duidelijk is, vragen we Hem om ons 
dat duidelijk te maken. De Heilige Geest leidt in alle waarheid! 

Tot slot. Wij moeten elke dag prioriteit geven aan een moment van ‘stille tijd’. 
Als we dit niet doen, krijgen andere zaken weer de overhand. Sta desnoods een 
uur- of een half uur eerder op. 

Op een andere plaats in dit boek heb ik meer geschreven over het gebed, voor-
bede doen en dankzegging. 

Vraagt naar de Heer en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al Uw heil bewerkte;
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht;
Gedenkt aan ’t geen Hij heeft verricht.

(Psalm 105:3 berijmd)

99. Vandaag - Hervormingsdag

Het is vandaag 31 oktober 2019. In verschillende plaatsen in ons land worden 
herdenkingsdiensten gehouden naar aanleiding van het feit dat Maarten Luther 
in 1517 op 31 oktober, 95 stellingen plaatste op de deur van de Slotkapel te 
Wittenberg tegen de leer van Roomse- Katholieke Kerk. 
Zijn hoofdstelling was dat een mens alléén gerechtvaardigd wordt voor God 
door het geloof en niet door werken. Er waren altijd wel gelovigen geweest die 
de leer van de roomse kerk bestreden en daardoor ook werden vervolgd. Maar 
door deze moedige openbare actie van Maarten Luther kwam het langzamer-
hand tot een doorbraak: Christus alleen, het Woord alleen, het geloof alleen. 

Heel jammer dat Luther in bepaalde opzichten niet ver genoeg is gegaan en 
Calvijn evenmin. Beiden handhaafden ze de kinderdoop en Luthers leer over 
het heilig Avondmaal was niet in overeenstemming met Gods Woord. Wat 
Luther gezegd heeft over het Joodse volk is schokkend en ronduit schandelijk.
Maar om de Bijbel in de eigen taal te kunnen lezen en niet meer afhankelijk te 
zijn van de priesters, heeft de Heere rijk willen zegenen. 

Wat is er nu nog over van de Lutherse Kerk en van veel reformatorische kerken 
die destijds zijn ontstaan. Dat is heel teleurstellend. Er zijn nog wel een aantal 
lutherse kerken in de wereld, met name in Scandinavië, maar ze zijn voornamelijk 
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vrijzinnig geworden. Men gaat alleen nog naar de kerk voor doop, huwelijk en 
begrafenis. 

Hoe staat het dan met de reformatorische kerken? Daar valt ook een behoor-
lijke teruggang op te merken. De reformatorische leer, zoals die door Calvijn 
werd geleerd en is vastgelegd in diverse Belijdenisgeschriften, heeft buiten 
Nederland niet veel aanhang gekregen. Nog wel in Canada en de USA, voorna-
melijk door immigranten uit Nederland. 

De baptisten en Evangelische gemeentes gedenken Hervormingsdag niet, 
omdat ze niet uit de Reformatie zijn ontstaan.
Vanaf de eerste Gemeente in Handelingen zijn er altijd gelovigen geweest die 
zich op Gods Woord alléén baseerden en ook vasthielden aan de Bijbelse doop 
op het geloof. 

De Gemeente moet altijd toetsen in hoeverre de prediking waaronder men zit, 
Bijbels is en in overeenstemming met Gods Woord. Mensen kunnen Gods 
Woord verkeerd uitleggen of toepassen. 
Dit advies geldt voor zowel reformatorische – als Evangelische gemeenten. 

In Johannes 16 geeft de Heere Jezus de gemeenten en voorgangers duidelijk aan 
welke kern boodschap iedere preek moet bevatten.

Johannes 16: 8 En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld over-
tuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij 
niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader 
en u Mij niet meer zult zien;11 en van oordeel, omdat de vorst van deze 
wereld veroordeeld is. 

Onder de leiding van de Heilige Geest moet de voorganger: 
• De zonde aanwijzen van het ongeloof.
• De verzoening, gerechtigheid van Christus aanbieden.
• Waarschuwen dat een mens eeuwig verloren gaat, indien men weigert Chris-

tus aan te nemen.

Moet dit in ieder preek aan de orde komen? Ja, ik denk het wel, want in iedere 
Gemeente zijn er altijd mensen die niet bekeerd, niet wedergeboren zijn. 
In het blad Terdege van oktober 2019 las ik een interview met Mr. Diederik van 
Dijk, senator voor de SGP en directeur van de NPV. Hij zegt o.a. het volgende 
over de reformatorische prediking: 
‘Na de verandering in mijn leven ben ik de reformatoren en de oudvaders gaan 
lezen. Leg je hun werken naast de preken van hedendaagse reformatorische 
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dominees, dan valt op dat ze veel onbekommerder het aanbod van genade in 
Christus verkondigden. We hoeven geen barrière op te werpen voor het komen 
tot Christus, de echte barrière zit in onszelf. Weten we nog wat genade is? Van-
uit mijn eigen leven herken ik dat we alles van onszelf moeten verliezen, anders 
geven we ons niet over aan Christus, maar we maken daar zo’n enorm verhaal 
van, dat we zelf toch weer in het middelpunt komen te staan. Ik hoor te weinig 
preken waarin onbewimpeld het Evangelie wordt verkondigd.’

Nu hoeft deze mening natuurlijk niet het laatste woord te zijn over de predi-
king in de reformatorische kerken, maar hij kreeg na zijn column in het RD, 
hierover veel positieve reacties. 

Is het in de baptisten- en Evangelische gemeenten veel beter gesteld met de pre-
diking? Uit eigen ervaring kan ik dat helaas niet bevestigen. Ik weet dat dit een 
subjectieve mening is, maar wat in veel gemeenten in de prediking ontbreekt, 
evenals in de reformatorische kerken, is de prediking over de toekomende din-
gen, over de eindtijd.
De Heere Jezus zegt in Johannes 16:13, dat de Heilige Geest ons de toeko-
mende dingen zal verkondigen. Als dit niet aan de orde komt in de prediking, 
betekent dit een ernstig tekort en worden de gelovigen niet voorbereid op de 
dingen die staan te gebeuren in verband met de verschijning van de Heere 
Jezus, de opname, Gods plan met Israël, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig 
Vrederijk en het eindoordeel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde enz. 
Op deze Hervormingsdag 2019 besteedde het RD (Reformatorisch Dagblad) 
ook aandacht aan de Reformatie door twee predikanten te laten discussiëren 
over de verbonden leer en over het Nieuwe Verbond. 

Ds. Schot verdedigde de Bijbelse twee verbonden leer, ds. Klaassen nam het op 
voor de m.i. niet-Bijbelse drie verbonden leer. De drie-verbonden leer is inge-
voerd om ook gedoopte kinderen deel te laten hebben aan het Nieuwe Ver-
bond. Dan is het geen nieuw verbond meer. Het verbond met Abraham bestond 
ook uit gelovigen en ongelovigen. Het Nieuwe Verbond in Christus bloed, 
ingesteld door de Heere Jezus bij de inzetting van het Heilig Avondmaal. Hij 
begon toen dit samenzijn, waar Hij zeer naar verlangd had, met Zijn discipelen 
met de Pesach maaltijd (nog onder het Oude Verbond) en Hij eindigde met de 
instelling van het Heilig Avondmaal, het Nieuwe Verbond. Vlak vóór de kruis-
dood van de Heere Jezus liet Hij het Oude Verbond (dat Hij heeft vervuld) 
achter Zich en stelde het Nieuwe Verbond in Zijn bloed in. Alléén bestemd 
voor de gelovigen die weten dat ze gekocht en betaald zijn met het dierbare 
bloed van de Heere Jezus. 
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100. Bemoediging geven en ontvangen

De Heilige Geest wordt ook de Trooster genoemd. In het Grieks staat daar het 
woord Paracleet. Dit kan ook betekenen bemoedigen, vermanen, er bij halen. 
Gelovigen willen onder bepaalde omstandigheden graag bemoedigd of ver-
troost worden. Maar ze worden ook opgeroepen om anderen te vertroosten, te 
bemoedigen. De apostel Paulus roept ons op om elkaar te troosten. Waarmee? 
Met het Woord van God. Paulus zegt dit in het verband van de opname van de 
Gemeente. Met dit blijde vooruitzicht moet men elkaar troosten. Jammer dat 
dit niet werkt bij heel veel christenen, omdat ze niet geloven in de opname van 
de Gemeente. Hoe ver is men van het Woord van God afgedwaald? Men gelooft 
eerder wat de rooms-katholieke geestelijke, Augustinus, zegt dan wat Paulus 
schrijft.
 
1 Thessalonicenzen 4:18: ‘Zo dan, troost elkaar met deze woorden’.

Paulus verlangde vurig naar de gemeenschap met de gelovigen om door hen 
bemoedigd te worden en om elkaar te bemoedigen. In zijn 2e Brief aan de 
Korinthiërs wijst Paulus op de God van alle vertroosting, de Vader van de 
barmhartigheden. Paulus ondervond veel lijden omwille van de Naam van 
Christus. Maar hij zegt: ‘ zoals dit lijden overvloedig over ons komt, zo is ook 
onze vertroosting overvloedig’. De Heere weet wat Paulus nodig heeft. Maar 
Paulus houdt de vertroosting die hij van de Heere heeft ontvangen niet voor 
zichzelf, maar geeft die door aan gelovigen die ook verdrukt worden. 

Romeinen 1: 11 Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geeste-
lijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, 12 dat is 
te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onder-
linge geloof, zowel dat van u als dat van mij.

2 Korinthe 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de 
Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, 4 Die ons troost in 
al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, 
met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. 5 Want zoals het 
lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroos-
ting overvloedig.

De Heere Jezus verlangde er vóór Zijn lijden vurig naar om de Pesach maaltijd 
met Zijn discipelen te houden, die overging in de instelling van het Nieuwe 
Verbond in Zijn bloed (het Heilig Avondmaal). In Gethsemané moest de Heere 
Jezus ervaren dat Hij door allen in de steek werd gelaten. Hij, de Gever van de 
Trooster, moest de strijd alleen strijden. 
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Lukas 22:15 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de 
twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar ver-
langd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik 
daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

In de Bijbel lezen we nog een praktisch voorbeeld van bemoediging:

Barnabas – Zoon van de Vertroosting.
Handelingen 9:26 Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich 
bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij 
geloofden niet dat hij een discipel was. 27 Maar Barnabas nam hem onder zijn 
hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere 
gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig 
gesproken had in de Naam van Jezus.

Waarmee kunnen wij anderen bemoedigen, troosten?
Antwoord: met het Woord van God. 
Waarmee willen wij bemoedigd worden? 
Antwoord: Met het Woord van God.

Daarnaast kunnen we elkaar op vele manieren bemoedigen en vertroosten: b.v. 
door middel van een kaart, een brief, een bosje bloemen, via het email verkeer, 
de app enz. Belangstelling tonen voor elkaar is altijd goed en wordt door ieder-
een op prijs gesteld. Een bewijs van liefde, in welke vorm dan ook gegeven, kan 
ons bemoedigen. Heel vaak herkennen we daar ook de Hand van God onze 
liefdevolle Vader in. Hij weet wat we op een bepaald moment nodig hebben. 

101. Wie is de baas over ons leven? 

Facebook, Twitter en de smartphone of de Heere Jezus?

Als u niet meer kunt leven zonder facebook, twitter, smartphone en meer van 
dergelijke sociale moderne media, staat de Heere Jezus niet op de eerste plaats 
in uw leven. Zo werkt dat! Ook al maken we onszelf misschien wijs, dat het niet 
zo is. Als we aan de Heere Jezus toebehoren, gaan we dingen zoeken die van 
Hem zijn, de dingen die van Boven zijn. In de geschiedenis van Maria en 
Martha, wijst de Heere Jezus Martha erop, dat ze bezorgd is en zich druk maakt 
over veel dingen. Maar Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus om te luis-
teren en door Hem onderwezen te worden. Maria zocht de dingen die van 
Boven zijn. Martha was druk bezig met aardse dingen. Op zichzelf goede din-
gen, maar ook veel goede dingen kunnen een mens afhouden van het allerbeste, 
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een relatie met de Heere Jezus. Afhouden van Bijbelstudie, afhouden van ‘stille 
tijd’, afhouden van gebed. 

Lukas 10:38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. 
En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij 
had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn 
woord luisterde. 40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij 
was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij 
alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. 41 Jezus antwoordde en 
zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel 
dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, 
dat niet van haar zal worden afgenomen.

Psalm 17:14 bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen 
van de wereld, die hun deel hebben in dít leven. U vult hun buik met Uw verbor-
gen schatten; hun kinderen worden verzadigd en laten hun overschot na aan hún 
kinderen.

Mattheüs 6:19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze 
verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in 
de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 
21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Romeinen 8:6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de 
Geest is leven en vrede. 7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen 
God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook 
niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

2 Korinthe 4:18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men 
ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijde-
lijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

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,……… 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.

Efeze 2:1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtre-
dingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leef-
wijze 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,
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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,

Hebreeën 11: 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling 
van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd 
en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde 
waren.

102. Is wetenschap belangrijk voor het geloof?

Wat zegt de Bijbel over wetenschap?

De Bijbel is enerzijds heel positief over het vergaren van kennis, maar waar-
schuwt ook. Want wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart, leed. 
In plaats van wetenschap, wordt ook het woord kennis gebruikt. Koning 
Salomo vroeg de Heere om wijsheid en kennis. God vond dat een heel goed 
gebed en heeft dat gebed bijzonder verhoord. Omdat Salomo om wijsheid en 
kennis had gevraagd, kreeg hij er nog rijkdom en eer bij. 
Wijsheid en kennis zijn dus gaven van God. Kennis vermeerderen, wetenschap 
vermeerderen kan een gave van God zijn. 
Maar die gave kan ook misbruikt worden, zowel door gelovigen en ongelovi-
gen. Kennis van Gods Woord kan tot zegen zijn voor de gelovigen en voor de 
Gemeente van Christus. Maar als deze kennis niet gepaard gaat met de verlich-
ting door de Heilige Geest, kan die kennis ook tot schade zijn voor de gelovigen 
en de Gemeente. Indien zgn. kennis, wetenschap leidt tot standpunten die in 
strijd zijn met de Gods Woord, dan wordt de wetenschapper niet geleid door 
de Heilige Geest, maar door een geest die niet van God is. Bijbelleraars kunnen 
tot de conclusie komen dat de aarde ontstaan is door evolutie, maar in de Bijbel 
staat dat God hemel en aarde geschapen heeft, en wel in zes dagen. Deze Bijbel-
leraars worden niet geleid door de Heilige Geest en stellen zich niet onder het 
gezag van de Schrift. Zij willen wijzer zijn dan God en verheffen zich boven 
Hem. 
Prediker zegt: ‘Het einde van de zaak is, vrees God en houdt Zijn geboden’. 

Exodus 35:31 De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis 
en allerlei vakmanschap,

2 Kronieken 1:10 Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik voor de ogen van dit 
volk uitga en inga, want wie zou over dit grote volk van U kunnen rechtspreken? 11 
Toen zei God tegen Salomo: Omdat dit in uw hart geweest is en u geen rijkdom, 
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bezittingen en eer gevraagd hebt, of het leven van wie u haat, of zelfs niet een lang 
leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd hebt, zodat u over 
Mijn volk, waarover Ik u koning gemaakt heb, zou kunnen rechtspreken, 12 
daarom is de wijsheid en de kennis aan u gegeven. Verder zal Ik u rijkdom, bezit-
tingen en eer geven, zoveel als de koningen vóór u niet gehad hebben en zoveel als de 
koningen na u niet zullen hebben.

Job 15:2 Zal een wijze antwoorden met wetenschap die als wind is?
Zal hij zijn buik vullen met oostenwind?

Psalm 94:10 Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

Psalm 111:2 De werken van de HEERE zijn groot, gimel
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth

Spreuken 1:4 om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman 
kennis en bedachtzaamheid. 5 Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en 
wie verstandig is, zal wijze raad verwerven 6om een spreuk en een spreekwoord te 
begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. 7 De vreze des HEEREN is het 
beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Spreuken 2:10 Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn 
voor je ziel.

Spreuken 8:10 Neem Mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkies-
lijker dan bewerkt goud. 11 Want wijsheid is beter dan robijnen,
en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. 12 Ik, Wijsheid, Ik woon bij schran-
derheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid.

Spreuken 9:10 Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
en de kennis van de heiligen is inzicht.

Spreuken 18:15 Het hart van verstandigen verwerft kennis,
en het oor van wijzen zoekt kennis.

Prediker 1:17 Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen, en 
onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van 
wind is. 18 Want in veel wijsheid zit veel verdriet.
Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.
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Prediker 2:26 Want Hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed 
is voor Zijn aangezicht. Aan de zondaar echter geeft Hij de bezigheid om te verza-
melen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Ook 
dat is vluchtig en najagen van wind.

Prediker 7:12 Immers, wijsheid biedt schaduw en geld biedt schaduw.
Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven geeft.

Jesaja 5:13 Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: het heeft geen kennis.

Jeremia 3:15 Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met ken-
nis en verstand.

Daniël 1:4 jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle 
wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst 
te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de 
geschriften en de taal van de Chaldeeën…………Aan deze vier jongemannen nu 
gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij 
inzicht in allerlei visioenen en dromen.

1 Korinthe 3:18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat 
hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. 19 
Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: 
Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. 20 En opnieuw: De Heere kent de overwe-
gingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.

1 Timotheüs 6:20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af 
van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde 
kennis. 21 Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. 
De genade zij met u. Amen.
 

103. Mogen vrouwen in de Gemeente preken?

In de Bijbel vindt men heel duidelijke uitspraken wat betreft dit onderwerp. 
Maar er zijn in onze tijd vele denominaties die tot de conclusie gekomen zijn 
dat, wat de Bijbel hier over zegt, tijd gebonden is of cultuur gebonden. Dat wil 
zeggen dat men van mening is, dat die voorschriften niet meer voor deze tijd 
gelden, niet meer in deze tijd passen. In sommige kerken worden eindeloze 
synodevergaderingen aan dit onderwerp gewijd. 
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Wat zegt de Bijbel hierover? De apostel Paulus zegt in: 

 1 Korinthe 14:34 Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers 
niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook 
de wet zegt. 35 En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen 
man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.

1 Timotheüs 2: 11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle 
onderdanigheid. 12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet 
dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 13 Want Adam is eerst 
gemaakt, daarna Eva. 14 En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij 
misleid werd, tot overtreding gekomen. 15 Maar zij zal in de weg van het baren van 
kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezon-
nenheid.

Deze woorden zijn duidelijk. Jammer, dat zoveel kostbare tijd besteed wordt 
aan een onderwerp waarover de Schrift heel duidelijk is. Deze tijd kan beter 
besteed worden aan Evangelisatie.

Het is in Gods Woord ook heel duidelijk dat de officiële taken in de Gemeente 
uitgevoerd dienen te worden door broeders. Zoals het ambt van oudste en het 
ambt van diaken. Zie hiervoor 1 Timotheüs 3: vers 1-13.

De Heere Jezus gaf Zelf het voorbeeld. De 12 discipelen waren allen mannen, 
hoewel ook vele vrouwen Hem volgden en dienden. 
In het Oude Testament zien we dit Bijbels principe terug. De tempel- en offer-
dienst werden uitgevoerd door mannen: hogepriester, priesters en Levieten. 
Ook de zangers waren mannen. Leden van de stam van Levi, die daarvoor door 
de Heere was aangewezen.

104. Hoe worden kinderen opgevoed? 

Ouders, die de Heere Jezus kennen als hun Zaligmaker, zullen zeker alles in het 
werk stellen om hun kinderen al heel vroeg te vertellen over God en de Heere 
Jezus en hen te leren bidden om een nieuw hart. Ze zullen zo mogelijk kiezen 
voor een christelijke school. Hoewel dat niet altijd mogelijk is. 

Zodra kinderen naar school gaan, komen zij in aanraking met de wereld om 
hen heen. Met mogelijk een christelijke omgeving: school en Gemeente, maar 
ook met de onchristelijke wereld. 
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Ik vraag mij wel eens af of ouders wel dóór hebben hoe groot de zuiging en 
invloed van de wereld is. Er komen vele verleidingen op hen af. Dit begint al 
dichtbij door het gebruik van de smartphone. Welke keuzes maken ze? Ouders 
moeten al heel vroeg in de opvoeding beginnen om hun kinderen weerbaar te 
maken. Bijbels onderricht geven b.v. over het omgaan met seksualiteit. Waar-
schuwen tegen drank- en drugsgebruik.

Ik ben zelf op een openbare school geweest (Giethoorn) en had ongelovige buur-
jongens. Ik kreeg daardoor een verkeerde seksuele voorlichting. Dat heeft een 
grote stempel op mijn jeugd gedrukt. Zonder dat mijn ouders er weet van had-
den. Want in onze jeugd werden we niet openlijk en vrijmoedig, op de juiste 
Bijbelse wijze, onderricht in deze dingen. Daarom zeg ik, dat de ouders hun 
kinderen goed moeten voorlichten, vóór dat ze een voet buiten de deur zetten. 
Het is onvoorstelbaar hoe heel jonge kinderen al snel in aanraking kunnen komen 
met andere kinderen, die hen beïnvloeden op een manier, die je als christelijke 
ouders niet wilt. Het kind kan er voor zijn leven door beschadigd worden. 
Het is daarom heel belangrijk om er goed op te letten, welke vrienden of vrien-
dinnen uw kinderen kiezen. Ook kinderen van christelijke ouders hebben een 
zondige natuur en zijn niet altijd goede voorbeelden. 

In de Bijbel worden dan ook jonge mensen ernstig gewaarschuwd om het 
kwade weg te doen uit het hart. Om de Heere al vroeg en ernstig te zoeken. 
Om je niet te laten verleiden door mensen met slechte bedoelingen. Probeer 
met Gods hulp rein te leven en ook rein het huwelijk in te gaan. Grijp niet 
vooruit op iets dat de Heere alleen voor binnen het huwelijk bedoeld heeft. 
Ga vóór het huwelijk geen seksuele gemeenschap aan met een jongen of meisje. 
Dan kun je je later onbevangen aan de ander geven, zonder schuldgevoelens. 

Waak over uw jeugd zegt Gods Woord.

Prediker 11:9 Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in 
de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, 
maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. 10 Weer dus de wre-
vel uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn 
immers een zucht.

Ga de Heere al vroeg en ernstig zoeken. Want wie Hem zoekt zal Hem 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; 
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Spreuken 8:17 Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig/vroeg zoeken, 
zullen Mij vinden.

Spreuken 1:10 Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in.
Spreuken 4::14 Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg 
van kwaaddoeners.

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. 
6 De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht……… 
om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, 
13 van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, 
14 van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk 
kwaad, 15 van wie de paden slinks zijn, die afwijken in hun sporen, 16 om je te 
redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vleit, 17 die de 
leidsman van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God vergeet.

Spreuken 3:1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn gebo-
den in acht nemen, 2 want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze 
voor jou vermeerderen…….. Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op 
je eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Psalm 119:9 en 11: ‘Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat 
bewaart overeenkomstig Uw Woord. Ik berg uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen 
U niet zondige’. 

Waarschuwing tegen vrouwen (mannen) met slechte bedoelingen.

Spreuken 5:1 Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht,  
2 zodat je bedachtzaamheid in acht neemt, en je lippen kennis bewaren. 3 Want de 
lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder 
dan olie, 4 maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend 
zwaard. 5 Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het 
graf; 6 opdat je het pad ten leven niet zou inslaan, zwalken haar sporen zonder dat 
je het beseft. 7 Nu dan, kinderen, luister naar mij
en wijk niet af van de woorden van mijn mond. 8 Houd je weg ver bij haar van-
daan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis,

Spreuken 7:4 Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je 
bloedverwant, 5 opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende 
die jou met haar woorden vleit………25 Laat je hart niet afwijken naar haar 
wegen,
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laat het niet afdwalen op haar paden. 26 Zij heeft immers vele dodelijk gewonden 
doen neervallen, geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood.

105.  Drie heel belangrijke beloften van de Heere Jezus

1. Ik ben met u al de dagen.

Hoe weten wij dat de Heere Jezus altijd met ons is? Dat weten wij uit Zijn 
Woord. Zie onderstaande teksten. Daaruit kunnen wij opmaken dat de Heere 
Jezus op twee manieren met ons is. Hij is met ons omdat Hij door Zijn Geest 
in ons woont. Hij is ook met ons, als het nodig is, door een daadwerkelijk 
optreden. Zoals Hij b.v. Paulus bemoedigde in een visioen, hetgeen wij kunnen 
lezen in Handelingen 18:9. Wij hebben verschillende keren ervaren dat de 
Heere ons redde uit een gevaarlijke verkeerssituatie.
Wat een troost voor een kind van God dat de Heere Jezus altijd met ons is en 
met ons gaat. Ook als de weg moeilijk wordt, als het donker wordt. Ook als het 
sterven wordt. De Heere Jezus gaat dan mee om Zijn kind naar het Paradijs te 
brengen, waar de Heere Jezus Zelf ook is. 

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

Johannes 14:19 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. 21 Wie Mijn geboden heeft en die 
in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader 
liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 22 Judas, niet 
de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult open-
baren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand 
Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem 
liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Johannes 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik 
ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

De Heere is met Paulus.
Handelingen 18:9 En de Heere zei ‘s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees 
niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, 10 want Ik ben met u en niemand zal de 
hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.
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1 Johannes 4:12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft 
God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat 
wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven 
heeft. 14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft 
als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God 
blijft in hem, en hij in God.

2. Ik bid voor u.

Nog een woord van troost. Voor iemand die zelf nauwelijks meer kan bidden.
Geen kracht meer heeft of niet meer durft te bidden om de één of andere reden. 
De Heere Jezus weet precies wat Zijn kinderen nodig hebben. Misschien nog 
wel beter dan zij het zelf weten. Ook de Heilige Geest in ons, bidt voor ons met 
onuitspreekbare verzuchtingen. 
 
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 17:8 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en 
zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uit-
gegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. 9 Ik bid voor hen. Ik bid 
niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in 
Mij zullen geloven,

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij 
weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter bidt (pleit) 
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, 
weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de hei-
ligen bidt (pleit).

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(bidden SV).

1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En 
als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Chris-
tus, de Rechtvaardige.
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3. Ik ga heen om u plaats te bereiden.

De Heere Jezus laat Zijn discipelen, Zijn gelovigen, Gods kinderen, niet in het 
ongewisse omtrent hun toekomst. Hun toekomst is niet op deze aarde. Op deze 
aarde zijn ze slechts tijdelijk. Zij leven op deze aarde, als het goed is, als vreem-
delingen in een bezet land. Bezet door satan. 
Zij zijn echter burgers van een ander Rijk, het hemelse Koninkrijk. Als de tijd 
daar is om afscheid te nemen van deze wereld, gaan ze naar de plaats die de 
Heere Jezus voor hen heeft bereid. Het Vaderhuis met de vele woningen.

De Gemeente is een hemels volk, Israël is een aards volk. Dit heb ik dikwijls 
horen zeggen in kringen van de baptisten en Evangelische gemeenten. Wat 
bedoelt men hier mee en is het waar? Waar is die uitspraak op gebaseerd? 

In Johannes 10 en 14 spreekt de Heere Jezus over Zijn schapen, Zijn kudde, 
Zijn Gemeente. Hieruit blijkt dat er voor de Gemeente een plaats bereid is in 
de hemel. Maar Israël dan? De Gemeente die naar de hemel gaat bestaat geheel 
uit wedergeboren gelovigen. De naam Israël is de aanduiding voor zowel het 
land als het volk. Voor het volk Israël, het Joodse volk, staan ook beloften in 
Gods Woord. Als we die beloften goed lezen zien we dat een deel van het Joodse 
volk nu al tot bekering komt en bij de komst van de Heere Jezus zullen ze alle-
maal tot bekering komen. Dit betreft de mensen die op dat moment leven. 
Deze gaan in het land Israël wonen, of ze wonen er al, en gaan onder het 
Koningschap van Jezus, de Heere dienen in het Messiaanse Rijk. 
Maar wat gebeurt er dan met de gelovige Joden, die al gestorven zijn, en in het 
Paradijs leven? Wat wij uit Gods Woord kunnen opmaken, zagen deze 
geloofshelden uit naar de stad met fundamenten, het hemelse Jeruzalem. De 
Messias belijdende Joodse mensen zijn evenals wij, leden van het Lichaam van 
Christus. 

Johannes 12:26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en 
waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de 
Vader hem eren.

Johannes 14:3 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal 
u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U 
Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
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2 Korinthe 5:1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afge-
broken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, 
maar eeuwig in de hemelen………..8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben 
er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.

106.  Is Israël, zijn de Joden nog altijd het door God  
uitverkoren volk?

Wat is het doel van deze uitverkiezing?
Om tot lof, tot een naam en tot sieraad te zijn; ‘en dat u een heilig volk zult zijn 
voor de HEERE, Om tot een zegen te zijn voor alle volken op deze aarde’.

Is dit doel bereikt?
Ja en nee. Ja, omdat door de uit het Joodse volk geboren Messias de gehele 
wereld bijzonder gezegend is. Dat was en is ook de belangrijkste zegening, die 
voortgevloeid is uit de verkiezing van Abraham. In u zullen al de volken der 
aarde, gezegend worden De Heere Jezus zei van Zichzelf: ‘Het Heil is uit de 
Joden’.
Nee, omdat Israël nog niet tot het doel gekomen is dat de Heere met hen voor 
had. Althans nog niet. Want als Israël bekeerd zal zijn, bij de wederkomst van 
de Messias, zullen zij volledig tot hun doel komen. 

Wat is het gevolg van deze uitverkiezing? 
Jaloezie en haat van andere volken?
In heel veel kerken wordt de vervangingstheologie nog aangehangen. Men 
gelooft dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Vanaf de tijd dat de Joden 
de Christus hebben verworpen, heeft de Rooms-Katholieke Kerk en hebben de 
reformatorische kerken, uit een vorm van jaloezie, de doop van kleine kinderen 
ingevoerd in de plaats van de besnijdenis. Hun kinderen waren toch niet min-
der dan de Joodse baby’s? Volgens Ludwig Schneider (oprichter Israel Today) 
kunnen zelfs Messias belijdende Joden het niet verkroppen dat God Zijn liefde 
voor Israël met een eed heeft verankerd.

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.

Deuteronomium 4:20 maar ú heeft de HEERE genomen en uit de ijzeroven, uit 
Egypte geleid, om voor Hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is.
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In Deuteronomium 7:6-9 motiveert de HEERE waarom Hij Israël uitverkoren 
heeft om Zijn volk te worden. Die uitverkiezing was niet gebaseerd op de groot-
heid en waarde van Israël.
 
Deuteronomium 7:6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De 
HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om 
voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. 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. 9 Daarom moet 
u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond 
en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in 
acht nemen, tot in duizend generaties.

De belofte in Deuteronomium 26:18 en 19 zal worden vervuld in het Vre-
derijk, als de Heere Jezus als Koning zal regeren over Israël en de gehele 
aarde. 

Deuteronomium 26:18 En de HEERE heeft u heden doen verklaren dat u voor 
Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u gesproken 
heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, 19 en dat Hij u een plaats zal 
geven, hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot 
sieraad; en dat u een heilig volk zult zijn voor de HEERE, uw God, zoals Hij 
gesproken heeft.

Wat de HEERE hier belooft in Deuteronomium 28:9, zal zeker gaan gebeu-
ren in het komende Vrederijk. 

Deuteronomium 28:9 De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig 
volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht 
neemt en in Zijn wegen gaat. 10 En alle volken van de aarde zullen zien dat 
de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd 
zijn.

Zoals dag en nacht blijven bestaan, zo zullen ook Israël en Juda blijven bestaan. 
De HEERE zal die volken terug brengen naar Zijn land. Hij zal Zich over die 
twee volken ontfermen. 

Jeremia 33:24 Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee volken (Juda en 
Israël) die de HEERE verkozen had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen 
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Mijn volk, zodat het voor hen geen volk meer is. 25 Zo zegt de HEERE: Als Mijn 
verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de 
aarde niet geregeld heb, 26 dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn 
dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nage-
slacht van Abraham, Izak en Jakob zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in 
hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.

Israël gaat terug naar het beloofde Land vanwege de Heilige Naam van de 
HEERE God. De HEERE had het toch beloofd dat zij terug zouden keren. Als 
de HEERE dat niet zou doen, zouden de heidenen Gods Naam kunnen gaan 
lasteren.

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.

Israël is en blijft altijd Gods oogappel:
Zacharia 2:8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heer-
lijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u 
beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Nog een paar teksten uit het Nieuwe Testament die het bovenstaande beves-
tigen.

Lukas 1:33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Mattheüs 19:28 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.

Romeinen 11:28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege 
u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 Want de gena-
degaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
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107. Welke liederen in de samenkomsten te zingen?

Het is niet mijn bedoeling om in dit boek dit onderwerp uitgebreid te 
behandelen. 

Welke christelijke liederen staan de gemeente en ieder persoonlijk ter beschik-
king? Nu dat zijn er heel veel, in Nederland en wereldwijd. 
Om maar een aantal te noemen, zonder daarbij volledig te zijn: 

NEDERLAND:

Psalmberijming van 1773 (1773)
Evangelische Gezangen (1805/1866)
29 Gezangen (1933)
Psalmen en Gezangen voor den Eeredienst (1938)
Liedboek voor de Kerken (1973)
Gereformeerd Kerkboek (1986)
Johannes de Heer Liedbundel
Opwekking
Evangelische Liedbundel (1999)
De Evangelische Liedbundel 
Hemelhoog 2015.
Psalmen voor Nu (2005)
Liedboek - Zingen en Bidden in Huis en Kerk (2013)
Tussentijds (2005)
Liederen uit Taizé
Zingend geloven (2005)
Glorieklokken
Zingende Gezegend
Zing met de hemelboden
Alles wordt nieuw
Uit aller mond
Youth for Christ zangbundel
Oud-Katholiek Gezangboek
Eva’s Lied
E&R Liedbundel deel 1 (1990) en deel 2 (1995) 
Negentig gezangen (2003)
Geestelijke Liederen
Lichtbundel
Op Toonhoogte, zangbundel van (HGJB).2005,2015.
De Gele Zangbundel 
Lieteboek foar de Tsjerken (1977)

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   24820024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   248 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



249

Hemelsbreed (2007)
Hemelhoog (2015)
Zangen van Zoeken en Zien (2015)
Liederenbundel van het Leger des Heils (2007
Weerklank (2016)

Het komt er op neer dat bijna iedere denominatie zijn eigen liedbundel heeft.
Daar is op zichzelf niets mis mee, mits de liederen niet afwijken van Gods 
Woord. Het geeft wél de verdeeldheid van de kerken en gemeenten weer. Ik 
moet erkennen dat ik heel veel van deze liederenbundels niet ken en dus ook 
niet kan beoordelen of ze allemaal sporen met Gods Woord. 
Van het Nieuwe Liedboek weet ik dat er verschillende liederen gedicht zijn 
door ongelovige dichters b.v. door Huub Oosterhuis die gezegd heeft, dat hij 
niet zeker wist of God wel bestond. Dat is heel triest. Van de bundel Opwek-
king weet ik, dat vrij veel liederen niet Bijbels verantwoord zijn. Deze bundel 
heb ik uitvoerig bestudeerd. Deze liederen stellen veelal de mens centraal en 
zijn emoties en er zijn vele gebaseerd op de charismatische leer. Een kenmerk is 
het eindeloos herhalen van het refrein, tot het bijna een soort mantra wordt. Al 
zingend worden de gelovigen geïndoctrineerd met een ander Evangelie. 

In veel reformatorische kerken worden alleen de Psalmen van Israël gezongen. 
Althans in de erediensten. Eigenlijk nog een onderdeel van de nog gedeeltelijk 
gehandhaafde vervangingstheologie. Heel veel Psalmen zijn profetisch en Mes-
siaans. Eigenlijk zing je dan, min of meer bedekt, over de komende Christus, 
Die inmiddels gekomen is en ook terug zal komen. Er zijn een groot aantal 
Psalmen, die duidelijk gaan over het komende Koninkrijk van de Messias. Het 
probleem bij al deze profetische Psalmen is, dat men vaak niet weet dat ze pro-
fetisch zijn. De Heere Jezus moest het ook uitleggen aan Zijn discipelen. 
Johannes de Heer heeft wel een aantal Psalmen in zijn bundel opgenomen. Het 
hadden er wat mij betreft best wat meer mogen zijn, want veel Psalmen hebben 
een geestelijke diepgang, die je nog wel eens mist in de Evangelische liederen. 
Ja, de Psalmen die ook voor christenen bestemd zijn, raken het hart, gaan over 
belijdenis en vergeving van zonden. Maar ook door middel van de heerlijke lof 
Psalmen kunnen we de Heere loven, danken en prijzen. Daarmee wordt God 
onze Vader, verheerlijkt. Veel Psalmen spreken tot mijn hart, bemoedigen en 
vertroosten. 
Voorgangers in reformatorische kerken denken dat heel veel gezangen niet 
geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Als je rechtstreeks van de Heere Jezus 
wilt zingen, kies je toch gezangen uit die Bijbels verantwoord zijn. Die zijn er 
voldoende. Ook nu kunnen kinderen Gods, onder de leiding van de Heilige 
Geest, Bijbels verantwoorde liederen dichten. 
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In het NT is sprake van het zingen van Psalmen, gezangen en geestelijke liede-
ren. In Openbaring wordt gesproken over nieuwe Liederen.

In veel kerken wordt de zang begeleid door een orgel. Met een orgel kan men 
allerlei muziekinstrumenten nabootsen. Maar het is toch wel heel iets anders 
dan de musici in het OT, voorzien van cimbalen, luiten, trompetten en harpen 
enz.

Over lofzangen in het Oude Testament.

De Heere houdt van de lofzangen. In Psalm 22 staat dat God troont op de 
lofzangen van Israël. Wat betekent dat? 
Het geeft de belangrijkheid weer die de lofzangen voor God hebben. Hij rust 
als het ware op de Bijbelse waarheden die ze weergeven als op een troon. God 
troont op de lofzangen. Hij wordt er door verheerlijkt.
De lofprijzing en aanbidding vonden plaats als antwoord op de machtige wer-
ken van God in de schepping en in de geschiedenis. Zo bezong Israël God als 
Schepper van hemel en aarde en als de Verlosser die het volk uitleidde uit de 
slavernij van Egypte en ook later Zich steeds weer bewees als Bevrijder uit de 
nood. Met het brandoffer wordt verzoening gebracht, met het lof offer, het 
eerste van de drie vredeoffers, werd God geprezen voor de herstelde relatie door 
het brandoffer. Een mens gaat het vieren, dat het weer goed is tussen God en 
hem, dat er vrede is.
Na het brengen van het brandoffer en vredeoffer draagt David, Asaf en zijn 
broeders op de Heere te loven. Wij ontdekken in 1 Kronieken 16: 7-36 hoe 
allerlei stukken van met name de Psalmen 96, 105 en 106 in hun historische 
context staan. Het is één grote lofzang op de daden van God in de geschiedenis.

Psalm 22:4 Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. 

1 Kronieken 25:6 Deze allen stonden onder leiding van hun vader opgesteld voor 
het lied in het huis van de HEERE met cimbalen, luiten, en harpen, voor de dienst 
in het huis van God, onder leiding van de koning – Asaf, Jeduthun en Heman.  
7 Hun aantal was samen met hun broeders die onderwezen waren in het lied voor 
de HEERE, tweehonderdachtentachtig, allen volleerd.

Nehemia 12:46 In de dagen van David en Asaf, van oudsher, waren er namelijk 
hoofden van de zangers en voor het loflied en de lofzangen voor God.

Psalm 28:7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart 
vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik 
Hem met mijn lied loven.
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Psalm 30:12 U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans,
U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord.

Psalm 47:6 Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, 
zing psalmen, 8 want God is Koning over heel de aarde; zing psalmen met een 
onderwijzing.

Psalm 98:5 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.

Psalm 138:1 Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de 
goden zal ik voor U psalmen zingen. 4 Alle koningen van de aarde zullen U loven, 
HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben. 5 Zij zullen zin-
gen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is groot. 

Jesaja 5:1 Ik wil graag voor mijn Beminde zingen, een lied van mijn Geliefde over 
Zijn wijngaard.

Lofzang van de verlosten in het NT.
‘Ook de Gemeente van het Nieuwe Testament stemt in met de lofzang van 
Israël. Zij kan niet anders dan méézingen in het koor van Israël. De Gemeente 
belijdt God als Schepper en Bevrijder. In Jezus heeft God Zijn liefde voor de 
wereld geopenbaard.Ook in het Nieuwe Testament is het brandoffer de grond 
voor het lof offer. Het lof offer moet worden aangestoken met het vuur dat 
eenmaal onze Verlosser op het brandofferaltaar heeft verteerd.
Het is de Geest die mensen bijeenbrengt en samenbindt en de lofzang opwekt 
over het heil dat in Christus is geopenbaard.
Het lied en de lofprijzing zijn niet een individuele zielsuiting, geen privézaak 
tussen het individu en God, maar het is een Gemeente aangelegenheid. Je 
getuigt daarin onder elkaar en je neemt elkaar daarin mee. Het is een zaak van 
de gemeenschap der heiligen.
Omdat de gemeente in haar lofprijzing vooruitgrijpt op de volmaaktheid van 
de eeuwige zang in de hemel, moet gelet worden op de kwaliteit van het zingen 
van de Gemeente. De Gemeente moet zich bewust zijn dat zij in de lofzang een 
voorsmaak heeft van de eschatologische vreugde en dat die vreugde vanwege de 
heiligheid van God op waardige wijze geuit moet worden’.
(gedeeltelijk overgenomen uit: ‘Het Zoeklicht’ – Ds. Yme Horjus.)

1 Korinthe 14:15 Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook 
met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook 
met mijn verstand lof zingen.
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Efeze 5:19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, 
en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart

Kolossenzen 3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle 
wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Hebreeën 13:15 Laten wij dan door Hem God voortdurend een lof offer brengen, 
namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn Naam belijden.

 Openbaring 5:9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om 
de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor 
God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Het woord ons komt 
niet in alle Griekse handschriften voor. 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt 
tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Openbaring 14:3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier 
dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvieren-
veertigduizend, die van de aarde gekocht waren.

Openbaring 15:3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van 
God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn 
Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, 
Koning van de heiligen! 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheer-
lijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbid-
den, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

108. Jeugd in de kerk 

Als het goed is zitten er in de kerk kinderen, jongeren en ouderen, in de leeftijd 
van 6- 100 jaar. Het is helemaal niet nodig om voor kinderen, ouder dan 6 jaar, 
speciale nevendiensten of iets dergelijks te organiseren. Die nevendiensten zijn 
trouwens een naoorlogs gebeuren. Voor de 2e wereldoorlog was er geen sprake 
van kindernevendiensten. Kinderen gingen op zondag één keer naar de kerk en 
één keer naar de zondagschool. Dus ook geen speciale behandeling van jonge-
ren. Die werden voor vol aangezien. Maar het is wel mogelijk dat een bepaalde 
categorie in een preek wat meer aandacht kreeg. 

In een kerkdienst zitten bekeerde/wedergeboren- en onbekeerde kinderen, jon-
geren en ouderen. Een voorganger dient daar rekening mee te houden. Kinderen 
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en jonge mensen moeten nog vaak groeien in hun geloof. Ook daar dienst een 
voorganger aandacht aan te geven.

Jongeren zijn vaak kritischer dan ouderen. Dat geldt ook t.a.v. preken. 
Daarom dient een voorganger geen cliché’s te gebruiken. Wees eerlijk over 
Gods Woord. De Bijbel is het Woord van God, gemaakt door mensen die door 
Hem geïnspireerd zijn. Maar wordt helaas niet altijd goed verklaard en of 
geloofd. Erken dat, Alleen de Heilige Geest leidt in alle waarheid. 

Kinderen en jongeren hebben voorbeelden nodig. Mensen die wedergeboren 
zijn en waaraan dat te merken is in hun leven. Ik ben God nog altijd dankbaar 
voor een gelovige moeder. 

Moeten de onbekeerden, twijfelaars, afgedwaalden afzonderlijk worden aange-
sproken in een preek? Dat lijkt mij niet verstandig. Er is wel een andere manier 
om in de preek duidelijk te maken hoe God wil dat we zullen leven. Ieder mens 
kan zich toetsen aan Zijn Woord. En Zijn Woord is nog altijd krachtig om 
mensen te bekeren. Probeer kinderen en jongeren altijd met liefde te benade-
ren, ook al zijn ze in uw ogen een beetje of een beetje veel lastig.
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DE TOEKOMST VAN DE GELOVIGEN

109. De toekomst van de heiligen

De toekomst van Gods kinderen, van de heiligen, is een hoopvolle toekomst.
Waarom? Door de heerlijke beloften die de Heere Jezus gegeven heeft inzake de 
toekomst. 

• De Heere Jezus is met hen tot aan de voleinding van de wereld.
• De Heere Jezus, geeft volharding en overwinning. (Openbaring 2,3)
• Na het sterven gaan ze naar het Paradijs, waar ook de Heere Jezus is. 
• De Heere Jezus heeft een plaats bereid in het Paradijs.
• De gelovigen zullen de heerlijkheid van de Heere Jezus zien.
• De gelovigen zullen aan Hem gelijk worden in Zijn opstanding.
• De gelovigen zullen na het sterven opgewekt worden. (t.Z.t.)
• De gelovigen zullen nooit meer gescheiden worden van de Heere Jezus. 
• De gelovigen zullen de wereld en de engelen oordelen.
• De gelovigen zullen een nieuw lichaam krijgen, evenals de Heere Jezus.
• De gelovigen zullen door de Heere worden opgenomen in de lucht en een 

plaats krijgen in de hemel, bij Christus.

Mattheüs 19:28 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.

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

Mattheüs 26:29 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.

Lukas 22:28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen. 
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.

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.

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   25420024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   254 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



255

Johannes 14:3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom 
Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U 
Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Romeinen 6: 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan 
Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstan-
ding………8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met 
Hem zullen leven.

Romeinen 8: 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, 
in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 13 Want als u naar het 
vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, 
zult u leven. 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 
zijn kinderen van God.

Romeinen 8:38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch 
engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige din-
gen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen schei-
den van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

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? Hoe-
veel te meer dan alledaagse dingen?

1 Korinthiërs 6:14 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook 
ons opwekken door Zijn kracht.

1 Thessalonicenzen 4:16 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 over-
gebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoe-
ting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Filippensen 3:20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt 
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lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf 
kan onderwerpen.

Hebreeën 13:5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met 
wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u 
beslist niet verlaten.

Hebreeën 13: 8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

1 Petrus 5:4 En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare 
krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

1 Johannes 3: 2 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. 3 En 
ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Openbaring 3:21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, 
zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Een speciale belofte voor degenen die uit de Grote Verdrukking komen.
Zij dienen God dag en nacht in Zijn Tempel. Het Lam, de Heere Jezus, zal 
hen leiden en van al het nodige voorzien. Zij zullen geen lichamelijke en 
geestelijke dorst meer hebben, want de Heere Jezus leidt ze naar levende 
waterbronnen. 
God zal alle tranen afwissen.

Openbaring 7:14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: 
Dezen zijn het die uit de Grote Verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden 
gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. 
En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen 
honger of dorst meer hebben, en 6 geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden 
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

110. Welke erfenis ontvangen de gelovigen? 

De gelovigen ontvangen van de Heere een erfenis. Wat voor erfenis is dat? Zij 
worden ook wel genoemd de geestelijke zegeningen die Christus voor ons 
bereid heeft op het kruis van Golgotha en door Zijn opstanding.
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‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opge-
komen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’.

Uit een aantal teksten in de Bijbel verkrijgen we meer bijzonderheden over deze 
erfenis. Het onderpand en zegel van de erfenis is de Heilige Geest. Zie Efeze 
1:3-14 Men ontvangt: 

• Verzoening met God.

• Vergeving van zonde en schuld.
• Eeuwig leven in het Paradijs.

• Zijn mede erfgenamen met Christus.
• Priesterlijk Koningschap.
• Een groot loon, na smaad en vervolging.
• Zijn heiligheid wordt ons toegerekend. 
• Zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend. 
• Kindschap van God. 
• Heerlijkheid en eer.

Kolossensen 3:24 in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfe-
nis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.

Mattheüs 5:12 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 10:41 Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon 
van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een recht-
vaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. 42 En wie een van deze 
kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voor-
waar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.

Lukas 6:35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets 
terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste 
zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

Romeinen 2:6 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…….. 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 per-
soons bij God.
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1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en 
geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid 
heeft voor hen die Hem liefhebben.

Efeziërs 6:8 U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de 
Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.

Kolossenzen 3:23 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet 
voor mensen, 24 in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis 
zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.

Johannes 10: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
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 meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader 
rukken.

Eeuwig leven met God. Hebt u dat ontvangen?

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.
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DE TOEKOMST VAN DE ONGELOVIGEN

111. De toekomst van de ongelovigen

De Bijbel, Gods Woord, onderscheidt in principe twee soorten mensen, gelovi-
gen en ongelovigen. 
Gelovigen geloven in God, de Schepper van hemel en aarde en in Jezus Chris-
tus, Gods Zoon, Die hun zonde heeft verzoend aan het kruis, Zijn leven heeft 
gegeven in de dood. Maar opgestaan is en nu leeft en zit aan de rechterhand van 
God, Zijn Vader. 

Ongelovigen geloven niet dat God bestaat, dus ook niet als Schepper van hemel 
en aarde. Is daar alles mee gezegd? Nee, want er bestaat wel onderscheid tussen 
ongelovigen. Ruwweg zou men de volgende indeling kunnen maken:

• Mensen geloven niet in het bestaan van God.
• Mensen geloven wel in een hogere macht.
• Mensen geloven wel in andere goden, afgoden.
• Mensen geloven wel in een God, maar hebben geen relatie met Hem.
• Mensen geloven wel in God en proberen door goede werken in de hemel te 

komen.
• Mensen, zogenaamde christenen, geloven wel alles wat in de Bijbel staat, 

maar hebben geen levende relatie met de Heere Jezus. Zijn niet wedergebo-
ren. 

• Mensen zijn ooit als baby gedoopt en denken dat het wel goed komt met 
hen.

• Mensen leven in de veronderstelling dat ze door de doop als baby wederge-
boren zijn en dus behouden.

• Mensen denken dat ze door de doop als baby in Christus ingelijfd zijn en dus 
behouden.

• Mensen denken zonder belijdenis van zonde tot God te kunnen gaan.
• Mensen zitten hun hele leven in een kerk en zijn nog niet bekeerd.
• Mensen zitten meer dan 30 jaar op een christelijk koor en zingen al die jaren 

over de Heere Jezus en het zegt hun niets. Ze komen en zingen voor de gezel-
ligheid.

Het bovenstaande is nog verder uit te breiden, want de mens is vindingrijk in 
het vinden van excuses voor zijn ongeloof. 
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Gods woord is echter zo duidelijk. 
Wie de Zoon heeft, heeft het Leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het Leven 
niet. Er is maar één norm: 
Sterven met Christus en opstaan in een nieuw leven met Hem. Dus sterven aan 
je eigen Ik en de Heere Jezus de baas laten zijn in je leven. Het is zo eenvoudig. 
Maar het probleem is dat dat de mens van nature niet wil. Ik werd daar vorig 
jaar weer bij bepaald door het overlijden van mijn enige broer. Twee weken vóór 
zijn overlijden, wees ik hem nog op een genadig God. Wat was zijn antwoord? 
‘Ik wil niet’. 

De Heere Jezus noemt bovenstaande mensen ongelovigen. Hij zegt dat het niet 
geloven in Hem als Zaligmaker, de grootste zonde is. Grote zonden en misda-
den spelen geen rol bij de Heere Jezus. Daarvoor is vergeving, als men ze belijdt. 
Mensen zeggen wel eens: ‘Ik denk dat ik niet genoeg gevoel/overtuiging van 
mijn zonde heb’. De Heere Jezus is daar gauw klaar mee. Hij zegt: ’u wilt tot 
Mij niet komen’. 
Waarom geloven deze mensen niet? Iedereen kan vanuit de schepping zien dat 
er een Schepper is. Geen enkel mens is in staat een eenvoudig madeliefje te 
maken. Dat kan God alleen. Het is heel simplistisch te denken dat de schep-
ping ontstaan is uit een zg. ‘oerknal’. Ik zou zeggen, dat kan een kind begrijpen. 
Dat de aarde ontstaan zou zijn middels evolutie, is ook een grote dwaling. Men 
gelooft letterlijk het Woord van God, of niet: Psalm 33: 9:’ Want Hij spreekt, 
en het is er; Hij gebiedt, en het staat er’. ‘Ja’, zegt men wel eens, ‘daar kunnen 
wij niet aan toe komen, aan het lezen van de Bijbel’. Men bedoelt te zeggen: 
‘Dat willen we niet!’ De Heere Jezus weet dat ook en zei over de bevolking van 
Jeruzalem destijds: ‘Ik heb u als een hen haar kuikens willen vergaderen 
onder Mijn vleugels, maar u hebt niet gewild’. Met het oog op Israël zei de 
Heere: ‘Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoor-
zaam en tegensprekend volk’. Maar ze wilden niet tot Hem komen. 

De gevolgen van het niet bekeerd willen worden.
De gevolgen van het afwijzen van de uitnodiging van de Heere, zijn verschrik-
kelijk. 
Ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren en ook niet willen realiseren. 
De Heere Jezus wist en weet dat wel en heeft, toen Hij op aarde was, vele malen 
gewaarschuwd voor de hel. Toch wel te begrijpen. Hij heeft Zijn leven gegeven 
om juist mensen van de hel te verlossen, van de straf in de hel. 
Te bedenken dat het verblijf in de hel, eeuwig is. Eeuwige wroeging, eeuwige 
pijn, eeuwig van de liefdevolle God gescheiden en eeuwig in de nabijheid van 
satan en zijn duivelen verkeren.
Dat zou een mens toch moeten aanzetten tot bekering, tot geloof in de Heere 
Jezus, Die de straf voor de zonden op Zich genomen heeft. 
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Wat een liefde van God dat Hij daarvoor Zijn Zoon gegeven heeft. Wat een 
liefde van de Heere Jezus.

De mensen zouden veel meer gewaarschuwd moeten worden. In de kerken 
werd dat vroeger wel meer gedaan. Maar in de huidige tijd wordt er weinig 
meer gewaarschuwd. Als er wel gewaarschuwd wordt, dan zegt men heel vaak 
dat de dominee over hel en verdoemenis preekt en dat vindt men verschrikke-
lijk. Dat zou verschrikkelijk zijn, als de dominee of de voorganger alleen waar-
schuwde voor de straf, en niet de liefde van God en de Heere Jezus zou 
verkondigen om zondaren te redden. Heel veel voorgangers gaan er van uit dat 
de kerkgangers wel bekeerd zijn. Dit is echter een fatale vergissing. 

Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij 
de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroor-
deeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Markus 16:16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar 
wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

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.

Hebreeën 2:3 hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veron-
achtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd 
door hen die Hem gehoord hebben.

Mattheüs 5: 29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het 
van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en 
niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. 30En als uw rechterhand u 
doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat 
een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel 
geworpen wordt.

Mattheüs 10: 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.

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 plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Zie 
ook Lukas 10:15
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Mattheüs 16: 18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn 
gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Markus 9:43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u 
verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het 
onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 
45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het 
leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuit-
blusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

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!

Lukas 16: 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 Lazarus 
in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur 
Lazarus 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.

Het woord dat met hel vertaald is in Lukas 16:23, kan ook vertaald worden met 
dodenrijk. Maar dit dodenrijk is wel het voorportaal van de hel. Want wat de 
Heere Jezus hier weergeeft, duidt op de smarten van de hel. Ongelovigen gaan 
naar deze plaats. Gelovigen gaan naar het Paradijs. Naar de plaats waar ook de 
Heere Jezus is. 

112. God zal rechtvaardig oordelen

God is geduldig en wil niet dat een mens verloren gaat. Hij wacht zo lang met 
Zijn straf omdat Hij de gelegenheid wil geven dat een mens zich bekeert. Maar 
als u blijft weigeren uw leven te veranderen, u tot God te bekeren, dan is het uw 
eigen schuld als de toorn en straf van God u treft op de dag van het rechtvaardig 
oordeel. 

De apostel Paulus geeft in Romeinen 3 een grondige, zuivere analyse van de 
situatie waarin ieder mens van nature verkeert. In de verzen 9 tot en met 12 laat 
hij zien dat alle mensen zondaars zijn. Dat niemand zijn best doet om God te 
vinden. Niemand doet wat echt goed is. 

Romeinen 3:9 Ik heb al eerder gezegd dat alle mensen, Jood of niet-Jood, schuldig 
zijn. Ze worden allen beheerst door de zonde. 10 Het staat zo in de Boeken: ‘Voor 
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God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. 11 Er is niemand verstandig. Er 
is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. 12 Alle mensen hebben zich 
van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet 
wat goed is, zelfs niet één. 

In de verzen 13 tot en met 20 maakt Paulus nog verder duidelijk hoe slecht de 
mens van nature is en tot alles in staat is. De zonden komen gelukkig niet altijd 
naar buiten. Niet iedereen is een vloeker, een lasteraar, een dief of een moorde-
naar. Maar in potentie is ieder mens tot alle zonden in staat. 
In de verzen 21 tot en met 26 komt Paulus met het Evangelie van Jezus Chris-
tus. Alle mensen kunnen vergeving krijgen van God door te geloven in Jezus 
Christus, Die voor de verzoening van de zonde Zijn eigen Lichaam gegeven 
heeft als offer voor God, Zijn Vader.

Romeinen 3:21 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet 
om vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. 22 Deze rechtvaar-
digheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor 
alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. 23 Alle mensen hebben gezondigd 
en missen daardoor Gods nabijheid. 24 Maar God is zo goed en vergevend hen weer 
aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) 
omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. 25 God heeft 
Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer 
hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die 
eerder gepleegd waren, verdragen 26 om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe 
rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus 
hoort, in ere herstelt. 

In de laatste verzen herhaalt Paulus nogmaals, dat een mens behouden kan 
worden door te vertrouwen op, door te geloven in, Jezus Christus. Door de wet 
te houden, wordt niemand behouden. Ook niet door te proberen netjes te 
leven, ieder het zijne te geven. Veel mensen denken daardoor het oordeel van 
God te kunnen ontgaan. Door het geloof in de Heere Jezus gaan gelovigen door 
de Heilige Geest naar de wet van de liefde leven. 

Romeinen 3:27 Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom 
niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te 
houden. 28 Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet 
door stipt de wet na te leven. 29 God is toch niet alleen de God van de Joden; Hij is 
immers ook de God van de andere volken? 30 Natuurlijk, er is maar één God. Hij 
spreekt Joden èn andere mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus gelo-
ven. 31 Betekent het dan dat wij door op Jezus Christus te vertrouwen, de wet 
opzijschuiven? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt. 
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Het Boek Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permis-
sion. 

Gaan mensen die de wet van God niet kennen, verloren?

Ja, zegt de apostel Paulus. Ze gaan verloren zonder dat er naar de wet verwezen 
wordt. Ieder mens weet van nature wel wat goed of kwaad is. Hun geweten zegt 
hun wel wat zij wel of niet mogen doen. Zij kunnen ook vanuit de schepping 
zien dat er een Schepper is, maar ze hebben Hem als zodanig nooit gezocht of 
gedankt.

Romeinen 2:12 De mensen die de wet van God niet kennen, gaan verloren zonder 
dat er naar de wet verwezen wordt. En de mensen die de wet van God wel kennen, 
worden door de wet veroordeeld. 13 Om voor God vrijuit te gaan, moet u doen wat 
Hij wil, of u Zijn wet nu kent of niet. 14 Hoewel er veel volken zijn die de geschre-
ven wet van God niet hebben, doen die van nature toch wat God wil. Daaruit 
blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is. 15-16 De wet van God staat in hun hart 
geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen: Of hun gedachten klagen 
hen aan, òf hun gedachten spreken hen vrij. Dit is het goede nieuws dat ik breng: 
Er komt een dag dat Jezus Christus in opdracht van God Zijn oordeel zal uitspreken 
over het verborgen leven van de mensen, over hun diepste gedachten. Het Boek 
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All 
rights reserved worldwide.

1 Korinthiërs 6:9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God 
niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, 
schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, 
lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

2 Korinthiërs 6: 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of 
wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel 
van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God 
gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun 
God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zon-
der u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en 
Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, 
de Almachtige.

2 Petrus 2:4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, 
maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de 
duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;
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2 Petrus 2:9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te ver-
lossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om 
gestraft te worden……...12 Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als 
redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te 
gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan, 13 en zij die een zwelg-
partij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid 
ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als 
zij met u de maaltijd gebruiken.

1 Johannes 5:10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; 
wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft 
het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.

113. De mens wil niet

God wil alle mensen behouden, de mens wil echter niet. De mens kan dan ook 
God nooit de schuld geven. De mens moet kiezen, voor of tegen God, voor of 
tegen de Heere Jezus.

Tijdens de bouw van de Ark predikte Noach 120 jaar lang dat de mensen zich 
moesten bekeren, wilden ze gered worden. Niemand bekeerde zich.
De Heere Jezus riep de mensen in Jeruzalem op tot geloof en bekering, maar zij 
wilden niet: 
In de Bijbel staat: ‘Er is niemand die God zoekt’. En dat is waar. Maar de mens 
kan door Gods Woord en Geest wel zoekende gemaakt worden. Wie God 
zoekt, zal Hem ook vinden. Dat belooft God in Zijn Woord.

Jesaja 50:2 Waarom was er niemand toen Ik kwam? Waarom gaf niemand ant-
woord toen Ik riep? Is Mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen? Of is er in 
Mij geen kracht om te redden?

Mattheüs 22:3 en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de 
bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.

Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar 
u toe gezonden 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!`

Lukas 14:17 En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om 
de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij begonnen 
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zich allen eensgezind te verontschuldigen 21 …..Toen werd de heer des huizes boos 
en zei tegen zijn dienaar: 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 
dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. 23 En de 
heer zei tegen de dienaar: 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.

Handelingen 7: 56 En hij(Stefanus) zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de 
Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57Maar zij riepen met 
luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af.

Paulus getuigde in Rome tegenover de daar wonende Joden van de Heere Jezus. 
Sommigen geloofden, anderen niet. Waarom niet? Paulus haalde een uitspraak 
van de profeet Jesaja aan, die dit voorzien had:

Handelingen 28: 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij heb-
ben 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.

Nu staat er ook in Gods Woord dat ‘God een gewillig volk heeft op de dag van 
Zijn kracht’ Dit staat in: 

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.

Wie zijn dat ‘uw volk’? Dat is het Joodse volk dat op de dag dat de Messias Jezus 
terugkomt, zeer gewillig zal zijn om zich te bekeren.

Mag deze belofte niet toegepast worden op de niet-Joden? Niet zoals het daar 
staat, want dat is expliciet voor het Joodse volk. 
Maar er staat in Psalm 22 het volgende:

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.

Dit is een zelfde soort belofte als voor het Joodse volk. Dit staat te gebeuren als 
de Heere Jezus terugkomt en Zijn macht op aarde zal uitvoeren.
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Maar gelden deze beloften nu niet? Nee, deze beloften niet. Maar er is wel een 
andere tekst die nu wel geldt. Dit betreft:

Filippenzen 2:13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, 
naar Zijn welbehagen.

Dus als u tobt met een onwillig hart om u te bekeren, bid dan de Heere of Hij 
u gewillig wil maken. Het is niet de bedoeling dat u deze tekst gebruikt om u 
niet te bekeren. Het is juist een bemoediging. Bij de Heere is uitkomst, ook als 
een mens onwillig is om zich te bekeren. Bid dan tot de Heere en pleit op deze 
belofte. 

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? Luis-
ter 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; 

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 
hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water 
des levens nemen, voor niets.

In het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22:17, doet de Heere Jezus 
een laatste dringende oproep om tot Hem te komen. Om zich over te geven. 
Zowel de Heere Jezus, de Heilige Geest, en de Bruid (de Gemeente) doen een 
laatste oproep aan allen die geestelijke dorst hebben. Wat zegt de Heere dan: ‘en 
laat hij die wil, het Water des Levens nemen, voor niets’, geheel gratis. Nou 
gratis! Het heeft wel de Heere Jezus’ leven gekost. 
Waar ik nog op wil wijzen is, dat de Heere zegt ‘die wil’. Je moet dus wel willen. 
Ja, maar zeggen sommige reformatorische christenen: ‘Een mens heeft door de 
zonde geen vrije wil meer en kan dus niet kiezen’. Ik zou zeggen: ‘ zegt u dat 
maar tegen de Heere. Weet wel, dat u Hem dan beschuldigt van een leugenaar 
te zijn’. Want de Heere houdt ieder mens verantwoordelijk voor zijn of haar 
keus. Alle de daarover ontwikkelde dogmatiek ten spijt. 

Op het Refoweb werd een vraag gesteld over de vrije wil. Ds. C. den Boer geeft 
antwoord. Het antwoord was heel uitgebreid, maar voegde m.i. weinig toe aan 
hetgeen hier staat:
‘Kort gezegd: Voor God/Jezus kiezen is geen kwestie van vrije wil. Alleen als onze wil 
die slaafs gebonden is aan de zonde en dus altijd en alleen een (vrije) keus maakt 
voor het kwade, vrij gemaakt wordt door Gods Geest, gaan wij de goede keuze doen. 
En ook dan zijn onze keuzes altijd met zonde besmet. Bid maar, of de Heere Jezus 
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Die leeft (opgestaan is uit de doden), ook in jouw hart wil wonen; dan voel je ook 
de stuwkracht tot het goede in je binnenste’. Ds. C. den Boer (B)

Reactie op het bovenstaande: 
In de Bijbel kom ik veel oproepen tegen van de Heere aan Zijn volk Israël om 
zich te bekeren. Het volk gaat grotendeels toch door met zondigen. Als Elia het 
volk Israël oproept om te kiezen voor God en niet voor Baäl, dan kiest het volk 
voor God. Johannes de Doper roept de Joden op om zich te bekeren en te laten 
dopen. Velen bekeren zich en laten zich dopen. 
Als we stellen dat een mens alleen maar een keus kan maken voor het kwade, 
dan komt de vraag op: ’Meent God die oproep wel?’ Als een mens toch niet de 
goede keus kan maken, ja, dan ga je maar wachten of het God behaagt je de 
goede keus te laten maken. 
Of, dat kan ook, je belijdt de Heere je onwil om je te bekeren en bidt Hem of 
Hij je gewillig wil maken. 
De oproep van de Heere Jezus in Openbaring 22:17 om tot Hem te komen is 
toch heel oprecht? Dat meent de Heiland toch? Hij wil niets liever dan zonda-
ren zalig maken. Zonder verdere gecompliceerde uitleg over onze wil zegt de 
Heiland eenvoudig: ‘Laat hij die wil komen!’ 

Natuurlijk weet ik, dat het God is die het willen en het werken werkt. Als een 
mens bekeerd is, zal hij achteraf wél zeggen, als het goed is: ‘ Dank u Heere, dat 
U mij getrokken heb uit de macht van satan’. Maar daar moeten we geen inge-
wikkelde stelling van maken of dit als excuus gebruiken. 
 
Zelfs als we door de werking van Gods Geest wel de goede keus maken dan 
kunnen we nog niet zeker zijn van de goede keuze, want ook dan is die keus 
door de zonde besmet en dus niet betrouwbaar. Ds. Den Boer vertrouwt blijk-
baar niet de werking van de Heilige Geest. Deze opmerking van hem lijkt mij 
niet gebaseerd op Gods Woord. 

Ik ken mensen, die zeggen dat ze altijd bidden of de Heere hen wil bekeren. In 
dat geval zeg ik: ‘Belijd je zonden en bekeer je.’. Ieder mens weet zeer goed wat 
zijn of haar zonden zijn. Eén van de grootste zonden is,de uitnodiging van de 
Heere afwijzen.
Heeft de mens een vrije wil? Over deze vraag is in de loop der eeuwen veel 
nagedacht. Grote verschillen van mening zijn er op dit punt geweest en zijn er 
nog. In het kader van dit boek ga ik hier niet verder op in. 
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114. Opzettelijk – Bewust zondigen

De apostel Paulus zegt dat, als men bewust zondigt, nadat men tot de kennis 
van de waarheid is gekomen, er geen verzoening meer mogelijk is door het 
bloed van de Heere Jezus. Het bloed van de Zoon van God wordt dan vertrapt 
zegt de apostel. Men heeft dan de Geest van de genade gesmaad. Vreselijk is het 
te vallen in de handen van de levende God!

Hebreeën 10: 26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis 
van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer 
maken. , 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzen-
gend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de wet van Mozes 
tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee 
of drie getuigen. 29 Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden 
die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? 30 Wij 
kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, 
spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 31 Vreselijk is het te 
vallen in de handen van de levende God.
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GOD WIL DAT ALLE MENSEN  

ZALIG WORDEN

115. Evangelisatie is opdracht en belofte

Evangelisatie, verkondiging van de blijde Boodschap, is de opdracht van de 
Heere Jezus aan Zijn discipelen. Wij moeten Zijn getuigen zijn en daarvoor 
hebben we de Heilige Geest ontvangen. Maar wat en hoe moeten wij getuigen 
en prediken? Dat is soms de vraag van een voorganger en evangelist. Maar het 
gaat er in de eerste plaats om Wie wij prediken, niet onszelf, maar de Heere 
Jezus Christus. In Gods Woord staan duidelijke instructies. Wij moeten de 
Heere Jezus prediken. Uitleggen Wie Hij is, waarom Hij naar deze wereld geko-
men is, wat over Hem geschreven staat in de Wet van Mozes, de Profeten en de 
Psalmen. Aan de hand van de Schriften legde de Heere Jezus aan Zijn discipe-
len uit, dat Hij de komende Messias is en dat Hij de Wet en de Profeten vervuld 
heeft. In het Nieuwe Testament vinden we de volledige openbaring van de 
Heere Jezus: Wie Hij is en waarom Hij gekomen is. Het gaat om Hem van 
Genesis tot en met Openbaring. Hij moet verkondigd worden. Alle mensen 
moeten Hem leren kennen, willen ze niet verloren gaan. 

Alle preken, traktaten en boeken kunnen en moeten aan deze instructies 
getoetst worden. Er kan dan ook niet volstaan worden met mensen alleen maar 
met teksten uit het Oude Testament te confronteren. Als men dit doet, zal er 
altijd iets moeten worden uitgelegd. Zoals de Heere Jezus Zelf deed. Aan Joodse 
mensen moet dan ook altijd een complete Bijbel worden aangeboden of een 
Nieuw Testament. Alleen door hen de Tenach te geven, doen we hen tekort. 
Hoewel de Heere al vaak de ogen van Joodse mensen geopend heeft door mid-
del van Jesaja 53. De meeste Joodse mensen bezitten wel een Tenach, met name 
in Israël. Door alleen een OT te geven, voldoet men niet aan de opdracht van 
de Heere Jezus om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen. De discipelen 
van de Heere Jezus kenden het Oude Testament, tóch moest de Heere Jezus hen 
verklaren wat er over Hem stond geschreven in het OT. Daarbij moest Hij ook 
hun verstand openen, anders begrepen zij het blijkbaar nog niet. Zo is het nu 
nog. Veel Joodse mensen hebben wel een OT, maar kunnen er niets mee. Dit 
komt door de bedekking die er nog steeds ligt over een groot gedeelte van het 
Joodse volk. Maar hier en daar wordt soms de bedekking weggenomen. 

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 
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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.

Markus 16: 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het 
Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal 
zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd wor-
den. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn 
Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slan-
gen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist 
niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Lukas 2: 30 want 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.

Lukas 24:44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen 
Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat 
in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij 
hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er 
geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 
En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 
worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen.

Johannes 20:29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u 
geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Handelingen 1:7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegen-
heden 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.

Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de 
hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moe-
ten worden.

Handelingen 10: 15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: 
Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!

Handelingen 13:46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig 
dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het 
verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot 
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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.
48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van 
de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.

Handelingen 14:1 En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de 
Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als 
van Grieken, geloofde………20 En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de 
synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel 
van Joden als van Grieken, geloofde.

Handelingen 16:5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen 
dagelijks in aantal toe.

Handelingen 17:4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij 
Paulus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van 
de vooraanstaande vrouwen niet weinigen……..10 En meteen stuurden de 
broeders Paulus en Silas ‘s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar geko-
men waren, naar de synagoge van de Joden. 11 En dezen waren edeler van gezind-
heid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote 
bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo 
waren. 12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse 
vrouwen en mannen niet weinigen.

Paulus zegt in onderstaande teksten dat hij vanaf dat moment naar de heidenen 
zal gaan. Maar dat deed hij toch al? Velen van de Grieken waren al tot geloof 
gekomen. Ja, maar Paulus ging eerst altijd naar de synagoge, naar de Joden. 
Eerst de Jood en dan de Griek. Maar de Joden bleven voortdurend zoveel tegen-
stand bieden en probeerden de verkondiging van Paulus te verhinderen, dat 
Paulus besloot om niet meer eerst naar de Joden te gaan. 
Het is echter wel heel bijzonder dat Paulus, toen hij in Rome kwam, daar al 
christenen vond. De Heere was hem vooruit gegaan! Wat een bemoediging.

Handelingen 18:5 En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, 
werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus 
de Christus is. 6 Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van 
zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal 
ik naar de heidenen gaan. 7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van 
iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge 
grensde. 8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de 
Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden 
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gedoopt. 9 En de Heere zei ‘s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet 
bevreesd, maar spreek en zwijg niet, 10 want Ik ben met u en niemand zal de hand 
aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.

Handelingen 19:4 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. 8 En hij ging de synagoge binnen 
en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te 
overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. 9 Maar toen sommigen 
verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaad-
spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde de 
discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. 10 En dit 
gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de 
Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken.

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.

Kolossenzen 4:5 Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegen-
heid om hun het goede nieuws door te geven. 6 Wees in uw spreken vriendelijk en 
verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft.

2 Korinthiërs 9:6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie 
zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.

116. Het Evangelie – kort en bondig samengevat

In de verzen 14 tot en met 18 van Johannes 3 staat het Evangelie heel kort 
samengevat. Indien men met traktaten wil evangeliseren, zouden deze teksten 
daar heel geschikt voor zijn. 

1) Zie in dit verband de website: www.themessiahrevealed.com of bestel het boek: ‘De Messias 
geopenbaard in de Heilige Schrift’ , verkrijgbaar in 41 talen.
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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. 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.

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.

117. God wil dat alle mensen zalig worden

Het is verschrikkelijk als mensen voor eeuwig verloren gaan. Voor eeuwig in de 
hel terechtkomen in het gezelschap van de satan en zijn demonen. God wil dat 
niet. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Maar wél op Zijn voorwaarden.
Want de mens heeft God groot onrecht aangedaan. Hij heeft gezondigd door 
meer naar de satan te luisteren dan God te gehoorzamen en lief te hebben. In 
het Paradijs koos de mens voor satan en geloofde God niet op Zijn Woord. 
Daardoor is de erfzonde het deel geworden van alle mensen. Een rechtvaardig 
en heilig God moet de zondaar straffen, maar daarvoor is juist de Heere Jezus 
gekomen om de straf, de toorn en het oordeel van God over de zonde op Zich 
te nemen.
Wie nu gelooft dat Zoon van God ook voor zijn of haar zonde is gestorven, 
ontvangt van God eeuwig leven en komt niet in de hel. 

Jesaja 49:6 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.

Ezechiël 18:23 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?............32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een ster-
vende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Ezechiël 33:11 Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind 
geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich 
bekeert van zijn weg en leeft!
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Lukas 14: 23 En de heer zei tegen de dienaar: 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 bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering 
niet nodig hebben.

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.

Johannes 6:37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij 
komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

1 Timotheüs 2: 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zalig-
maker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid 
komen. 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de 
mens Christus Jezus.

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. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als 
een dief in de nacht.

118. Wat is het belangrijkste in het leven?

Op deze vraag geeft de Heere Jezus een duidelijk antwoord. Het belangrijkste 
in het leven is dat het Koninkrijk van God gevonden wordt. Daarnaar moet een 
mens op zoek gaan. Wat betekent dat precies? In Johannes 6 vers 27 geeft de 
Heere Jezus nadere uitleg. Het gaat om het voedsel dat eeuwigheidswaarde 
heeft en dat is de Heere Jezus Zelf. Hij is het levende Brood uit de hemel. Het 
levende Brood is Zijn Lichaam dat Hij gegeven heeft aan het kruis tot verzoe-
ning van de zonden van allen die in Hem geloven. Maria zat aan Zijn voeten 
om van Hem daarover te horen. Daarom zegt Hij van Maria, dat zij een betere 
keus heeft gemaakt dan haar zuster Martha, die druk bezig was met allerlei 
werkzaamheden, die wel nuttig waren, maar toch……. 
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Verschillende andere teksten in de Bijbel wijzen de mens op het éne nodige.
Het énige nodige is dat we God liefhebben boven alles en Jezus Christus Zijn 
Zoon kennen als Verzoener van onze zonden. Dat is het belangrijkste. Al het 
andere vloeit daaruit voort. 

Psalm 27:4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik 
wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijk-
heid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Prediker 12:13 De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God,

en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Mattheüs 6:33 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat 
zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?

Lukas 10:42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgeko-
zen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Lukas 12:29 En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet ver-
ontrust. 30 Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader 
echter weet dat u deze dingen nodig hebt. 31 Maar zoek het Koninkrijk van God 
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 32 Wees niet bevreesd, kleine 
kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Johannes 5:24 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 verdoeme-
nis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Johannes 6:27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat 
blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft 
God de Vader verzegeld.

Johannes 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
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 meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader 
rukken.

Filippensen 3:14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend 
naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van 
boven is, in Christus Jezus.
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1 Timotheüs 4:8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de 
godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en 
van het toekomende leven heeft.

Hebreeën 13:5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met 
wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u 
beslist niet verlaten.

1 Johannes 5:12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet.

119. Over wie ligt een bedekking?

Over Israël.
De apostel Paulus zegt dat God Israël een geest van diepe slaap heeft gegeven en 
ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is echter gedeeltelijk en 
tijdelijk. Waarom? Ter wille van de zaligheid van de volken. Nu komen in onze 
tijd, in beperkte mate, Joodse mensen tot geloof in de Messias Jezus. Maar bij 
de komt van de Messias zullen ze allemaal in Hem gaan geloven. Ze zijn nu nog 
grotendeels vijanden van het Evangelie. Maar desondanks blijven zij geliefden 
van de Heere, vanwege Zijn beloften aan Abraham, Izak en Jakob.
Israël blijft Gods oogappel. Waarom? Omdat Gods beloften aan Abraham niet 
herroepen kunnen worden. Ze zijn eeuwigdurend. De Heere heeft bij Zich Zelf 
gezworen en kan dit niet meer herroepen.
Bij de komst van de Messias zal de bedekking worden weggenomen. 

Romeinen 11:7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het 
uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals geschre-
ven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en 
oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

Romeinen 11;25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit gehei-
menis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding 
over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo 
zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Romeinen 11:27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden 
zal wegnemen. 28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege 
u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 Want de gena-
degaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
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Romeinen 11:31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de 
ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 32 Want God heeft hen 
allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

2 Korinthe 3:14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft 
diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden wegge-
nomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15 Ja, tot op heden ligt er, 
wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 16 Maar wanneer het 
zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

Over de volken.
Er ligt niet alleen een bedekking over Israël, maar ook over de volken. 
In tegenstelling tot de bedekking over Israël, wordt de bedekking niet veroor-
zaakt door God maar door satan. De bedekking over de volken is minder groot 
dan over Israël, want er komen regelmatig nog veel mensen tot bekering. Het 
aantal bekeringen heeft volgens Handelingen 13:48 ook een beperking. 
Waarom? Dat weten wij niet. God wil echter dat alle mensen zalig worden. Als 
dat niet gebeurt, ligt de oorzaak altijd bij de mens en niet bij God. 
In de eindtijd zullen echter alle volken de Koning van Israël, de Heere Jezus 
gaan aanbidden in Jeruzalem. Dan wordt de bedekking, de sluier weggenomen. 

Eenmaal zal in de Naam van Jezus zich elke knie buigen van hen die in de 
hemel, en van hen die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zal 
belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 
Filippenzen 2: 10,11.

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 wor-
den boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 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.

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.

Jesaja 60:3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans 
van uw dageraad.
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Jesaja 66:18 De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En 
zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.

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 volken vonnissen, tot ver weg.

Zacharia 8:22 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. 23Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die 
dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vast-
grijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en 
zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Handelingen 13:48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en 
prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven.

2 Korinthe 4: 3 Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het 
bedekt in hen die verloren gaan.4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van 
deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Met de god van deze eeuw wordt satan bedoeld. Hij is degene die de gedachten, 
zinnen van de mensen verblindt. Hij is er altijd op uit om de mensen van de 
Heere Jezus weg te houden. 
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DE STRIJD VAN HET GELOOF

120.  De strijd tegen de wereld, de duivel en het eigen 
vlees(ik)

Een nieuw gelovige werd vroeger wel eens welkom geheten met: ‘Welkom in de 
strijd!’ De nieuw gelovige had waarschijnlijk nog geen idee wat hem of haar 
voor strijd te wachten stond. Maar daar komt men in de regel wel heel gauw 
achter. Waarom? Omdat de satan weet heeft van je verandering en zeker zal 
proberen jouw geloof te bestrijden, je aan het twijfelen te brengen.

Wat zijn de middelen die satan toepast ons geloof aan het wankelen te brengen? 
Nu, dat zijn er heel veel en het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. 

Zonder volledig te zijn zal ik een aantal middelen opnoemen die satan kan 
gebruiken. Het resultaat kan zijn: klein geloof of geen werkzaam, levend geloof.

Oorzaken van de achteruitgang van het geloof:

Twijfel aan het bestaan van God.
Twijfel aan de onfeilbaarheid van Zijn Wezen en Zijn daden.
Twijfel aan Zijn Woorden, Zijn beloften.
Twijfel aan Zijn almacht.
Voorspoed en welvaart.
Goede gezondheid.
Geen levendig gebedsleven – gebedsloosheid.
Niet in afhankelijkheid willen leven.
God niet iedere dag danken.
Vermaak in aardse zaken.
God en Jezus niet op de eerste plaats in ons leven hebben.
Onze baan, gezin, kinderen en kleinkinderen staan op de eerste plaats.
De dag beginnen zonder ‘stille tijd’.
God niet bidden in tijd van beproeving.
Formuliergebeden – standaard gebeden.
Geen voorbede voor het werk in Gods Koninkrijk.
Geen voorbede voor andere mensen.
Geen blijdschap over Gods werken en de voortgang van het Evangelie.
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Hoe kan de Heere deze geestloze staat veranderen?
• Door beproevingen. Beproevingen versterken het geloof. Als men echter rust 

en voorspoed geniet, gezondheid en men denkt tot veel in staat te zijn, kan 
dit leiden tot verzwakking van het geloof.

• Door de Heere te danken, te loven en te prijzen in oprechtheid om Wie Hij 
is en wat Hij doet. Omdat de Hand van de Heere gezien wordt in de dage-
lijkse gebeurtenissen van ons leven. Tel uw zegeningen, één voor één! 

• Door Gods daden in ons leven niet te vergeten, maar die steeds weer in her-
innering te roepen. In het OT werden wel gedenkstenen opgericht. Zo moe-
ten wij in ons geheugen ook van die momenten hebben, waardoor wij er aan 
herinnerd worden, wat God in ons leven gedaan heeft. 

• Door mee te leven, en zo mogelijk, mee te werken in de Gemeente. Mee 
doen met Evangelisatie en werk voor de zending. Meedoen aan werk voor 
gehandicapten enz. Omzien naar onze naaste.

• Door mee te doen aan een gebedskring in de Gemeente.

• Door te streven naar heiligmaking onder de leiding van de Heilige Geest. Zon-
der de Heilige Geest zal dit niet lukken. Ook de strijd tegen karakterzonden zal 
niet lukken zonder overgave aan Christus, zonder Zijn Heilige Geest.

Let op de leiding en voorzienigheid van God in ons leven. Er gebeurt niets bij 
toeval. 

• Door er ons op toe te leggen andere mensen te helpen en te dienen. In de 
eerste plaats er te zijn voor onze geloofsgenoten, maar ook zo nodig voor 
anderen, voor onze buren.

• Door ons te disciplineren, afstand te doen van bepaalde zaken die ons zou-
den kunnen verleiden tot wereldgezindheid of tot zonde. Moet de TV wel in 
huis blijven? Door onze ogen af te wenden van wat ons zou kunnen verleiden 
tot zonde. Ook via de PC en de smartphone kunnen allerlei verzoekingen en 
verleidingen bij ons binnen komen. 

• Door niet rijk te willen worden, want die rijk willen worden zegt de apostel, 
vallen in verzoeking en veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen 
wegzinken in verderf en ondergang, Geldzucht is een wortel van alle kwaad. 
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1 Timotheüs 6: 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik 
en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en 
ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlan-
gen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten door-
stoken. 11 U echter, o mens die God toebehoort, 12 Strijd de goede strijd van het 
geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede 
belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 13 Ik beveel u voor God, Die alle din-
gen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijde-
nis afgelegd heeft, 14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de 
verschijning van onze Heere Jezus Christus. 15 De zalige en alleen machtige Heere, de 
Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 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.

1 Petrus 5:5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen 
elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 6 Verneder u dan onder de 
krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7 Werp al uw zorgen 
op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpar-
tij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen 
verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat 
hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

2 Petrus 1:10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkie-
zing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen. 11 Want zo zal u 
in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere 
en Zaligmaker, Jezus Christus.

121. De Geestelijke wapenrusting, wat is dat?

Wat houdt geestelijke wapenrusting in? De apostel noemt de volgende, heel 
belangrijke, punten:

• De waarheid van Gods Woord- daaraan vasthouden
• De gerechtigheid, de verzoening door Jezus Christus.
• Het Evangelie van de vrede blijven verkondigen.
• Blijven volharden in het geloof in de Heere Jezus.
• De zaligheid die ons te wachten staat en die we nu al hebben.
• De Heilige Geest, die in alle waarheid leidt – niet bedroeven.
• Veel gebed en smeking in de Heilige Geest.
• Volharden in het gebed voor alle gelovigen. 
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Efeze 6:10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. 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. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed 
met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid 
van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waar-
mee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm 
van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke 
gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent 
met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

De Heere Jezus heeft de gelovigen een voorbeeld gegeven van hoe we de satan 
kunnen weerstaan. Hij werd Zelf door satan 40 dagen verzocht in de woestijn. 
Waarom heeft de Heilige Geest de Heere Jezus naar de woestijn geleid? De 
Heere Jezus is Mens en God.
Als God had Hij de satan bij Zich weg kunnen houden. 
Ik denk dat de Heere dit toegelaten heeft om Zijn kinderen te leren, op welke 
wijze ze de verzoekingen van satan kunnen en moeten weerstaan. Hij is op 
dezelfde wijze verzocht geweest als wij, zonder te zondigen. Omdat Hij ons 
daarin begrijpt, kan Hij ons te hulp komen. 
De Heere Jezus bestreed satan met het Woord van God:

Lukas 4:3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze 
steen dat hij brood wordt. 4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat 
de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.(Deut.8:3).

Lukas 4:6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid 
van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie 
ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 8 Maar 
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschre-
ven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.(Deut.6:13)

Lukas 4:9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte 
van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werpt U Zich 
dan vanhier naar beneden, 10 want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor 
U bevel zal geven om U te bewaren, 11 en dat zij U op de handen dragen zullen, 
opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 12 Maar Jezus antwoordde en 
zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. (Deut.6:16).
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Lukas 4:13 En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem 
tot een bepaalde tijd.

122. Volharding – in Jezus blijven

Hoe kan een gelovige volharden?

Kort gezegd, door het oog gericht te houden op Jezus, Die er voor zal zorgen 
dat wij tot het einde van ons leven blijven volharden in het geloof. Door het van 
Hem te blijven verwachten en van Zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest leidt 
in alle waarheid en behoedt ons voor dwaling en afval.

Hebreeën 10:35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning 
met zich meebrengt. 36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen 
van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. 37 Want: Nog een 
heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven.

Hebreeën 12:1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte
van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk 
verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 
terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van 
het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het 
kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon 
van God. 3 Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars 
tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 4 U 
hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.

Jakobus 1: 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg-
brengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u vol-
maakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. 5 En als iemand van u in 
wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig 
geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

In Christus blijven.

1 Johannes 2:24 Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u 
blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader 
blijven. 25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26 Deze 
dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. 27 En wat u 
betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet 
nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking 
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tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onder-
wezen, zo moet u in Hem blijven.

1 Johannes 4:12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft 
God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat 
wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven 
heeft…….15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij 
in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is 
liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde 
bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van 
het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

123. Die uit God geboren is, overwint de wereld 

Het geloof in de Heere Jezus is in staat de wereld te overwinnen. Wat betekent 
dat, de wereld overwinnen?

De apostel Johannes geeft daar antwoord op:
• De boze overwinnen.
• Alles wat in de wereld is niet liefhebben.
• De vleselijke begeerten overwinnen.
• Niet hoogmoedig zijn.
• Wat je ogen zien in de wereld, niet begeren.

Is het bovenstaande mogelijk? Kan een gelovige dat? Ja, volgens de apostel moet 
dat mogelijk zijn. De gelovige moet wel wedergeboren zijn. Niet in eigen kracht 
de boze overwinnen, dan lukt het niet, maar door de kracht van de Heilige 
Geest Die in de gelovige is. Het is dus ontzettend belangrijk dat een gelovige de 
volheid van de Heilige Geest ontvangt. 
Wie wil overwinnen, moet eerst een ontmoeting gehad hebben met de Over-
winnaar, de Heere Jezus Christus. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars! 

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.

1 Korinthiërs 15:57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door 
onze Heere Jezus Christus.

1 Johannes 2:13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. 
Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 
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kinderen, omdat u de Vader kent. 14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 
kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk 
bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 

1 Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16Want al 
wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de 
hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de 
wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid.

1 Johannes 4:4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want 
Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is 
de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is 
het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

124. Die uit God geboren is zondigt niet meer

Overwinning over de zonde.

Is overwinning over de zonde mogelijk? Volgens de apostel Johannes is dit zeker 
mogelijk. De apostel is daar heel stellig in. Maar er zijn veel christenen die vin-
den dat dit niet mogelijk is.
Hoe komt dit? Dit komt, omdat er blijkbaar nog veel zonde in hun leven is, 
waar ze wel tegen strijden, althans dat zegt men, maar waar ze niet vanaf kun-
nen komen. De apostel Paulus zegt dat ze dan niet voldoende gestreden hebt. 
Dat lukt u ook niet. Waarom niet? Omdat u het waarschijnlijk in eigen kracht 
doet. Als we echter onze zonden belijden en de Heere Jezus bidden of Hij ons 
leven wil veranderen, vernieuwen en ons kracht wil geven om de zonden te 
laten, dan zal ons gebed zeker verhoord worden. Door de kracht van Zijn Geest 
kan de Heere Jezus de macht van satan verbreken en ons bevrijden van de 
macht van de zonde. 

1 Johannes 3:9 Ieder die 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.

1 Johannes 5:18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar 
wie uit God geboren 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.
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In veel reformatorische kerken wordt gepredikt dat overwinning over de zonde 
niet mogelijk is in ons leven. De gelovige blijft zondaar, want de oude natuur is 
nog wel aanwezig. Daar speelt de kerk ook op in. Vandaar ook een week van 
voorbereiding voor het houden van het Heilige Avondmaal. De gelovigen krij-
gen dan een week de tijd om na te denken over hun zonden, deze te belijden, 
vergeving te vragen, en op deze manier te trachten waardig te zijn, om deel te 
nemen aan het Heilig Avondmaal. 

Wat zegt Gods Woord hierover? Wat zegt de apostel Johannes hierover?
De apostel zegt dat als iemand wedergeboren is, deze niet meer zondigt. En als 
we toch zondigen dat we deze moeten belijden, direct, en dan vergeving ontvan-
gen. Een wedergeboren iemand kan en mag niet in de zonde blijven. Als dat wel 
zo is, dan is Christus niet in hem en dan heeft hij of zij een andere meester. Er 
zijn leraars die leren dat een wedergeboren mens geen oude natuur meer heeft en 
daarom niet kan zondigen. Dat zegt Gods Woord niet en dat zegt de apostel 
Johannes ook niet. Maar de oude natuur mag geen heerschappij voeren in een 
wedergeboren mens. Wij moeten de oude natuur voor dood houden: Romeinen 
6:11. We kunnen door de Geest de werkingen van het vlees doden: Romeinen 
8:13 De nieuwe natuur zondigt niet. Wij hebben ons met Christus bekleed. Wij 
kunnen in Zijn kracht de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Zie 
Efeze 4:17-32. De nieuwe mens met de nieuwe natuur is, als het goed is, vol van 
de Heilige Geest. Maar omdat een mens ook nog de oude natuur heeft, blijft er 
altijd een strijd tussen vlees en Geest zo lang we op aarde zijn. 

1 Johannes 1:6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch 
in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in 
het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en 
het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Als wij zeggen 
dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

125.  Beloften van de Heiland voor degenen die overwinnen

De beloning van de kinderen van God.

Zij, die overwinnen, ontvangen veel van de Heere. De Heere zegt het Zelf tegen 
de apostel Johannes in Openbaring 2 en 3. Zie onderstaande teksten. 
Dit is het volle loon wat de kinderen van God ontvangen als zij volharden.
Een samenvatting uit deze teksten laat ons zien welke heerlijke beloften Gods 
kinderen hier ontvangen:
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• Hij mag eten van de Boom des Levens, in het Paradijs.
• Hij zal niet door de tweede dood beschadigd worden.
• Hij zal het verborgen Manna te eten krijgen.
• Hij zal een nieuwe naam ontvangen op een witte keursteen.
• Hij zal macht krijgen over de volken.
• Hij zal de morgenster ontvangen.
• Zijn naam zal niet uit het Boek des Levens gewist worden.
• Hij zal bekleed worden met witte kleding.
• De Heere Jezus zal zijn naam belijden voor Zijn Vader en de engelen.
• Hij zal tot een zuil in de tempel van God, de Vader gemaakt worden. Hij 

zal niet meer uit die tempel weggaan.
• Op hem zal geschreven worden, de Naam van Mijn God, de naam van 

het nieuwe Jeruzalem en Mijn nieuwe Naam.
• Hij zal met Mij zitten op Mijn troon. 

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

Openbaring 2: 11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

Openbaring 2: 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal  
 
hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die nie-
mand kent dan wie hem ontvangt.

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. 27 En hij zal hen hoeden met 
een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – 
zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. 28 En Ik zal hem de mor-
genster geven.

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. 6 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest 
tegen de gemeenten zegt.

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn 
God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn 
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God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruza-
lem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 3: 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, 
zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
 
Als we deze twaalf zegeningen, die de Heere Jezus Zijn kinderen toezegt, bezien, 
dan kunnen wij het nauwelijks bevatten. Wordt dat straks allemaal gegeven aan 
een verloste zondaar? Ja, de Heere zegt het en Zijn Woord is betrouwbaar. Laten 
we proberen daar biddend meer inzicht in te krijgen.

• Hij mag eten van de Boom des Levens, in het Paradijs.

Openbaring 22:2 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……….14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, 
zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten 
de stad mogen binnengaan.

Adam en Eva mochten niet meer van de Boom des Levens eten, omdat Christus 
nog geen verzoening had gebracht door Zijn offer.

• Hij zal niet door de tweede dood beschadigd worden.

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.14 
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des 
levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Openbaring 21:8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, 
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun 
deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

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.

• Hij zal het verborgen Manna te eten krijgen.
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Mattheüs 13:11 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.

Johannes 6:50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan 
eet en niet sterft. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als 
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.

• Hij zal een nieuwe naam ontvangen op een witte keursteen.

Jesaja 65: 15 U zult uw naam voor Mijn uitverkorenen achterlaten als een vloek-
woord en de Heere HEERE zal u doden, maar Zijn dienaren zal Hij noemen met 
een andere naam,

Openbaring 19: 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren 
vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan 
Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam 
luidt: Het Woord van God.

• Hij zal macht krijgen over de volken.

Daniel 7:18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvan-
gen. 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 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 konink-
rijk 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 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.

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 Korinthe 6:3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan 
alledaagse dingen?
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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 getuige-
nis 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 22:3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van 
God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5 En 
daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want 
de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

• Hij zal de morgenster ontvangen.

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.

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten 
van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de 
blinkende Morgenster.

• Zijn naam zal niet uit het Boek des Levens gewist worden.

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 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 20:15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 
levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

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. 
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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.

Hij zal bekleed worden met witte kleding.

Openbaring 3:4 Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet 
bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het 
waard zijn.
 
Openbaring 19:8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn 
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

• De Heere Jezus zal zijn naam belijden voor Zijn Vader en de engelen.

Maleachi 3:17 En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,
op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen,
zoals een man zijn zoon spaart die hem dient.

Mattheüs 10:32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook 
belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

•  Hij zal tot een zuil in de tempel van God, de Vader gemaakt worden. Hij 
zal niet meer uit die tempel weggaan. 

1 Koningen 7:21 Vervolgens richtte hij de pilaren op in de voorhal van de tempel. 
Hij richtte de rechterpilaar op en gaf die de naam Jachin. Daarna richtte hij de 
linkerpilaar op en gaf die de naam Boaz.

Galaten 2:9 En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te 
zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand 
van gemeenschap, opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen zouden 
gaan.
 
• Op hem zal geschreven worden, de Naam van Mijn God, de naam van 

het nieuwe Jeruzalem en Mijn nieuwe Naam.

Galaten 4:26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons 
allen.

Hebreeën 12,22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de 
levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,
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Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is.

Openbaring 22:3….. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn 
dienstknechten zullen Hem dienen,4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam 
zal op hun voorhoofd zijn.

• Hij zal met Mij zitten op Mijn troon. 

Mattheüs 19:28 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.

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 Korinthe 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 onbedui-
dende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer 
dan alledaagse dingen?

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.

126. Gelovigen moeten de wereld niet liefhebben

De apostelen waarschuwen de gelovigen om niet mee te gaan in de wereldse 
manier van leven. De wereldse manier van leven is een leven zonder God, zon-
der de Heere Jezus, waarbij het eigen ik de voornaamste plaats inneemt. Het is 
een leven dat gericht is op geld verdienen, eigen eer zoeken, pronken met aardse 
goederen, plezier maken, vakanties houden enz. 

Als de gelovige met de Heere Jezus opgewekt is tot een nieuw leven, zullen  
de ongelovige wereldse mensen een hekel aan hem krijgen en hem haten. De 
vervolgde christenen in de wereld ervaren dat elke dag aan de lijve. Want de 
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mensen hebben Hem gehaat en zij zullen ook u haten, heeft de Heiland gezegd. 
‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De 
koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere 
en Zijn Gezalfde’. Psalm 2: 1,2

Heb de wereld niet lief, zegt de apostel, ook niet wat in de wereld is. Uw schat 
is toch in de hemel? Verlang er niet naar om rijk te worden met geld en goede-
ren. De geldzucht is een wortel van alle kwaad. Heeft de Heere u gezegend met 
veel geld en goederen? Dien dan de Heere met hetgeen u van Hem gekregen 
hebt. 

Bedenk en zoek de dingen die van God zijn, niet de ijdele, wereldse zaken die 
geen nut hebben voor de naaste en de eeuwigheid.
‘Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en 
de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld 
gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwig-
heid.’ (1 Joh.2:16,17) Dit was ook de zonde van Eva en Adam. Begeerte van de 
ogen. Ze zagen de prachtige vrucht. De begeerte van het vlees. Zij kregen er zin 
in en aten van de vrucht. De hoogmoed van het leven. Ze wilden als God zijn. 

Het is belangrijk om te weten wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 
van God is in uw leven. 

Johannes 15:19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, 
maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, 
daarom haat de wereld u.

Romeinen 12:2 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.

Galaten 5:16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van 
het vlees niet volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest 
tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 
18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 

Efeze 2:1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de over-
tredingen 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 ongehoorzaam-
heid.
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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,

1 Timotheus 6:9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een 
strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in 
verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daar-
naar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met 
vele smarten doorstoken.

1 Petrus 1:14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten 
die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u 
geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,

1 Petrus 1:22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de 
waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een 
rein hart, 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onver-
gankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

1 Johannes 2:15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat 
in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed 
van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat 
voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

127. Hulp in verzoekingen

Wat zijn verzoekingen? Een voorbeeld daarvan vinden we in de Bijbel, als de 
Heere Jezus verzocht wordt door satan. Wat wil satan? Satan wil dat de Heere 
Jezus ongehoorzaam wordt aan God, Zijn Vader, en een knieval voor satan zal 
maken. Dan zou Gods reddingsplan, waarvoor Jezus naar deze wereld was 
gekomen, misschien mislukken en satan uiteindelijk aan het langste eind trek-
ken. Daar is satan altijd op uit. Om mensen te verleiden tot ongehoorzaamheid 
aan God. Daar is hij in het paradijs met Adam en Eva mee begonnen en daar 
gaat hij mee door, zolang hij nog niet opgesloten is in de afgrond of in de hel. 

Dus iedere verzoeking die een gelovige ondervindt, komt van satan en van uit 
zijn eigen zondige natuur. God verzoekt niemand. De Bijbel is daar heel duide-
lijk over. God kan wel de verzoeking van satan toelaten, b.v. als beproeving. Zie 
het voorbeeld van Job uit de Bijbel. Gods Woord zegt dat de Heere met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zal zorgen, ons uit de verzoeking verlossen. 
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Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Mattheüs 26:41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel 
gewillig, maar het vlees is zwak.

Lukas 4:13 En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot 
een bepaalde tijd.

1 Korinthiërs 10: 13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. 
En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan-
kunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen 
doorstaan.

1 Timotheüs 6:9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een 
strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in 
verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daar-
naar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met 
vele smarten doorstoken.

Jakobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd 
gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan 
hen die Hem liefhebben. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word 
door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf 
verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 
begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, 
baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

1 Petrus 1:6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als 
het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen 7 opdat de beproeving van uw 
geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 
beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring 
van Jezus Christus.

2 Petrus 2:9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te ver-
lossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft 
te worden.

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.
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128. Bij God zijn alle dingen mogelijk

We mogen nooit te klein van God denken. Hij is almachtig. Bij Hem zijn alle 
dingen mogelijk. Er staat wel bij: ‘voor wie gelooft’. Dat betekent echter niet 
dat Hij alles gaat doen wat wij graag willen. Zijn gedachten zijn niet onze 
gedachten en Zijn wegen zijn niet onze wegen. Wij moeten altijd vragen in ons 
gebed naar Zijn wil en Zijn eer op het oog hebben. 

Markus 9:23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk 
voor wie gelooft.

Markus 10:27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, 
maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.

Markus 11:23 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word 
opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven 
dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24 Daarom zeg 
Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten 
deel vallen.

Lukas 1:37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Lukas 16: 5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 En 
de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbei-
boom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.

129. God voorziet in alles wat u nodig hebt

Bent u het daarmee eens? Dat God voorziet in alles wat u nodig hebt? Als u het 
er niet mee eens bent, wat is dan de oorzaak ? Het kan best moeilijk zijn om dat 
vast te stellen. Wij denken iets zeer dringend nodig te hebben. Wij bidden 
erom, maar ontvangen niet wij bidden. 
De belangrijke vraag hierbij is of hetgeen wij vragen en bidden naar Zijn wil is. 
De Heere zorgt voor Zijn kinderen en zij gaan de musjes ver te boven. De 
Heere weet wat Zijn kinderen nodig hebben. Mogen zij er dan niet om vragen? 
Jazeker wel, want de Heere Jezus leert ons bidden: ‘Geef ons heden ons dage-
lijks brood’. Als een kind van God met de juiste intentie in de Naam van de 
Heere Jezus, tot God Zijn Vader gaat, zullen ze in alles wat nodig is en bij alles 
wat er moet gebeuren, eerst met Hem overleggen. Wat vindt de Heere ervan? 
Heb ik wat ik vraag, wel echt nodig? 
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Maar Gods wegen zijn niet altijd onze wegen. Het kan zijn dat wij om genezing 
of gezondheid bidden, maar dat God daarin een andere keuze maakt. Die meer 
tot Zijn verheerlijking dient, al zien wij dat vaak direct nog niet. Wij mogen 
steunen op Zijn belofte, dat Hij ons dag aan dag draagt, dat Hij met ons is, elke 
dag. Tot aan de voleinding der wereld. Dat wij niet bezorgd hoeven te zijn voor 
de dag van morgen.

Filippenzen 4:6,7: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van 
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 
Christus Jezus’.

Filippenzen 4:19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien 
van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

130. Is er afval van de gelovigen-heiligen?

Nee, als u onderstaande teksten leest dan blijkt duidelijk dat er geen afval van 
de heiligen is. Niet van degenen die wedergeboren zijn door de Heilige Geest. 
Iemand die een nieuwe schepping geworden is (2 Korinthe 5: 17), kan door een 
zonde te bedrijven, niet ineens weer een oude schepping worden. Hij moet zijn 
zonde belijden en de Heere is getrouw en rechtvaardig om hem de zonden te 
vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1: 9) 
Je hoort in deze tijd veel over afval in de kerken en gemeenten. Over jongeren 
die de kerk verlaten, maar ook wel ouderen die afhaken. Dat kan vele redenen 
hebben. Men vindt de diensten te saai. Men voelt zich niet opgemerkt. Maar zij 
die de kerk verlaten, zijn meestal geen wedergeboren mensen. Het zijn vaak 
jonge- of oudere mensen, die nog nooit tot een echt geloof zijn gekomen. Daar-
bij speelt wel de vraag of de kerk, gemeente genoeg gedaan heeft om een duide-
lijk, helder Evangelie te prediken. Dr. Martyn Lloyd Jones heeft eens gezegd dat 
de kerk in West–Europa ten onder gaat, omdat de voorgangers ervan uitgaan 
dat alle mensen in de kerk al bekeerd, ware christenen zijn. Daarom preekte hij 
’s morgens voor bekeerde gelovigen en ’s avonds voor onbekeerde gelovigen. 
Deze termen kloppen natuurlijk niet, maar u begrijpt denk ik wel wat ermee 
bedoeld wordt. Er zijn ongetwijfeld veel jongeren en ouderen in de kerk die nog 
niet wedergeboren zijn. Daarom moet aan hen een duidelijk Evangelie verkon-
digd worden, uitgaande van hun onbekeerde situatie.

Lukas 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u 
eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.
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Johannes 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren 
gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die 
hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van 
Mijn Vader rukken. 30 Ik en de Vader zijn Eén.

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……..9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor 
hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van 10 En al wat van Mij is, is van U, en 
wat van U is, is van Mij; en Ik ben 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.……..20 En Ik bid niet alleen voor dezen, 
maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21opdat 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. 24 Vader, Ik wil dat waar Ik 
ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 
U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Romeinen 8:30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook 
geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen 
die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Kolossenzen 3:3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in 
God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u 
met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

2 Timotheüs 1:12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, 
want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is 
mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.
 
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.

131. Hoe kan het geloof versterkt worden? 

Is versterking en groei van het geloof voor iedere gelovige noodzakelijk?
Ja, ik denk van wel. Wie kan zeggen dat hij of zij volgroeid is? Als er geen groei 
is, dan is de kans groot dat de geloofsplant wegkwijnt en geen vrucht draagt.
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Wat moeten we doen om te groeien in ons geloof? Wat is daarvoor nodig?
Alléén het Woord van God kan ons laten groeien in genade en kennis van de 
Heere Jezus, door de werking van de Heilige Geest, Die het Woord toepast en 
zegent. We hebben dat elke dag nodig. Zoals het volk Israël elke dag manna uit 
de hemel kreeg om van te leven. Ook de gemeenschap met andere gelovigen 
kan helpen. Maar het aller- belangrijkste is de gemeenschap, de relatie met de 
Heere Jezus. Blijf in de Heere Jezus, want zonder Hem kunnen wij niets doen. 
Als we Hem lief hebben, hebben we ook Zijn Woord, Zijn geboden lief.

Johannes 14:27: ‘Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij 
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem lief-
hebben en Mijzelf aan hem openbaren’. 

Wanneer is iemand volgroeid? Het is een levenslang proces. We hebben eerst 
‘melk’ nodig en als we verder groeien de ‘vaste spijs’. Volgens de 1e Johannes-
brief groeien we van kinderen in het geloof naar jongelingen- en worden uitein-
delijk, als het goed is, vaders in het geloof.

In de volgende teksten gaat het over de versterking en groei van het geloof.

Filippenzen 1:25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen 
zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, 26 opdat uw roemen 
in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

2 Thessalonicenzen 1:3 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het 
behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder 
van u allen tot elkaar steeds toeneemt, 4 zodat wij zelf over u roemen in de 
gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in 
de verdrukkingen die u verdraagt:

Het geloof kan versterkt worden: 

• Door gebed om versterking.
• Door verdrukkingen.
• Door beproevingen.
• Door Bijbelstudie.
• Door voortdurend gebed om de volheid van de Geest in ons.
• Door dagelijkse lofprijzing.
• Door te streven naar heiligmaking.
• Door te letten op Gods daden en zegeningen in ons leven.
• Door verhoring van de gebeden.
• Door overwinning over karakterzonden.
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• Door ondervonden genezingen.
• Door het oog gericht te houden op Jezus.

Het geloof kan versterkt worden door:

Door gebed om versterking.

Teksten, gebeden uit het Oude Testament.

Psalm 10:17 U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
Psalm 28:8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen 
van Zijn gezalfde.
Psalm 51:12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een 
standvastige geest.
Psalm 119:32 Ik zal de weg van Uw geboden lopen, wanneer U mijn hart ver-
ruimd hebt.
Psalm 138:3 Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met 
kracht in mijn ziel.

God spreekt door middel van de profeet Jesaja. God is bereid te helpen, te 
ondersteunen, nieuwe kracht te geven.
Jesaja 40:29 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie 
geen krachten heeft. 30 Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen 
zullen zeker struikelen; 31 maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht 
vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik 
ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, 
die gerechtigheid werkt

De Heere Jezus geeft in Zijn voorbeeld gebed het Onze Vader, duidelijk aan 
waar onze kracht vandaan komt en moet komen.
Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Ook de apostel Paulus weet waar onze kracht vandaan moet komen.
Efeze 3:16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht 
gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,
Filippenzen 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

Door verdrukkingen.
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De Heere verdrukt Zijn kinderen om de relatie met Hem te versterken. Het is 
tot hun zaligheid. De Heere doet het niet om Zijn kinderen te plagen. Het is 
juist Zijn verlangen dat ze dichter bij Hem zullen leven. In afhankelijkheid van 
Hem. Dat ze meer op Hem zullen gaan lijken en licht gaan verspreiden, als 
lichtende sterren in een duistere wereld. In Handelingen 14:22 lezen we, dat 
we door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten binnengaan.

Psalm 119:71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw ver-
ordeningen zou leren………75 Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig 
zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt. 

2 Korinthe 1:6 Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, 
die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; 
of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.

2 Korinthe 4:8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij 
zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;

2 Timotheüs 2:3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.

Door beproevingen.

De apostel Jakobus zegt dat beproevingen Gods kinderen vreugde moeten 
geven. Waarom? Omdat beproevingen ons doen volharden in het geloof. Opdat 
die volharding zodanig doorwerkt, dat de oude natuur steeds meer sterft en 
Gods kinderen vol kunnen zijn van de Heilige Geest. 

Psalm 66:10 Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men 
zilver loutert. 11 U had ons in het net gebracht, U had een knellende band om ons 
middel gelegd, 12 U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in  
het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.  
13 Ik zal met brandoffers Uw huis binnengaan; ik zal aan U mijn geloften nako-
men,

De beproeving door de Heere in Psalm 66, heeft wel het door de Heere gewenste 
resultaat gehad. Want die persoon gaat nu zijn beloften nakomen, die hij aan 
de Heere gedaan had. Daaruit kunnen we zien wat de bedoeling van de Heere 
is, als Hij Zijn kinderen beproeft. Daarom moeten Zijn kinderen altijd in de 
beproeving, aan de Heer vragen of Hij duidelijk wil maken wat het doel er van is.

2 Korinthe 12:7 En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de 
openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van 
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de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hier-
over heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 9 Maar Hij 
heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat 
de kracht van Christus in mij komt wonen. 10 Daarom heb ik een behagen in 
zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwd-
heden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoe-
kingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding 
teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u 
volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

Zie ook nog 1 Petrus 1:6,7: ‘Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een 
korte tijd- als het nodig is- bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproe-
ving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door 
het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 
openbaring van Jezus Christus’. 

Voorbeeld van beproeving in de Bijbel.

De geschiedenis van de storm op het meer van Tiberias is een goed voorbeeld 
van een beproeving van het geloof van de discipelen door de Heere Jezus. Hoe 
verliep die?

Hierover lezen we in:
Markus 4:35 ‘Laat ons overvaren naar de andere kant.’

Maar toen er een storm opstak en het bootje dreigde te zinken, waren de discipelen 
de woorden van de Heiland vergeten en dachten de andere kant niet te bereiken.
De les voor ons is dat de gelovigen onder alle omstandigheden moeten blijven 
vertrouwen op de beloften en woorden van de Heere Jezus. Nadat de Heiland 
de storm gestild had, verwijt Hij de discipelen dan ook dat ze niet genoeg 
geloof hadden. In plaats van bang te zijn voor de storm, hadden ze op de woor-
den van de Heere Jezus moeten vertrouwen: ‘We gaan naar de overkant!’ Hun 
blik op Hem gericht moeten houden en het einddoel. Hij lag rustig te slapen, 
te midden van de storm.

Door Bijbelstudie.

De Heere Jezus zegt in Johannes 5:39 dat het de Schriften zijn die van Hem 
getuigen. De Heere Jezus doelde op de boeken van het Oude Testament. Het 
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gaat in Gods Woord om de Heere Jezus en niemand anders. Wat bleek? De 
discipelen hadden dit Woord wel, maar ze begrepen de betekenis niet. Hun 
ogen waren nog niet geopend voor de vervulling van de profetieën in het Oude 
Testament met betrekking tot de Heere Jezus. De Heiland moest hun verstand 
en hart openen. Is het nu anders? Ja. Wij hebben nu het Nieuwe Testament. 
Daarin kunnen we de betekenis verstaan van de tempeldienst en van de offer-
dienst, van de beloften en profetieën in het Oude Testament. In het Nieuwe 
Testament zien we hoe al deze dingen, de wet en de profeten in de Heere Jezus 
vervuld zijn en nog vervuld zullen worden. 

Jesaja 34:16 Zoek het na in het boek van de HEERE en lees: niet één van hen zal 
er ontbreken, zij zullen elkaar niet missen, want Mijn mond heeft het zelf geboden 
en Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen.

Mattheüs 22:29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de 
Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.

Lukas 16:31 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.

Handelingen 8:30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja 
lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?........35 En Filippus deed zijn mond 
open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

Handelingen 17:11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessa-
lonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid 
en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

Kolossenzen 3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in 
alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

2 Timotheüs 3:14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd 
bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige 
Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat 
in Christus Jezus is.

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 
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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 gedre-
ven, hebben gesproken.

Johannes 5:39 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.

Lukas 24:27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al 
de Schriften over Hem geschreven was.

Door voortdurend gebed om de volheid van de Geest.

Is een christen altijd vol van de Heilige Geest? Blijkbaar niet. We merken dat wel 
aan onszelf en ook wellicht aan anderen. Ook de apostel Paulus gaat uit van een 
proces of van een wisselend wel of niet vervuld zijn van de Heilige Geest. Hij 
spreekt over het vervuld worden. Maar de apostel zegt ook dat de christenen in de 
Heere Jezus volmaakt zijn. Ja dat is onze positie. Zo ziet God, de Vader ons, 
omdat wij bekleed zijn met de gerechtigheid van Zijn Zoon en met de klederen 
des heils. Daarom moeten wij ons ook bekleden met de nieuwe mens, die ver-
nieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen 
heeft. Kolossenzen 3:10 In de realiteit van het dagelijks leven ontbreekt er nog 
wel eens iets aan het vol zijn met de Geest en aan het zichtbaar worden van de 
vrucht van de Geest. Daarom tóch de oproep om vervuld te worden. Daartoe is 
een voortdurend gebed nodig, om vervuld te worden met de Heilige Geest. 

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: 22 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijd-
schap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. 
23 Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. 24 Wie bij Jezus Christus hoort, 
heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen. 
25 Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten 
door de Geest laten leiden.

Efeze 1:23 De Gemeente is Zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt; 
Jezus Christus Die alles in de hele schepping vervult en volmaakt.

Efeze 3:19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, 
opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
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Efeze 5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word 
vervuld met de Geest,

Kolssenzen 2: 9 Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke 
gedaante. 10 In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en 
autoriteit over elke andere macht.

Johannes 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.5 Ik 
ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt 
hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in 
het vuur, en zij worden verbrand.
 
Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Efeze 5:9 want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid 
en waarheid.

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,

Door dagelijkse lofprijzing.

De lofprijzing is de belangrijkste manier om God te eren en te verheerlijken. 
Heel veel Psalmen zijn lofzangen. Bij de geboorte van de Heere Jezus zongen de 
engelen. Vlak voor Zijn gevangenneming en kruisiging zong de Heere Jezus 
met Zijn discipelen de Lofzang, het Hallel: de Psalmen 113 t/m 118. De oor-
sprong van deze gebeden ligt in het feit, dat tijdens de inzetting van de tempel-
dienst de Levieten deze Psalmen zongen bij het brengen van het Pesach-offer.
Deze lof- en jubelzangen worden uitgesproken op alle Joodse feestdagen met 
uitzondering van Poerim, en op Rosj chodesj tijdens de Joodse eredienst.
Volgens de Talmoed horen de Psalmen 120 t/m 134 bij het Groot Hallel.
De Psalmen 145 t/m 150 worden wel het Dagelijks Hallel genoemd.

De lofzangen waren dus een belangrijk onderdeel van de Joodse feesten om 
God te eren, te loven en te prijzen.

Door het zingen van Psalmen en gezangen en geestelijke liederen kan men vaak 
beter verwoorden wat er in het hart leeft. Het maakt ons blij. Het kan toch 
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bijna niet anders of het zingen van lofliederen moet ons dichter bij God en de 
Heere Jezus brengen? We verheerlijken daarmee de Heere en Zijn grote Naam. 

Psalm 103: 1 Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Mattheüs 26:30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de 
Olijfberg.

Handelingen 16:25 En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen 
lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

Efeze 5:19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liede-
ren, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,

Kolossenzen 3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle 
wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Openbaring 5:9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om 
de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor 
God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Door te streven naar heiligmaking.

Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien, zegt de apostel. Hoe belang-
rijk is dan een heilig leven, om onze relatie met de Heere zuiver te houden, 
zodat we een kanaal van Zijn zegen kunnen zijn. 
De zonde maakt scheiding tussen de mens en God. Door de zonde wordt ons 
getuigenis krachteloos. Door de zonde wordt afbreuk gedaan aan het werk van 
de Geest. Ja, wordt het werk van de Heilige Geest belemmerd. Wordt de Geest 
bedroefd. Of we kunnen de Geest daardoor zelfs uitdoven.

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.

Romeinen 7:4 Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood 
met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan 
Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.

Hebreeën 12:1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen 
omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En 
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laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof………14 Jaag de 
vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Door te letten op Gods daden en zegeningen in ons leven.

Zegeningen die wij niet mogen vergeten: 
Dat we geboren zijn in een gezin met gelovige ouders.
Bekering en wedergeboorte, gewerkt door Gods Geest.
Het vinden van een gelovige vrouw of man.
Een bediening die we ontvangen in Zijn Koninkrijk.
Een baan waarin we ook de Heere kunnen dienen.
Onze kinderen en of kleinkinderen die tot geloof komen.
God voorziet in onze dagelijkse behoeften.

Zegeningen die wij ontvangen.
De vraag die bij ons opkomt is, of wij de zegeningen die wij van de Heere ont-
vangen wel opmerken en erkennen. Als we hebben mogen inzien dat ons hele 
leven een geschenk van God is, dat wij zonder de Heere Jezus niets kunnen 
doen, dan kunnen we de Heere iedere avond danken voor Zijn genade en Zijn 
liefdevolle zorg. Dat leidt tot verootmoediging, want wij hebben nergens recht 
op. Ook te midden van de zorgen van iedere dag, kan een gelovige iedere dag 
danken voor het offer van de Heere Jezus. Gods onuitsprekelijke Gave!

De zeven geestelijke zegeningen van Efeze 1.

Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 

Zegening 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. 

Zegening 2.
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, 
door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 
tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in 
de Geliefde. 
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Zegening 3.
7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van 
de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons over-
vloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 

Zegening 4.
9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen 
had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,

Zegening 5.
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. 

Zegening 6.
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. 

Zegening 7.
13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evange-
lie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, 
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze 
erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Door verhoring van onze gebeden.

Als we opmerken dat de Heere onze gebeden verhoort, leidt dat tot dankbaar-
heid en verootmoediging. Het geloof wordt versterkt, als opgemerkt wordt dat 
God onze gebeden verhoort. 

Deuteronomium 26:7 Toen riepen wij tot de HEERE, de God van onze vaderen; 
en de HEERE verhoorde onze stem en Hij zag onze ellende, onze moeite en onze 
onderdrukking.

Job 42:10 En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebe-
den had voor zijn vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot 
het dubbele toe.

Psalm 99:6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn 
Naam aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen.
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1 Samuel 1:27 Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van 
Hem gebeden heb.

Handelingen 8:15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de 
Heilige Geest mochten ontvangen………. 17 Toen legden zij hun de handen op en 
zij ontvingen de Heilige Geest.

2 Korinthe 12:8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg 
zou gaan. 9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want 
Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in 
mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

1 Johannes 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot 
God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij 
weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het 
gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Door overwinning over karakterzonden.

Er zijn zonden die we niet in eigen kracht kunnen overwinnen. Geen enkele 
zonde, denk ik. Wat kan het dan een dankbaarheid en blijdschap geven, als 
God ons door de kracht van Zijn Geest doet sterven aan onze zonden en nieuw 
leven geeft in Christus en ons vrij maakt van de slavernij van de zonde. Ons 
trekt uit de macht van satan. 

Hebreeën 12:1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen 
omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En 
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 
vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande 
veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 3 Want let toch scherp 
op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u 
niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 4 U hebt nog niet tot bloedens toe weer-
stand geboden in uw strijd tegen de zonde.

Ondervonden genezingen of bewaring. 
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, Meester, 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 heen-
gingen, 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 
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met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samari-
taan. 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.

Door het oog gericht te houden op Jezus, 
de Leidsman en de Voleinder van ons geloof.

Als het geloof versterkt wordt, zijn de gelovigen beter in staat te volharden. 
Want wie volhardt tot het einde, zal zalig worden. Hoe kunnen de gelovigen 
volharden? Door het oog gericht te houden op Jezus. Hij bidt voor hen dat hun 
geloof niet zal ophouden. Die beloften kunnen we lezen in onderstaande tek-
sten. Door middel van volharding wordt het geloof ook weer versterkt.

Markus 13:13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, 
maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Lukas 22:32 De satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik 
heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer 
gekomen bent, versterk dan uw broeders.

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 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. 

Johannes 17:15 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,

Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat 
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor 
ons pleit.

Filippenzen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 
voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
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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.

Hebreeën 12: 1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen 
omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En 
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft 
om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 3 Want let toch 
scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, 
opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 4 U hebt nog niet tot bloedens toe 
weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.

1 Petrus 1:5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 
de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

132.  Satan doet zich voor als een engel van het licht

De apostelen Paulus en Petrus waarschuwen de gelovigen in hun brieven voor 
de listige werken van de satan. Zij doen dat in navolging van de Heere Jezus. 
Vaak gaat satan te werk als een brullende leeuw. Dan is hij heel duidelijk te 
herkennen. Denk maar aan de vervolging van Christenen in meer dan 50 lan-
den in de wereld. Dan gaat satan verschrikkelijk te keer. 
Maar satan kan ook op een andere manier het werk van de Heere Jezus en Zijn 
volgelingen verstoren. Satan gaat zich dan voordoen als een engel van het licht. 
Of als een wolf in schaapskleren. Dat vindt vaak plaats in de gedaante van een 
voorganger, ouderling/oudste of een gewoon gemeentelid. Op deze wijze 
komen de dwalingen binnen in de Gemeente.
In onderstaande teksten krijgen we een paar voorbeelden van het werk van 
satan:
• Leraars doen zich voor als dienaars van de rechte leer.
• Jonge weduwen gaan in zonde leven.
• Satan kiest een bepaalde plaats als zijn woonplaats uit.
• Demas heeft de wereld weer lief gekregen.
• Er zijn onder u leraars met een verkeerde boodschap.
• Door hebzucht van leraren zult u worden uitgebuit.

Valse apostelen en andere arbeiders in kerken.
2 Korinthe 11:13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, 
die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 En geen wonder, want de satan 
zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders 
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als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun 
einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Waarschuwing voor jonge weduwen.
1 Timotheüs 5:14 Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun 
huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven. 15 Want som-
migen hebben zich al afgewend, de satan achterna.

Demas heeft de wereld weer lief gekregen.
2 Timotheüs 4:10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige 
wereld heeft lief gekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Gala-
tië, Titus naar Dalmatië.

Waarschuwing voor valse profeten en leraars. Ook waarschuwingen voor 
leraars die op geld belust zijn. Die de godsdienst tot een geldelijk gewin 
maken.
 
2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook 
onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in 
de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht 
heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. 2 En velen zullen hen, door wie 
de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 
3 En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het von-
nis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.

Waarschuwing tegen leven als Joden en het niet zijn.
Openbaring 2:9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk 
– en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; 
zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

De satan (valse leraar) probeert mensen te verleiden met halve en hele leu-
gens.
Johannes 8:44 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefheb-
ben; want Ik ben van God uitgegaan en 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 duivel, en 
wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van 
het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is 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. 45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, 
Mij gelooft u niet.
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Satan woont en werkt, troont in deze wereld.
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.

Satan is de overste van deze wereld en de overste van de machten in de lucht. 
Satan kiest een woonplaats. Welke plaats zou dat zijn? In het boek Openbaring 
zegt de Heere Jezus dat de satan woont in de synagoge van de Joden. De Joden 
gingen hevig te keer tegen hen die het Evangelie van de Heere Jezus brachten. 
Dat was ook al zo, toen de Heere Jezus nog op aarde was. Heel scherp ver-
woordde Hij de staat van de Farizeeën nl. dat ze de duivel als vader hadden en 
niet Abraham. Want Abraham geloofde wél in de Messias Jezus. Waar satan 
woont, worden de christenen vervolgd. Zie Openbaring 2:13: ‘waar Antipas 
werd gedood’. 

Als door een verkeerde leer aan het werk van Christus afbreuk wordt gedaan, of 
als de gelovigen worden misleid, dan komt dat meestal door de invloed en het 
werk van satan. Daar gebruikt satan mensen voor. Die mensen kunnen zich 
voordoen als van God gezonden, als zijnde door God geleid. Maar het zijn 
dwaalleraren, die zich voordoen als een engel van het licht. Hoe dat werkt? 
Professoren, voorgangers, oudsten hechten meer waarde aan hun eigen inzich-
ten en uitleg van de Schrift, dan aan de uitleg die door de Heilige Geest wordt 
gewerkt. Of men heeft helemaal geen uitleg nodig. Bepaalde Schrift gedeelten 
worden gewoon niet geloofd. Of er wordt gezegd: ‘ dit is cultuur gebonden en 
niet meer op deze tijd van toepassing’. Of men gaat er van uit dat er nog een 
voortgaande openbaring is, in plaats van het feit, dat de Schrift een afgesloten 
en complete zaak is, van Genesis tot en met Openbaring.

Op den duur zal van deze gemeenten de kandelaar van het Woord worden 
weggenomen, zoals dat nu al in veel gemeenten het geval is en ook in de zeven 
gemeenten in Turkije gebeurd is. Zie ook nu de teruggang en afbraak van veel 
kerkgemeenschappen in ons land en Europa. 
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LIJDEN - VERDRUKKING  

- KASTIJDING - VERVOLGING

133. Vervolging en onderdrukking.

De Heere Jezus informeert Zijn discipelen uitgebreid over hetgeen in de toe-
komst kan plaats vinden aan vervolging en onderdrukking. 

Ik zet het puntsgewijs op een rijtje : 

• Overlevering aan raadsvergaderingen.
• Geseling in synagogen.
• Overlevering aan koningen en andere heersers.
• De Heilige Geest in u zal u doen spreken.
• Familieleden zullen elkaar overleveren en doden.
• Vaders zullen kinderen aangeven.
• Kinderen zullen ouders aangeven, overleveren. 
• U zult door allen gehaat worden.
• Wie volhardt tot het einde, zal zalig worden.
• Wanneer u vervolgd wordt, vlucht dan zo mogelijk.
• De verkondiging zal in Israël, óók na de wederkomst van Jezus doorgaan.
• Een discipel zal hetzelfde ervaren als Zijn Meester.
• Predik wat ik u gezegd heb. 
• Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden.
• Wees bevreesd voor God en Zijn Zoon, die mensen kunnen veroordelen 

tot de hel. 
• Wees niet bevreesd. Er gebeurt niets buiten de wil van Uw Vader.

De discipelen werden er door de Heere Jezus niet onvoorbereid op uitgezon-
den. Ze werden gewaarschuwd, ze werden bemoedigd en ze werden vertroost 
met de belofte dat, als ze volharden, ze zalig zullen worden. Veel van deze din-
gen die de Heere hier noemt, zijn op dit moment heel actueel in de wereld. 
Christenen worden wereldwijd vervolgd, gediscrimineerd, gedood of opgeslo-
ten in gevangenissen of werkkampen. De Stichting Open Doors geeft gedetail-
leerde informatie over de landen waarin christenen vervolgd worden. In 73 
landen lijden christenen onder extreme zware vervolging. In 50 landen van de 
ranglijst christenvervolging worden 245 miljoen christenen vervolgd. Noord 
Korea staat nog steeds als nr. 1 op de ranglijst. 
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Ranglijst Open Doors van landen die christenen vervolgen:
01 Noord-Korea  02 Afghanistan 03 Somalië 04 Libië 05 Pakistan 06 Soe-
dan 07 Eritrea 08 Jemen 09 Iran 10 India 11 Syrië 12 Nigeria 13 Irak 14 
Malediven 15 Saudi-Arabië 16 Egypte 17 Oezbekistan 18 Myanmar 
(Birma) 19 Laos 20 Vietnam 21 Centraal-Afrikaanse Republiek 22 Algerije 
23 Turkmenistan 24 Mali 25 Mauritanië 26 Turkije 27 China 28 Ethiopië 
29 Tadzjikistan 30 Indonesië 31 Jordanië 32 Nepal 33 Bhutan 34 Kazach-
stan 35 Marokko 36 Brunei 37 Tunesië 38 Qatar 39 Mexico 40 Kenia 41 
Rusland 42 Maleisië 43 Koeweit 44 Oman 45 Verenigde Arabische Emira-
ten 46 Sri Lanka 47 Colombia 48 Bangladesh 49 Palestijnse gebieden 50 
Azerbeidzjan

Mattheüs 10: 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u over-
leveren 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 wor-
den. 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 geëin-
digd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 24 De discipel staat niet 
boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. 25 Het moet genoeg zijn voor 
de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. 
Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huis-
genoten! 26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopen-
baard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. 27 Wat Ik 
u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de 
daken. 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 ver-
kocht? 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. 31Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes 
te boven. 

Uitleg van Mattheüs 10:23 – De uitzending van de discipelen.
De opdracht aan de discipelen is in de tijd van de Heer Jezus niet ten volle 
vervuld. Die opdracht zal vlak voor Zijn tweede komst op de Olijfberg vervuld 
worden. Maar op het moment van Zijn komst/verschijning om Zijn Gemeente 
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op te halen, is de opdracht aan Zijn discipelen/Gemeente nog niet vervuld. 
Want ook na de opname gaan er 144.000 evangelisten uit de 12 Joodse stam-
men over de aarde en dus ook naar de steden van Israël om het Evangelie te 
verkondigen. Dan zijn er ook nog de Twee Getuigen die in Jeruzalem gaan 
prediken. Dat zal allemaal gebeuren onder grote verdrukking en vervolging. De 
Heere spreekt over de tijd van de Grote Verdrukking. Doordat Israël de Heere 
Jezus niet aanvaardde, werd het volk, als het ware, tijdelijk terzijde gezet en ging 
de grote opdracht voornamelijk door onder de heidenen. Totdat de tijden der 
heidenen vervuld zijn: Handelingen 15:16-18 ‘Hierna zal Ik terugkeren en de 
vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daar van is afgebroken, weer 
opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de 
Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn naam uitgeroepen is, spreekt 
de Heere Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend’.

Wanneer de Gemeente is opgenomen, gaat de prediking toch door. 
De verkondiging van het Evangelie door de apostelen en door Zijn Gemeente 
ziet de Heere Jezus blijkbaar als één geheel. Hier valt niets te vergeestelijken.

Johannes 15:20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet 
meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als 
zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.

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.

134. Lijden als christen

1 Petrus 1:12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw 
beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar ver-
blijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat 
u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 14 
Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want 
de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel 
gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 15 Maar laat niemand van u 
lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de 
zaken van iemand anders bemoeit.
16 Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar 
God in dit opzicht verheerlijken.
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Waarom lijden?

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 goe-
dertierenheid.

We kunnen een aantal van Gods beweegredenen onderbrengen in vier catego-
rieën. 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 Korinthiërs. 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. (Hebreeën 12:5-11)
•  het is de voorwaarde voor het discipel zijn. (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. (Romei-

nen 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, 

Handelingen 14:22). ‘Hij is de sterkte voor de armen in de verdrukking.’
•  opdat ons geloof beproefd en gelouterd zal worden. (Jesaja 43:2, Deuterono-

mium 11:35, Maleachi 3:2, 1 Korinthiërs 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 vrijge-
vigheid in ons te bewerken. (2 Korinthiërs 8:2)

•  opdat wij Zijn troost zullen ervaren. (2 Korinthiërs 1:4)

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)
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•  opdat door de dood, die in ons uitgewerkt wordt, het leven in hen uitge-
werkt moge worden. (2 Korinthiërs 4:12, Galaten 4:13, 1 ,Johannes 3:16)

•  opdat de genade mag toenemen. (2 Korinthiërs 4:15)
•  opdat onze vrijgevigheid anderen tot zegen mag zijn. (2 Korinthiërs 8:2)

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 Korinthiërs 4:10)

In de vierde plaats lijden wij ter wille van Christus:
•  opdat wij vereenzelvigd mogen worden met Hem in Zijn kruisiging. (Gala-

ten 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 Korinthiërs 4:17.)

Uit: ‘Een pad door lijden’ van Elisabeth Elliot – Uitgeverij Boaz Multi Media

135. Bestraffing en kastijding tot behoud

We vinden bestraft worden niet leuk, niet aangenaam. Zeker, als we het ver-
diend hebben. De Heere straft ook wel eens. Eén ding is zeker, de Heere straft 
niet zonder dat wij straf verdiend hebben. 
Waarom straft de Heere Zijn kinderen? Omdat Hij ons wil corrigeren, op de 
rechte weg houden. Er kunnen allerlei situaties zijn waardoor wij straf verdiend 
hebben en waarin we ons leven moeten veranderen, om naar Zijn wil te leven. 
Want dat is de oorzaak van onze bestraffing. We leefden op de een of andere 
wijze niet in overeenstemming met Zijn wil en met Zijn geboden. 
Achteraf zullen we altijd zeggen: ‘Dank U Heere, het is goed dat U mij gestraft 
hebt, dat U mij verdrukt hebt. Het ging om mijn zaligheid. Het ging om mijn 
behoud.’ Het ging om uw eer.
 
1 Korinthiërs 11:32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere 
bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
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Hebreeën 12: 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon 
die Hij aanneemt. 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 gerechtigheid.
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BELOFTEN EN PROFETIEËN INZAKE  

DE EINDTIJD VÓÓR DE WEDERKOMST

136. Het boek Daniël ontsloten voor de Gemeente.

Het boek Daniël bestaat uit twaalf hoofdstukken. De eerste zes hoofdstukken 
beschrijven een stuk geschiedenis. De laatste zes hoofdstukken zijn profetisch. 
In Daniël 12:4 staat dat Daniël de inhoud van het boek moet verzegelen tot de 
tijd van het einde. 

Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot 
de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Velen met mij geloven dat we nu leven in het einde van de tijden en dat de 
komst-openbaring-van de Heere Jezus niet lang meer zal duren. In de huidige 
wereld zien we vele contouren die duiden op de vervulling van de profetieën in 
het boek Daniël, in hetgeen de Heere Jezus daarover gezegd heeft in Mattheüs 
24 en 25 en wat de Heere Jezus geopenbaard heeft aan Zijn dienstknecht 
Johannes op het eiland Patmos. 

Daarom denk ik dat het goed is om aan het begin van een aantal hoofdstukken 
over de eindtijd, te beginnen met het boek Daniël, als proloog. 
Bij de bestudering van het boek Daniël vallen ook de vele overeenkomsten op 
tussen Daniël en de Heere Jezus. Om enkele voorbeelden te noemen:

Daniël:
• Er was een uitzonderlijke geest in Daniël.
• Darius was van plan hem tot heerser over zijn koninkrijk te maken.
• Er was niets verkeerds in Daniël.
• Veroordeeld wegens liefde tot God.
• Vorsten willen hem doden.
• Darius zocht hem te redden.
• Daniël in de leeuwenkuil.
• Daniël staat op uit de leeuwenkuil.

Jezus:
• In Jezus was de Heilige Geest.
• God, de Vader, zal Jezus heerschappij geven over de gehele wereld. 
• Er was geen zonde in Jezus. 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   32120024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   321 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



322

• Veroordeeld wegens liefde tot God.
• Leiders van Israël willen Hem doden.
• Pilatus zocht Jezus te redden.
• Jezus in het graf.
• Jezus stond op uit het graf. 

Het is niet mijn bedoeling het gehele boek Daniël te behandelen. De teksten 
die betrekking hebben op de eindtijd zal ik er uitlichten en niet toelichten.
Wel laat ik de relatie zien met teksten uit Mattheüs of een ander Evangelie en 
uit Openbaring. In de daarna volgende hoofdstukken komen deze onderwer-
pen wel aan de orde met toelichting. 
Dat ik de profetieën van Daniël relatief zoveel aandacht geef, heeft als reden dat 
ik weet dat er veel voorgangers en gemeenteleden zijn, die deze profetieën niet 
begrijpen en niet in relatie brengen met de beloften en profetieën in het NT. 
Mede ook omdat men het boek Openbaring moeilijk te verstaan vindt of denkt, 
wat daar staat is allemaal historie. Niets is echter minder waar. 

Over het laatste oordeel.

Daniël 7:9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen 
Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als 
zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laai-
end vuur. 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Dui-
zendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden 
voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. 

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 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 rechtvaardi-
gen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, 
laat hij horen.

Openbaring 5:11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de 
troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden 
tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

Openbaring 20:12 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 overeenkomstig wat in de boeken geschre-
ven stond, overeenkomstig hun werken.
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Over het Messiaanse Koninkrijk.

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 heer-
schappij, 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.
Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een 
Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de 
heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrij-
ken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Lukas 1:33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid 
en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

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 geworden, en Hij zal Koning zijn in 
alle eeuwigheid.

De Heiligen – Gelovigen- zullen met de Messias regeren.

De heiligen, de gelovigen, de Gemeente, zullen heersen in Zijn Koninkrijk 
en alle landen en volkeren zullen Hem eren. Daarover lezen we in 

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de 
koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heili-
gen van de Allerhoogste. 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 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.

2 Timotheüs 2:12 Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen 
heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

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 getuige-
nis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden 
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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, dui-
zend jaar lang.

Over de antichrist.

Daniël 8:23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat 
hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse stre-
ken. 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 richten, 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 vor-
sten 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. 

Mattheüs 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gespro-
ken 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 beneden 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 uitver-
korenen zullen die dagen ingekort worden.

Openbaring 13: 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel 
laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En 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. 
15En 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 
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kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of 
het getal van zijn naam.

Openbaring 19:19 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. 21En 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 verlossing van Israël en Jeruzalem. 
De 70ste jaarweek onthuld.

Daniël 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,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 3 De verstandigen zullen blinken als de 
glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren,
voor eeuwig en altijd.

Zacharia 12: 6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbek-
ken 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 het 
eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwo-
ners van Jeruzalem 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……..11Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer 
weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het dui-
zend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en dui-
zend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13Maar u, ga heen tot het einde, want 
u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dage

Lukas 1:32 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.

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   32520024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   325 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



326

Mattheüs 24:40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en 
de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; 
de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Wees dan waak-
zaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 

Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen ver-
schijnen; 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 uiter-
ste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Openbaring 17:14 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.
Openbaring 19:15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daar-
mee 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
19:15 van de grimmige toorn - Letterlijk: van de toorn en van de gramschap.
van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam 
geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

137.  Daniël heeft in een visioen een ontmoeting met de 
komende Messias 

De profeet Daniël was één van de laatste profeten onder het Oude Verbond. 
Met de profeten Daniël, Zacharia en Maleachi wordt het Oude Verbond afge-
sloten. Deze drie profeten mogen dan ook veel doorgeven van wat er in de 
toekomst staat te gebeuren. Profetieën over de komst en het sterven van de 
Messias en over de eindtijd. De Heere God begon Zijn verlossingsplan met de 
verkiezing van Abraham en de openbaring van de Messias aan Abraham. Voor-
dat het verlossingsplan effectief wordt, ontvangt ook Daniël een openbaring 
van de Messias, in de vorm van een visioen. Daniël ziet de heerlijkheid van de 
komende Messias, die Hij had bij Zijn Vader vóór Zijn komst naar deze aarde. 
Over deze heerlijkheid zei de Heere Jezus, toen Hij op aarde was: ‘En nu ver-
heerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de 
wereld er was.’ (Johannes 17:5)

In Daniël 10:5-19 lezen we over de openbaring van de Messias aan Daniël in 
een visioen: 
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Daniël 10:5 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de 
oever van de grote rivier, dat is de Tigris. 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er 
was een Man, omgord met het fijne goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam was als turkoois, 
Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen 
en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als 
het geluid van een menigte. 7 Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de man-
nen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking 
op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen 
achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. 
Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht 
meer over. 9Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van 
Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht 
op de grond. 10 En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn 
handen en knieën steunde. 11 Hij zei tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op 
de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nú ben ik tot u 
gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan………….. Maar 
zie, Iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen opende 
ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover mij stond: Mijn 
Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer 
overheb. 17 Hoe kan de dienaar van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn 
Heere? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig 
en is er geen adem in mij overgebleven. 18 Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als 
van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. 19 Hij zei: Wees niet bevreesd, 
zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, 
werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt.

Toen Daniël de heerlijkheid van de Messias zag, was hij helemaal van streek. 
Hij had geen kracht en adem meer om te leven. Maar de Heere Jezus versterkte 
hem, zodat hij verder kon leven. Eenzelfde ervaring had de apostel Johannes 
toen de Heere Jezus aan hem verscheen. De Heere Jezus in Zijn verheerlijking 
bij de Vader. Johannes zegt hierover: ‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan 
Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: ’Wees niet 
bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest 
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 1:17,18). 
Aan het begin van iedere fase in het heilsplan van God, laat God zien wat Hij 
van plan is te doen met deze wereld en met de mensheid op deze wereld. En aan 
het begin van iedere fase wordt de Messias geopenbaard.
Eerst wordt de Messias aan Abraham geopenbaard aan het begin van Gods 
heilsplan. Daarna aan Daniël naar aanleiding van de komst van de Messias naar 
de aarde. En tenslotte aan Johannes, als de Messias weer terug is bij Zijn Vader, 
nadat Hij Zijn werk op aarde heeft gedaan en Hij Zijn apostel gaat informeren 
over de laatste fase van het heilsplan. 
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De Heere laat ons niet onwetend over hetgeen er in de toekomst staat te gebeu-
ren. De Heere waarschuwt om deze informatie niet naast ons neer te leggen, er 
iets van af te doen of er iets aan toe te voegen. Indien iemand dit wel doet dan 
zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de 
dingen die in dit boek geschreven zijn. Zie Openbaring 3:5 en 13:8. Het is dan 
ook voor een prediker, Bijbelleraar, erg gevaarlijk om Gods Woord verkeerd uit 
te leggen, om er iets van af te doen of om er iets aan toe te voegen. 
Ik vermoed dat velen zich dat niet realiseren. Er wordt wel eens gezegd, dat 
indien een voorganger maar de heilsfeiten blijft verkondigen, het niet belang-
rijk is indien hij op bepaalde punten afwijkt van de Schrift. De Heere Jezus zal 
het hier beslist niet mee eens zijn. 

Eén voorbeeld: Indien een voorganger geen Avondmaal wil houden met zijn 
gemeente, dan is dat duidelijk tegen het gebod van de Heere Jezus. Ook al ver-
kondigt deze voorganger al de heilsfeiten.

Nog een voorbeeld: Indien een voorganger al de heilsfeiten goed verkondigt, 
maar stelt dat de Gemeente niet de bruid van Christus is, maar Israël, dan doet 
hij tekort aan Christus, de Bruidegom. Want Christus heeft geen ongelovige 
bruid. En men gaat dan voorbij aan veel andere Bijbelse geloofswaarheden. 

Ik sluit af met een zeer recent voorbeeld. In het RD van vrijdag 22 november 
2019 j.l. staat, ter onderbouwing van een gereformeerd standpunt, dat Wilhel-
mus á Brakel, Openbaring 20 niet letterlijk verstond. Dus geestelijk. Met 
andere woorden, omdat Wilhelmus á Brakel deze woorden in Openbaring niet 
letterlijk verstond, hoeven wij dat ook niet te doen. 
Dit lijkt me duidelijk in tegenspraak met de woorden van de Heere Jezus. 
 

138. Wat is de ‘Dag des Heeren’? 

Onder ‘dag des Heeren’ wordt in de Bijbel niet de zondag verstaan. Er zijn veel 
mensen die dat denken n.a.v. Openbaring 1, maar ook daar wordt niet de zon-
dag bedoeld.
De term ‘de dag des Heeren’ treffen we negentien keer aan in het Oude Testa-
ment en een aantal verwijzingen ernaar in het Nieuwe Testament, bij Lukas, 
Paulus en Petrus.
De ‘dag des Heeren’ is geen dag van 24 uur. De dag heeft betrekking op een 
periode waarin de Heere zal gaan ingrijpen in het wereldgebeuren.
Als ‘de dag des Heeren’ aanbreekt zal de Heere Jezus het wereldbestuur in han-
den nemen. 
In de Heilige Schrift is ‘de dag des Heeren’ echter een dag van verschrikking en 
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oordeel, samen te vatten als de Grote Verdrukking. Het is het toekomstig oor-
deel, dat over de wereld komt, de ‘ure der verzoeking’. De term komt van Israëls 
profeten. De ‘dag des Heeren’ duurt tot en met het laatste oordeel.

Wat zegt de Bijbel zegt daarover:

Jesaja 2:12 ‘Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoog-
moedig is en trots en tegen al wat zich verheft’;
Jesaja 13:6, Joël 1:15 ‘Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als 
een verwoesting van de Almachtige.’
Jesaja 13:13 ‘Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van 
haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage 
van zijn brandende toorn.’
Jesaja 34:8 ‘want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in 
Sions rechtsgeding.’
Jesaja 59:18 ‘Naar de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstan-
ders, vergelding aan zijn vijanden.’
Ezechiël 30:3 (grondtekst): ‘Nabij is de dag. Voorwaar de dag van Jahweh is nabij. 
Het zal een duistere dag zijn, het uur der heidenvolken.’
Joël 2:11b (Statenvertaling) ‘Want de Dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, 
en wie zal hem verdragen?’
Amos 5:18 ‘Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag 
des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!’
Micha 5:9 ‘Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord des HEREN, dat Ik 
uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw strijdwagens zal vernietigen.’
Micha 5:14 ‘En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die 
geen gehoor gegeven hebben.’
Obadja 1:15 ‘Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan 
hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.’
Zefanja 1:14 ‘Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. 
Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held.’
Zefanja 3:8b ‘Want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verza-
melen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want 
door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden.’

Mattheüs 24:28 ‘Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.’
1 Thessalonicenzen 5:2,3 ‘Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des HEREN 
zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, 
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen 
geenszins ontkomen.’
2 Petrus 3:10 ‘Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elemen-
ten door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’
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De Bijbel spreekt dus duidelijk over de Dag des HEREN. De conclusie is:
1.  Het is een dag van Gods wraak (Jes. 2:12, 13:13, 34:8, 59:18 / Micha 5:14 / 

Sef. 3:8).
2.  Een vreselijke en bittere dag (Joël 2:11b, Jes. 13:6, Sef. 1:14, Matt. 24:28).
3.  Een duistere dag (Ez. 30:30, Joël 2:31, Amos 5:18, Hand. 2:20).
4.  Vol ondergang en verderf (Joël 2:31 / Jes. 13:6 / Sef. 3:8 / 1Tess. 5:3 / 2Petr. 3:10).
5.  Van verwoesting en bloedvergieten (Joël 2: 30,31 / Hand. 2:19,20 / Micha 5:9).
6.  Dan valt het oordeel over de heidenvolken (Jes. 59:18 / Ez.l 30:30 / Ob. 1:15).
7.  De elementen zullen vergaan (2Petr. 3:10).
Gert A. van de Weerd

De Dag des Heeren

Bij ‘de dag des Heeren’ denken vele mensen uitsluitend aan de zgn. jongste dag, de 
dag van de algemene opstanding der doden ten oordeel. Dit is echter onjuist, want 
‘de dag des Heeren’ omvat heel de periode, die aanvangt na de opname der Gemeente 
en duurt tot en met het laatste oordeel. Het is de ‘dag der wrake’, die volgt op de ‘dag 
der genade’ (Jes. 61:2). Want na het ‘aangename jaar des Heeren’ komt ‘de dag, 
brandende als een oven’ (Mal. 4:1).

Gedurende de tijd van de antichrist, waarin de ongerechtigheid der mensen haar top-
punt zal bereiken, gaat God de aarde tuchtigen met een groot aantal gerichten. Daarop 
volgt dan de laatste grote wereldoorlog, bekend als het Armageddon, waaraan door 
Christus bij Zijn wederkomst een vernietigend einde zal worden gemaakt. Na het volke-
rengericht in het Dal van Josafat volgt dan het 1000 jarig Vrederijk van Christus, aan 
het einde waarvan de satan, voor een korte tijd losgelaten, zijn laatste opstand ontketent 
tegen de Heere en Zijn Gezalfde. Als aan deze laatste poging van satan door vuur van de 
hemel een vreselijk einde is gemaakt, volgt de dag des oordeels. Ook de gehele schepping 
valt onder het oordeel Gods en hemel en aarde zullen door vuur vergaan.

Dit alles ligt in het begrip ‘Dag des Heeren’ besloten. Daarna volgt de ‘Dag Gods’; de 
dag der eeuwigheid, waarin de beloften vervuld zullen zijn van de nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:12, 13), en God zal zijn 
alles en in allen (1 Cor. 15:28). Meer profeten hebben over ‘de dag des Heeren’ 
geschreven, zoals o.a.:

Amos
Amos noemde deze dag een verschrikkelijke dag van duisternis en angst (Amos 5:18-20).

Jesaja
Jesaja voorzegt de komst van een Dag des Heren, die zich zal keren tegen al wat 
hoogmoedig en trots is (2:12). In 13:6-16 ziet hij die dag naderen als ‘een verwoes-
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ting van de Almachtige’; om de aarde tot een woestenij te maken en de zondaars te 
verdelgen. Verder geeft de profeet een beschrijving van de angstwekkende natuurver-
schijnselen en de vreselijke rampen, die op de grote Dag zullen plaatsvinden, en van 
de onhoudbare toestanden, waarin de mens dan zal leven.

Micha
Micha noemt die Dag een bezoeking, vol ontzetting. Hij overziet in 7:4-6 de toe-
komst van Israël. In een profetische blik schouwt hij de toestanden, zoals die zullen 
zijn ten dage van de Grote Verdrukking tijdens de antichrist, waarbij uit angst en 
wanhoop zelfs naaste familieleden elkander zullen verraden.

Zefanja
Zefanja beschrijft eveneens ’de dag des Heeren’ als een dag van verbolgenheid en 
benauwdheid, van vernieling en duisternis, van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw 
(1:14-16).

Ezechiël
Ezechiël noemt die Dag ‘het uur der volken’; in verband met de eindcrisis van 
Armageddon, waarbij de wereld zal weten, dat God de Heere is (30:3-12).

Het boek Openbaring
In het NT handelt bijna het gehele boek Openbaring over de ‘dag des Heeren’. Ook 
Paulus spreekt daarover in 1 Thess. 5:2-11, waar hij ernstig oproept tot grote waak-
zaamheid, omdat die dag zal komen als een dief in de nacht. Het is van het grootste 
belang, lieve lezer, om dit appèl van de apostel niet te negeren, maar u af te vragen, in 
hoeverre er voor u persoonlijk misschien reden is, om ‘de dag des Heeren’ met vreze en 
beven tegemoet te zien. Denkt u die Dag mee te moeten maken, of weet u zich voor die 
tijd geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste, waar geen oordeel u kan deren?

Nóg is het de dag der Genade, maar ook hierover daalt reeds de schemering van de 
komende nacht der verschrikking en weldra is de genadetijd voleindigd. Het kind 
van God verwacht spoedig het aanbreken van de gouden morgenstond, de opname 
der Gemeente (1 Thess. 4:13-18), waardoor hij bewaard zal worden voor ‘de dag 
des Heeren’ die over de aarde zal komen. Voor hen, die niet het eigendom van Chris-
tus zijn, breekt dan de nacht aan van oordelen en verschrikkingen, van wening en 
knersing der tanden. Men vraagt: ‘Wachter, wat is er van de nacht?’ Het antwoord 
luidt: ‘De morgen komt en ook de nacht!’ (Jes. 21:11, 12

Hoort wat de profeet zegt: ‘Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, voordat het besluit 
tot uitvoering komt, voordat over u komt de dag van de brandende toorn des Heeren 
. . . Zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de 
dag van de toorn des Heeren’. (Zef. 2:1-3)Ds. Henk Schouten- Hoogeveen.
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139. Wie is de antichrist?

Wie is een antichrist?

De apostel Johannes zegt dat er veel antichristen zijn in deze wereld.

2 Johannes 1:7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belij-
den dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en 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 laatste uur is.

Maar wie de antichrist is, is op dit moment nog niet bekend. Er zijn wel men-
sen, nu en in het verleden, die bepaalde leiders in de wereld aanwijzen als de 
antichrist. Maar tot nu toe voldoen die niet aan de beschrijving die Gods 
Woord geeft van de antichrist. Dus, wij weten het nog niet. 
De geest van de antichrist is wel al aanwezig, altijd geweest. Dat betekent dat 
de antichrist in de vorm van een persoon, ieder moment te voorschijn kan 
komen. 

140. Het rijk van de antichrist:

Eén wereldregering, één wereldgodsdienst en één wereldeconomie

‘De geest van de antichrist is nu al in de wereld. 
Om baanbrekend werk te doen voor de komst van het wereldrijk van de anti-
christ. In 1 Johannes 4:2 en 3 schrijft de apostel Johannes over de geest van de 
antichrist: ‘Iedere geest die niet belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, is niet uit 
God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen 
zal, en hij is nu reeds in de wereld.’

Zoals de Geest van God uitgestort is en ons voorbereidt op de komst van de 
Heere Jezus, zo is ook de geest van de antichrist vandaag werkzaam in deze 
wereld om haar voor te bereiden op de komst van de antichrist.
Zowel op het gebied van de wereldpolitiek, de wereldeconomie en de ontwik-
keling van één wereldgodsdienst zien we dat het moment van de komst van de 
antichrist dichtbij is.

De roep om een sterke leider.
Meer dan ooit schreeuwt de wereld om deze wereldleider, die de mondiale pro-
blematiek aan durft te pakken.
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Terwijl het in de westerse samenleving steeds meer ontbreekt aan sterke leiders, 
zien we de sterke leiders juist de laatste tijd opstaan in landen zoals Rusland, 
Turkije, China en Noord-Korea. Stuk voor stuk landen die in de eindtijd een 
belangrijke rol zullen spelen.

Terrorisme - Migratie – Financiële crisis – Klimaatverandering.
De problemen waar we de laatste tijd mee te maken hebben zoals het terrorisme, 
de toestroom van vluchtelingen, met name de laatste tijd uit Afrika, de financiële 
crisis en de verandering van het klimaat met de daarbij behorende toename van 
natuurrampen, kunnen niet meer door individuele landen en regeringen opge-
lost worden. De problemen zijn wereldomvattend en dienen ook op wereldni-
veau opgelost te worden. Zo heeft de geest van de antichrist de wereld van 
vandaag klaargestoomd voor de komst van de grote wereldleider: de antichrist.

In Openbaring 13 lezen we over de antichrist.
In Openbaring 13:7 kunnen we lezen: ‘En hem (de antichrist) werd macht 
gegeven over elke stam en natie en taal en volk.’ We lezen voorafgaand aan dit 
vers dat de antichrist deze wereldomvattende heerschappij van de duivel ont-
vangt. Eens bood de duivel de macht over alle koninkrijken ook de Heere Jezus 
aan. De Heere Jezus zou alleen Zijn knieën voor de duivel moeten buigen en 
hem aanbidden om deze macht te ontvangen (Lucas 4:5-8)! Uiteraard heeft de 
Heere Jezus geweigerd, omdat Hij alleen Zijn Vader wil eren en omdat Hij ook 
gekomen is om juist de duivel te overwinnen. De antichrist zal echter wel zijn 
knieën voor de duivel buigen en hem aanbidden. De antichrist zal dus een 
satanist zijn en misschien wel aangesloten zijn bij de satanskerk!

De antichrist zak heersen over wereld omvattend rijk.
De antichrist zal heerser zijn over een wereldomvattend rijk, een koninkrijk dat 
volgens de profeet Daniël voort zal komen vanuit het vierde wereldrijk dat in 
Daniël 2 beschreven wordt: het Romeinse rijk. In Openbaring 17:8 lezen we 
tot tweemaal toe dat het rijk van de antichrist een wereldrijk is dat er vroeger 
was, daarna verdwenen is, maar er later weer zal zijn. Deze vergelijking is geheel 
van toepassing op het Romeinse rijk dat haar uiteindelijke vervulling zal heb-
ben in het hersteld Romeinse rijk, dat van de antichrist. De vorming van de EU 
die haar geboortegrond in Rome heeft, ligt op één lijn met het herstel van het 
Romeinse rijk.

De antichrist zal door alle volken worden aanbeden. 
De antichrist zal niet slechts alleenheerser over de aarde zijn, maar hij zal ook 
door alle volkeren aanbeden worden: ‘En allen, die op de aarde wonen, zullen 
het beest (de antichrist) aanbidden’ (Openbaring 13:8). Er zal dan geen ruimte 
meer zijn voor andersdenkenden. Net zoals we op dit moment de ‘zuiveringen’ 
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van de andersdenkenden in Turkije meemaken, waarbij vele duizenden ontsla-
gen en gearresteerd worden, zo zal dit ook het geval zijn bij het rijk van de 
antichrist. De antichrist duldt geen tegenspraak of andersdenkenden. In Open-
baring 13:15 lezen we dat alle mensen op aarde, met dreiging van onthoofding, 
gedwongen worden om zich voor het beeld van de antichrist neer te buigen en 
het te aanbidden.

Er zal één wereldgodsdienst komen. 
Het zal de antichrist lukken om de dialoog tussen de verschillende godsdien-
sten voort te zetten en hen tot één wereldgodsdienst om te vormen. Deze ont-
wikkelingen zijn in onze tijd al duidelijk te zien. De Wereldraad van Kerken 
heeft haar deuren al lang geleden opengezet voor de dialoog met andere gods-
diensten en ziet de komst van de Oosterse godsdiensten als verrijking voor het 
christendom: samen met alle andere godsdiensten vormt het christendom de 
universele openbaring van God aan de mensen. De kerk van de reformatie, 
maar ook steeds meer evangelische gemeenten en bewegingen zoeken de laatste 
tijd in toenemende mate naar de samenwerking en de eenheid met de kerk van 
Rome. De kerk van Rome zegt op haar beurt, bij monde van de paus, dat de 
moslims als onze broeders dezelfde God dienen. Zo zien we dat de verschillen 
tussen de godsdiensten overbrugd worden om uiteindelijk tot één grote wereld-
kerk uit te groeien en ‘de vrouw op het scharlakenrode beest’ uit Openbaring 
17:3 te worden. We zien in dit gedeelte uit Openbaring dat deze vrouw zich 
met de antichrist verbindt om samen een eenheid te worden.

Terwijl de ware Gemeente van de Heere Jezus zich in deze eindtijd voorbereidt 
als de reine bruid van Christus die uitkijkt naar de komst van haar hemelse 
bruidegom, ontwikkelt de wereldkerk zich tot de ‘hoer van Babylon’ (Open-
baring 17) in afwachting op de komst van de grote wereldleider, de antichrist.

De antichrist zal ook economische macht hebben. 
Ten slotte zien we dat naast de politieke en religieuze macht de antichrist ook 
de economische macht naar zich toe zal trekken. Steeds vaker worden politieke 
leiders afgerekend op hun financiële beleid. Zijn ze economisch succesvol, dan 
mogen ze blijven en worden ze vaak herkozen. Gaat het financieel slecht, dan 
zullen ze het veld moeten ruimen voor iemand die hen wel tot economische 
successen kan leiden.
De antichrist zal een geweldig econoom zijn, die het antwoord geeft op wereld-
wijde financiële problemen. De wereldhandelsverdragen die nu dreigen te mis-
lukken zal hij tot een succes weten te maken, waardoor de wereld met verbazing 
deze leider zal aanvaarden. We lezen ook dat de wereld hem met verbazing 
achterna zal lopen.
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De antichrist beheerst de wereld op politiek, religieus en economisch gebied. 
In zeer korte tijd zal hij de wereld veroveren, zowel op politiek, religieus en 
economisch gebied. De fraude zal aangepakt worden doordat alle geldstromen 
door de grote leider gecontroleerd zullen worden. Mensen die het getal 666 niet 
op hun rechterhand of op hun voorhoofd hebben staan, kunnen niet meer 
kopen of verkopen en worden zo geboycot! Het elektronisch geldverkeer en het 
biometrisch identificeren zijn in volle ontwikkeling. Het komt steeds meer voor 
dat men zich met lichaamsdelen (vingerafdruk, iris, gezichtsscan) dient te iden-
tificeren. Het onderhuids aanbrengen van een chip met alle gegevens daarin 
werd al lange tijd bij dieren toegepast en wordt nu ook steeds meer bij ons 
mensen toegepast. Het onthouden van allerlei wachtwoorden en pincodes is 
dan overbodig geworden en fraude is dan niet meer mogelijk!

Wat houdt hem nog tegen?
Zo zien we dat de geest van de antichrist nu al onze samenleving voorbereid 
heeft op de komst van de antichrist. We lezen echter in 2 Thessalonicenzen 2:5-8 
dat de antichrist zich pas kan openbaren nadat de ‘Weerhouder’ verwijderd is.  
In vers 6 wordt hier gezegd dat ‘Iets’ hem tegenhoudt en in vers 7 wordt gespro-
ken over ‘Iemand’ die hem tegenhoudt.
Geen enkele macht op aarde kan de komst van de antichrist tegenhouden dan 
alleen de kracht van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Geen enkele 
persoon kan de antichrist tegenhouden dan alleen de Heilige Geest.

Na de opname van de Gemeente krijgt de antichrist alle ruimte.
Wanneer de Gemeente als bruid haar hemelse Bruidegom tegemoet gaat en de 
Heilige Geest deze wereld zal verlaten, krijgt de antichrist alle ruimte om zich 
op aarde zichtbaar te openbaren. Dan begint de Grote Verdrukking, de laatste 
‘jaarweek’ uit Daniël 9, waarin de antichrist met geweld over deze aarde zal 
regeren. Aan het einde van deze periode van zeven jaar komt de Heere Jezus 
terug en wij met Hem om een einde aan deze antichristelijke macht te maken 
en Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zo worden we opgeroepen om juist nu 
Hem te blijven verwachten!’
Ds. Theo Niemeijer-Losser.

1 Johannes 2:22 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. 23 Ieder die de 
Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

1 Johannes 4: 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees geko-
men 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.
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2 Johannes 1:7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belij-
den dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

Er is verschil tussen een antichrist en de antichrist.

141. Verzoeking komt over de hele wereld

In Openbaring 3 zegt de Heere Jezus Zelf dat Hij Zijn gelovigen zal bewaren 
vóór het uur van de verzoeking die over de gehele wereld zal komen. De Heere 
zegt niet in het uur van de verzoeking, maar vóór het uur van de verzoeking. En 
Hij zal Zijn schapen bewaren tot op Zijn dag. Dat is de dag van Zijn openba-
ring. Dan neemt Hij al Zijn kinderen tot Zich. 

1 Korinthiërs 1:8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk 
zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.

1 Korinthiërs 10:13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. 
En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, 
maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

2 Petrus 2:9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te ver-
lossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft 
te worden.

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.

142. De tijd vóór de Grote Verdrukking

Wat zijn de kenmerken, de tekenen van de tijd vóór de Grote Verdrukking?
De Heere Jezus is daar heel duidelijk over.

Misleiding- Dwaalleraren – Valse christussen – Oorlogen – Hongersnoden – 
Besmettelijke ziekten – Aardbevingen – Onlusten – Vervolging van christenen 
– Prediking van het Evangelie onder alle volken – Christenen zullen gehaat 
worden – Haat in de gezinnen ter wille van Mijn Naam.
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Mattheüs 24: 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen 
kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus 
antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één 
steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 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 de 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 oorlo-
gen 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.

Wat zegt de Heere Jezus over de nog komende verdrukking in Mattheüs 24?

• Gelovigen zullen worden overgeleverd aan verdrukking.
• Gelovigen zullen worden gedood.
• Gelovigen zullen worden gehaat omdat zij in Jezus geloven.
• Vele gelovigen zullen struikelen.
• Gelovigen zullen elkaar overleveren aan hun vijanden.
• Gelovigen gaan elkaar haten.
• Veel valse profeten zullen er komen en velen misleiden.
• De wetteloosheid zal toenemen.
• De liefde van velen zal verkillen.
• Wie volhardt tot het einde zal zalig worden.
• Het Evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden in heel de wereld. 

Daarna zal het einde komen.

Het bovenstaande heeft betrekking op de tijd vóór de Grote Verdrukking 
van zeven jaren. 

Mattheüs 24:9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult 
door alle volken gehaat worden 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.
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De apostel Paulus is door de Heilige Geest bekend gemaakt met hetgeen in de 
laatste tijden zal gaan gebeuren.

Sommige gelovigen zullen afvallen van hun geloof.
• Gelovigen wenden zich tot misleidende geesten.
• Gelovigen wenden zich tot leringen van demonen.
• Gelovigen wenden zich tot huichelaars en leugenaars.
• Valse leraars gebieden niet te trouwen.
• Valse leraars gebieden om bepaald voedsel niet te gebruiken.

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, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten 
als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden 
zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor 
hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te 
worden. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, 
wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door 
het Woord van God en door het gebed.

In Markus 13 staan ongeveer dezelfde gegevens als in Mattheüs 24, maar Mar-
kus heeft toch wat andere accenten gelegd.
 
• Er zullen valse christussen komen.
• Er zullen oorlogen zijn, nog is het einde niet.
• Het éne volk zal tegen het andere volk opstaan.
• Er zullen aardbevingen, hongersnoden en onlusten zijn.
• Gelovigen worden overgeleverd aan gemeentebesturen.
• Gelovigen zullen geslagen worden in de synagogen.
• Gelovigen zullen zich moeten verantwoorden voor regeringen.
• Familieleden zullen elkaar verraden, overleveren en doden.
• Het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
• U zult gehaat worden vanwege uw geloof in Mijn Naam.
• Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden.
• Weest niet bezorgd wat u spreken moet. De Heilige Geest zal u leiden.

Markus 13: 6 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de 
Christus; en zij zullen velen misleiden. 7 En wanneer u hoort van oorlogen en 
geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar 
het is nog niet het einde. 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en 
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in 
verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn 
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het begin van de weeën. 9 Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raads-
vergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhou-
ders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. 10 
En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. 11 En wanneer ze 
u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd 
wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven 
zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige 
Geest. 12 En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het 
kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. 13 En u 
zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal 
tot het einde, die zal zalig worden.

Markus 13:31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen zeker niet voorbijgaan. 32 Maar die dag en dat moment is aan niemand 
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan 
de Vader.

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.

Over het Corona Virus.

Als de discipelen van de Heere Jezus Hem vragen naar de gebeurtenissen van de 
eindtijd, geeft Hij daar een duidelijk antwoord op. In de tijd van de Grote Ver-
drukking komen er allerlei plagen op de mensheid af. Waarom komen die pla-
gen? Die plagen komen vanwege de zonde van de mensen. Voordat God gaat 
straffen (Openbaring 18 en 20), geeft God de mensheid de kans om zich te 
bekeren. Zelfs nog in de tijd van de Grote Verdrukking stuurt God Zijn Evan-
gelie boodschappers, omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat.
Die plagen zullen al beginnen in de tijd vóór de Grote Verdrukking. Het is het 
begin van de plagen. De Bijbel noemt die plagen ook wel, smarten of weeën.
Is het Coronavirus een straf van God? Niet in de zin van een definitief oordeel 
van God. Maar wel in de zin van een liefhebbende Vader die graag wil dat Zijn 
schepselen naar Hem gaan vragen en Hem gaan liefhebben en aanbidden. In de 
gelijkenis van de verloren zoon, kwam de zoon bij de Vader terug toe hij er 
ellendig aan toe was en alle aardse zekerheden kwijt was. 
Het is dus wel de straffende hand van een liefdevolle Vader, Die zeer toornig is 
over de zonden van Zijn schepselen.
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Mattheüs 24:6 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 aard-
bevingen in verscheidene plaatsen.8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin 
van de plagen (weeën}.

Openbaring 18: 20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, 
want God heeft uw vonnis Openb. 19:2aan haar voltrokken.
21En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de 
zee, en zei: Jer. 51:64Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen wor-
den, en het zal nooit meer gevonden worden.

143. Aansporing tot waakzaamheid

Waarom moeten de gelovigen waakzaam zijn? Ze moeten letten op de tekenen 
van de tijd. De Heere Jezus zei dat het zou zijn als in de dagen van Noach.
Want het lijkt wel of altijd alles gewoon door zal gaan. Zo leek het ook in de tijd 
van Noach. Deze Noach, dienstknecht van God, heeft 120 jaar laten zien en 
gepredikt dat de zondvloed zou komen. Maar men geloofde hem niet. 
Niemand kwam tot geloof en bekering tot God, dan alléén Noachs eigen gezin. 
Dat heeft ons mensen veel te zeggen over de liefde van God en de hardheid van 
de ongelovige mens. Maar wie niet geestelijk blind is, ziet nu langzamerhand 
hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noach. Steeds meer mensen geloven niet 
meer in God en de Heere Jezus. Ze spotten ermee en maken degenen die wel 
geloven, belachelijk. De verdrukking en vervolging van christenen neemt ieder 
jaar toe. Er komen steeds minder mensen die als Evangelist er op uit willen 
gaan. Die de roeping en de drang hebben om zielen te redden voor de eeuwig-
heid. In plaats daarvan komt er ook bij sommige zendingsorganisaties veel meer 
de nadruk te liggen op ontwikkelingswerk. Velen geloven dat alle religies tot 
één en dezelfde ‘God’ leiden. Daardoor wordt er tussen de wereld godsdiensten 
een valse eenheid gecreëerd, die er aan meewerkt om de komst van de antichrist 
voor te bereiden.

Mattheüs 24:36 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 zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van 
de Zoon des mensen zijn.
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144. De ontaarding in de laatste dagen

De apostelen Paulus en Petrus en ook Judas hebben geschreven over wat er staat 
te gebeuren in het einde van de tijden, de tijd vóór de Grote Verdrukking. 
Hierbij een samenvatting: 

• Er komen zware tijden.
• Mensen zijn liefhebbers van zichzelf.
• Mensen zijn belust op geld.
• Veel grootsprekers.
• Veel mensen zijn hoogmoedig.
• Er wordt veel gelasterd tegen en over andere mensen.
• Kinderen zijn ouders ongehoorzaam.
• Mensen zijn ondankbaar.
• Mensen zijn onheilig.
• Mensen zijn zonder natuurlijke liefde.
• Mensen zijn onverzoenlijk.
• Door mensen wordt veel kwaad gesproken.
• Mensen zijn onmatig.
• Mensen zijn wreed.
• Zonder liefde voor het goede.
• Gelovigen worden verraden. Mensen zijn roekeloos.
• Mensen zijn verwaand.
• Mensen zijn vol van zingenot.
• Mensen hebben geen liefde tot God
• Mensen hebben een schijn van Godsvrucht.
• Mensen gaan tegen de waarheid in.
• Mensen hebben een verdorven gezindheid.
• Die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.
• Mensen zullen u proberen te misleiden.
• Het oordeel begint bij het huis van God, de gemeente, de kerk.
• Er zullen spotters zijn, die naar hun eigen begeerten leven.

Veel van het bovenstaande zien we nu ook al in de wereld. Maar het zal in de 
komende tijd in intensiteit toenemen. 

2 Timotheüs 3: 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, 
hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder 
natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde 
voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan 
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liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de 
kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af…….
10 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, 
geloof, geduld, liefde, volharding, 11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij 
overkomen zijn in Antiochië, in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen door-
staan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.

2 Timotheüs 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, 
zullen vervolgd worden. 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad 
tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. 14 Blijft u echter bij wat u geleerd 
hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en 
u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, 
door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en 
is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in 
de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot 
elk goed werk volkomen toegerust.

1 Petrus 1:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; 
en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van 
God ongehoorzaam zijn? 18 En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar 
zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? 19 Daarom, laten ook zij die lijden 
naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen 
in het doen van het goede.

2 Petrus 3: 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters 
zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar  
is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, 
blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want willens en wetens 
is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest 
zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is  
de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 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 sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft 
geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering 
komen.
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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 veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet 
hebben.

145. De eerste Opstanding en het Oordeel

Er staat in Gods Woord veel informatie over de opstanding uit de dood en met 
name veel over de opstanding van de gelovigen. Sommige informatie is gede-
tailleerd, andere weer vrij kort, zodat het soms lijkt of het niet met elkaar in 
overeenstemming is. In de ene brief van Paulus is hij vrij uitvoerig, in een 
andere brief heel kort door de bocht.
Omdat we altijd Schrift met Schrift moeten vergelijken, gaan we uit van het 
meest gedetailleerde wat Paulus schrijft over de opstanding van de gelovigen en 
hun opname. Dit laatste staat in 1 Thessalonicenzen 4:17. 

Gelijk met de opstanding van de gelovigen vindt er ook een oordeel plaats. 
Want de ongelovigen staan niet op uit de dood. Die staan op voor het eindoor-
deel, na het 1000 jarig Vrederijk. 
 
Informatie over het nieuwe lichaam, dat de gelovigen zullen krijgen.
Markus 12:25 Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze 
niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemelen.

Lukas 20: 34 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld 
trouwen en worden ten huwelijk gegeven, 35 maar zij die het waard geacht zijn die 
toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen 
en ook niet ten huwelijk gegeven worden. 36 Want zij kunnen niet meer sterven, 
omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen 
van de opstanding zijn.

Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in 
Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in Mij 
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

1 Korinthiërs 15: 20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling 
geworden van hen die ontslapen zijn. 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 ech-
ter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij 
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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 tenietgedaan. 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. 27 Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij 
echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij, Die 
Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28 En wanneer alle 
dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan 
Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Meer informatie over het lichaam dat opgewekt wordt.

1 Korinthiërs 15: 35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en 
met wat voor lichaam komen zij terug? 36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, 
als het niet gestorven is. 37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat 
worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een 
van de andere graansoorten. 38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij 
heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet het-
zelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is 
verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. 40 
En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van 
de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 41 De glans van de 
zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de 
sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. 42 Zo 
zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergan-
kelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid 
in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwak-
heid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt 
gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam 
en er is een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam 
is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 46 
Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geeste-
lijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de 
hemel. 48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de 
Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de stoffe-
lijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

2 Korinthiërs 4:14 Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, 
ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.

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 geof-
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ferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde 
gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

1 Petrus 4:5 Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat 
om de levenden en de doden te oordelen. 6 Want daartoe is aan de doden het Evan-
gelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar 
ook zouden leven naar God in de geest. 7 En het einde van alle dingen is nabij; wees 
daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8 Maar heb voor alles vurige liefde 
voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

De eerste opstanding van de gelovigen.

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 voor-
hoofd 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.

146. De opname van de Gemeente 

De opname van de gelovigen.

De opname van de gelovigen is een gebeurtenis die veel christenen blijkbaar 
moeilijk vinden om te geloven. Ook christenen die Bijbelgetrouw willen zijn, 
de Bijbel van kaft tot kaft voor waar houden, hebben toch problemen met het 
feit van de letterlijke opname van de Gemeente. Echter niet alleen met de 
opname van de gelovigen, meestal ook met het 1000 jarig Vrederijk, de Grote 
Verdrukking, de twee Getuigen en de 144.000 dienstknechten van God in het 
boek Openbaring.

God is echter een God van wonderen. De Bijbel staat er vol mee. Waarom zou 
Hij de opname niet kunnen realiseren? Hij is de Schepper van hemel en aarde.
Bij Hem is niets onmogelijk. Ter verdediging van hun standpunt wat betreft de 
opname van de Gemeente, zegt men dat er pas ca. 1830 voor het eerst over 
geschreven is en daarvoor nooit.
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Na enig onderzoek blijkt echter dat ook in de eerste eeuwen bepaalde kerkva-
ders over de opname geschreven hebben.
Vanaf Augustinus tot aan de Reformatie was echter een letterlijke uitleg van de 
Bijbelse profetieën verboden. Door de aanname van Augustinus’ allegorische 
uitleg door de Rooms-Katholieke kerk in 431 A.D. werd het onderwerp van de 
opname vóór de Grote Verdrukking vermeden.

Er zijn echter een groot aantal mensen die over de opname geschreven hebben 
en daarin geloofd hebben. In mijn boek ‘Israël Gods Oogappel’ heb ik daar 
uitvoerig over geschreven. Daarom vermeld ik nu alleen de namen van die per-
sonen:

Papias, bisschop van Hiërapolis; Irenaeus (115-202 AD; Clement van Rome 
(1e eeuw, 101 AD; Ignatius (110 AD), Bisschop van Antiochië; Clemens van 
Alexandrië (150- 215 AD); Ephraem de Siriër (306-373 AD); The Shepherd of 
Hermas (95-150 AD); Victorinus (270-303) Bisschop van Pettau; Brother 
Dolcino (1306); Increase Mather (1639-1723); Joseph Mede 1627; Peter Juri-
eux (1687); John Asgill 1700; Philip Doddridge 1738; John Gill 1748; James 
McKnight 1763; Morgan Edwards 1744; Thomas Scott 1792.
Emmanuel Lacunza, Spanje; John Nelson Darby (1800-1882); William Black-
stone schreef ‘Jesus is coming’ (1878).

De leer van de Opname herleefde na de Reformatie bij degenen die deze profe-
tie letterlijk konden accepteren. Vele kerkelijke denominaties (Rooms- Katho-
liek en Protestant) bleven echter de niet-Bijbelse doctrine van Augustinus 
aanhangen en weigerden dus ook het belang te erkennen van de Bijbelse profe-
tieën (27% van de Bijbel) voor vandaag. Naar schatting hebben ongeveer 100 
miljoen leden (ongeveer 63%) van de Amerikaanse kerken, weinig of geen 
begrip van de betekenis van Bijbelse Profetieën, of van Gods plan met Israël en 
de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dit is het gevolg van de leer van 
Augustinus (vervangingstheologie). De profetische waarheid is generaties lang 
onderdrukt.
Leven uit geloof betekent God op Zijn Woord te geloven en deze niet in te 
vullen of uit te leggen vanuit een aanname van ons zelf (2 Petr. 3:16).
Steun op uw eigen inzichten niet!

Nu volgen een aantal teksten die direct of indirect betrekking hebben
op de eerste opstanding en de opname van de gelovigen.

Jesaja 57;1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. 
De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de 
rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil.
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Lukas 12: 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. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als 
hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.

Lukas 12: 43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aange-
troffen zal worden. 44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal 
aanstellen. 

Lukas 14:14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want 
het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.

In Lukas 17 vers 30 spreekt de Heere Jezus over Zijn openbaring, niet over Zijn 
wederkomst. Er is een groot verschil tussen Zijn openbaring en Zijn wederkomst. 
Tijdens Zijn openbaring of verschijning worden de gelovigen opgenomen in de 
hemel en ontvangen zij een nieuw lichaam. Bij Zijn wederkomst begint het 1000 
jarig Vrederijk en gaat Hij heersen als Koning van Israël en over de wereld.

Lukas 17:30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopen-
baard 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. 
33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal ver-
liezen, zal het behouden. 34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. 
De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen 
zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 
36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achter-
gelaten worden. 

2 Korinthe 4:14 Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook 
ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.

Kolossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, 
dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

In vers 1 schrijft Paulus over twee oordelen: bij Zijn verschijning en in Zijn 
Koninkrijk. Oordelen aan het begin van Zijn Koninkrijk en het eindoordeel 
aan het einde van Zijn Koninkrijk, nadat satan weer een ogenblik is losgelaten. 

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 Konink-
rijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, 
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vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat 
zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor 
streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeer-
ten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 
Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evange-
list. Vervul uw dienstwerk ten volle.

In Johannes 5 vers 29 lijkt het of er één opstanding is op één moment. Uit 
andere Bijbelgedeelten weten we dat de gelovigen niet tegelijk opstaan met de 
ongelovigen. De gelovigen worden opgenomen, krijgen een nieuw lichaam en 
gaan naar de hemel. De ongelovigen staan later op ten oordeel, na het Messi-
aanse Vrederijk.

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 rechtvaar-
dig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

1 Korinthiërs 15:50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk 
van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid 
niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar 
wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, 
bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als 
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd 
worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekle-
den en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En wan-
neer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en 
dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het 
woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwin-
ning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 56 De prikkel 
nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 57 Maar God zij 
dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 58 Daarom, 
mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het 
werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de 
Heere.
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2 Korinthiërs 3:17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, 
daar is vrijheid. 18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de 
Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar het-
zelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere 
bewerkt wordt.

Efeziërs 1:10 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.

Filippenzen 3: 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvor-
mig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij 
ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

1 Thessalonicensen 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 ande-
ren, 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.

Niet gesteld tot toorn, maar tot zaligheid.

1 Thessalonicensen 5:1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, 
is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag 
van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er 
is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de 
barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar 
u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U 
bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht 
en ook niet van de duisternis. 6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, 
maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want zij die slapen, slapen ‘s nachts 
en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 8 Maar laten wij, die van de dag 
zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop 
op de zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar 
tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die 
voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met 
Hem zouden leven.
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2 Timotheüs 4:8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid 
die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, 
maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Titus 2:13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijk-
heid 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 Zich-
zelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Titus 3:7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden wor-
den, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

De apostel Johannes schrijft ook over de openbaring van de Zaligmaker, 
niet over Zijn wederkomst.
 
1 Johannes 2: 28 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid 
hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd 
gemaakt worden bij Zijn komst. 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u 
dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

1 Johannes 3: 2 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.

De Heere Jezus, de Messias, heeft Zelf gewaarschuwd om ‘waardig
geacht te zullen zijn om te ontkomen’ aan verschrikkelijke aardbevingen, epide-
mieën, tsunami’s, hongersnoden, beweging van de hemelen en vernietiging en 
dood, die over de gehele aarde zullen komen gedurende de periode van de 
Grote Verdrukking zoals vermeld wordt in Mattheüs 24 en 25, Markus 13 en 
Lukas 21. Er staat waardig geacht worden, zij achten zichzelf niet waardig.

Lukas 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden 
om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor 
de Zoon des mensen.

In de navolgende teksten gaat het nog steeds over de openbaring van
Jezus, de Messias, aan allen die Hem verwachten. Dan zullen de gelovigen
aan Hem gelijk zijn, een zelfde soort geestelijk lichaam krijgen.
Iemand die niet in de opname gelooft, zal ook weinig herkenning in deze tek-
sten vinden.
Maar als je ogen er voor geopend zijn, dan zijn het bijzonder rijke inhoudsvolle 
teksten.
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1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die 
van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof 
en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus……13 Omgord 
daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade 
die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 4:13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het 
lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid 
mag verblijden en verheugen.

1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopen-
baard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, 
wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

In de navolgende verzen gaat het over de vereniging van de Heere met Zijn gelovi-
gen. Het zijn allemaal teksten die ons nader informeren over hoe die vereniging zal 
zijn. Waaraan de gelovigen dit te danken hebben en wat de heerlijke gevolgen zijn 
van die vereniging. In Kolossenzen 3 heeft de apostel het over de openbaring van 
Christus, niet over Zijn wederkomst, die komt later. Als de Heere Jezus Zich open-
baart, komt Hij Zijn gelovigen ophalen en gaan ze delen in Zijn heerlijkheid. 

Efeze 2:6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet 
in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom 
van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Kolossenzen 3:4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan 
zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

In Openbaring 20 zegt de Heere dat de heiligen met Hem als koningen zullen 
regeren in het 1000 jarig Vrederijk. In vers 6 spreekt de Heere Jezus Zelf over 
de eerste opstanding van de gelovigen. Dat is tegelijk met de opname. Indien 
men deze woorden van de Heere niet gelooft, doet men af van de woorden van 
het boek Openbaring en zal de Heere afdoen van zijn deel van het boek des 
levens en van de heilige Stad.

Openbaring 6:4 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 aanbe-
den, 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 
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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.

147. De toekomst van Israël

Mark Twain de Amerikaanse ontdekkingsreiziger, reisde in 1867 door het hele 
land Israël en beschreef het aldus: ‘Het verlaten land waarvan de grond rijk 
genoeg is, maar overgegeven aan onkruid en overwoekert in de stilte van het 
land. De verlatenheid hier is niet voor te stellen. We bereikten veilig de berg 
Tabor en we zagen geen enkel mens op de hele route. Er was nergens een boom 
te zien, zelfs geen olijf of cactus. Zelfs deze vrienden van arme grond hadden 
het land bijna verlaten. Palestina zit in zak en as. Over het land hangt de uit-
werking van een vloek, dat haar velden heeft overwoekerd en haar energie heeft 
uitgezogen. Palestina is verlaten en lelijk. Het land behoort niet meer tot de 
werkzame wereld’.

Maar God heeft een keer in het land gebracht, na bijna 2000 jaar van verstrooi-
ing van het Joodse volk over de gehele wereld.
In 1948 werd de staat Israël officieel opgericht. In de officiële proclamatie van 
de onafhankelijkheidsverklaring werd geen melding gemaakt van YHWH, 
maar wél van de ‘Rots van Israël’. Wie is de Rots van Israël? Dat is de Messias 
Jezus. Hoewel ze dat heel waarschijnlijk niet geweten en bedoeld hebben, heeft 
God er voor gezorgd dat de Naam van de Messias, de Koning van Israël, in de 
onafhankelijkheidsverklaring terecht is gekomen door toedoen van Ben Goe-
rion. Wonderlijke leiding van de Heere. Gods plan met Israël gaat door. Al Zijn 
beloften moeten worden vervuld, want God is betrouwbaar.

Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit gehei-
menis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over 
Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. 26 En zo zal 
heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en 
zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met 
hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. totdat de volheid van de heidenen is 
binnengegaan……………….32 Want God heeft hen allen in hun ongehoor-
zaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

De toekomst van Israël is niet onzeker. Ligt vast in de beloften van God. 
Israël is al gedeeltelijk terug in het door God aan hen beloofde land en maakt 
het land gereed om in de toekomst nog meer Joodse mensen in het beloofde 
land te kunnen laten wonen.
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In Jesaja 54:7-10 zegt God:
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u 
bijeenbrengen. 8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik 
verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de 
HEERE, uw Verlosser. 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. 10 
Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van 
u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, 
uw Ontfermer.

In Ezechiël 36:20-25 zegt God: 
20 Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, onthei-
ligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het 
volk van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken. 21 Maar Ik 
spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ont-
heiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. 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 heiden-
volken 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.  
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.

Waarom moeten de Joden terug naar het beloofde land? Omdat door hun aan-
wezigheid in bijna alle landen van de wereld, de Heilige Naam van God onthei-
ligd wordt. Zij zijn het volk van de HEERE en toch wonen zij niet in Zijn land. 
Ja, u leest het goed. De HEERE zegt dat het Zijn land is. Het is een ontheili-
ging van Gods Naam dat ze niet in Zijn land wonen. Daarom gaat de HEERE 
aan die ontheiliging een einde maken. Dat betekent dat alle Joden, Zijn volk, 
terug moeten naar het beloofde land, Zijn land. 
Als ze allemaal terug zijn, dan gaat God ze allemaal een nieuw hart en een 
nieuwe Geest geven. Dan zal Hij hen reinigen van al hun zonden, van al hun 
afgoden. Dat God bezig is Zijn volk te laten terugkeren is Zijn werk. Het gaat 
om de heiligheid van Zijn Naam. Mensen die ontkennen dat dit Gods werk is, 
lezen de Schrift niet goed en worden geleid door een verkeerde geest. 

Israël zal nog door een moeilijke tijd heengaan en aan het eind van die tijd zullen 
vele volken optrekken naar Jeruzalem om de bewoners van Israël te vernietigen. 
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Maar dat loopt slecht af voor die volken. Het loopt altijd slecht af voor de vol-
ken die Israël willen beschadigen of vernietigen. Zie maar wat de profeet Jesaja 
daar van zegt:

Jesaja 41:11 Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede 
tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen,
de mannen die u aanklagen. 12 U zult hen zoeken, maar u zult hen niet 
kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als 
niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren. 13 Want Ik ben 
de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet 
bevreesd, Ik help u. 14 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, 
spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël. 15 Zie, Ik maak u tot een 
scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpul-
veren, en heuvels maken als kaf.

Maar als de nood het hoogst is, komt de Messias van Israël, de Heilige van 
Israël, terug en vernietigt de aanvallende volken. 
Alle Joodse mensen zullen bij de terugkeer van de Messias op de Olijfberg 
bekeerd worden. 
Daarna komt het Messiaanse Rijk onder Koning Jezus, duizend jaar. Israël 
komt dan tot haar doel. Israël zal in eeuwigheid op de aarde en daarna op de 
nieuwe aarde blijven wonen. De Gemeente van de Messias, zal met de Koning 
van Israël regeren in dit Vrederijk. In andere perikopen gaan we uitvoeriger in 
op de relevante teksten. 

Jesaja 66: 8 Wie heeft zoiets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een 
land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft 
nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

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 verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitge-
storte grimmigheid.

Op basis van de Schriften kan niet gezegd worden dat dit niet Gods werk is. 
Toch zijn er Joden die dat beweren. Niet alleen Joden, er zijn ook christenen die 
beweren dat dit mensenwerk is, zij het onder Gods toelating. Er zijn zelfs chris-
tenen, die nog verder durven te gaan en zeggen dat Israël niet meer Gods volk 
is. B.v. Dr. Steven Paas en zijn aanhangers. De profeet Ezechiël profeteert dat 
Israël terug zal komen in het beloofde land, echter nog wel onder de toorn van 
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God. Waarom onder de toorn van God? Wel, Israël is als volk grotendeels nog 
niet bekeerd tot God.

Deuteronomium 30:4-6 ; Psalm 69;36,37; Jesaja 27:12-13; Jesaja 49:22-23; 
Jesaja 60:8,9. Jeremia 223:3,4,8; Jeremia 31:8,9; Ezechiël 34:11-13,24,28,29; 
Ezechiël 37:21,22;Micha 2:12,13; Micha 5:3-8; Amos 9:14,15;Joël 2:32; 
Zacharia 8:7,8; Zacharia 13:8,9.

De inhoud van bovenstaande teksten is als volgt samen te vatten:
• 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 Abraham. 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.
• Goede Herders zullen hen weiden.
• Mijn Knecht David, de Messias Jezus, zal Koning zijn in hun midden.
• Het overblijfsel van Israël zal een groot en machtig volk zijn.
• Israël zal als de dauw zijn voor de volken.
• Israël zal nooit meer uit het beloofde land weggevoerd worden.

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 plan-
ten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 
15 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt wor-
den uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

De Heere gaat Zijn volk terugbrengen en Hij schakelt daarvoor mensen in. 
Zijn de Joden dan al bekeerd? Nee, zegt de Heere, ze zijn nog blind en doof. 
Met andere woorden ze zijn nog niet bekeerd, maar desondanks moeten ze 
terug keren. De bekering komt later, als ze allemaal terug zijn.
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Jesaja 43:5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik 
uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
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 gefor-
meerd, 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.

De apostel Paulus over de bekering van het Joodse volk. 

2 Korinthiërs 3:14 Niet alleen het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de 
gedachten en het inzicht van de mensen. Zelfs nu nog ligt er, als uit de Boeken wordt 
voorgelezen, over de gedachten van de Joden een dikke sluier; zij begrijpen niet wat 
er eigenlijk staat. Want deze sluier van onbegrip wordt alleen weggenomen door het 
geloof in Jezus Christus. 15 Ja, ook in deze tijd zijn zij verblind, als zij lezen wat 
Mozes geschreven heeft. 16 Maar als iemand zich tot de Here bekeert, wordt die 
sluier weggenomen. 17 De Here is de Geest, Die leven geeft en waar Hij is, is vrij-
heid. 18 Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, 
die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, 
gaan wij steeds meer op Hem lijken. (Het Boek)

Naar aanleiding van vers 18 is het wel de vraag of wij (christenen) het schit-
terende licht van de Heere weerspiegelen en daardoor de Joodse mensen 
jaloers maken. 

148. De Grote Verdrukking

In het Oude Testament wordt met name door de profeet Daniël geprofeteerd 
over de Grote Verdrukking. Wat zegt Daniël hierover? 
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.
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•  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 gerechtshof 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.

Profetie over het heiligdom dat vertrapt zal worden gedurende bijna 7 jaar.
Daniël 8:13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Onge-
noemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de 
verwoestende afvalligheid 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.

Profetie over de antichrist:
Daniël 8:23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat 
vol hebben gemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse 
streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonder-
lijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Mach-
tigen zal hij te gronde richten, 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 de schepen van de (Kittiërs, Chittim, 

Westerse kustlanden, Cyprus).
•  De antichrist zal een verbond sluiten met het seculiere Israël.
•  Zij die Gods wetten eerbiedigen zullen weerstand bieden en velen onderwijzen.
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•  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 opruk-
ken, 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 verbond
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 terug-
kerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. 32 En hen die godde-
loos 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 zullen 
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 struike-
len, 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 begrijpen, 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 driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Sommige verklaringen geven aan bij ‘de gruwel van de verwoesting’ dat dit het 
jaar was dat de Mohammedanen 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.

In de verzen 15 t/m 28 van Mattheüs 24 gaat het over de Grote Verdrukking 
die over de gehele wereld 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.
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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 zul-
len 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 vele 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 gespro-
ken 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 beneden 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.

Wat zegt de apostel Paulus ons in zijn brief aan de Thessalonicenzen over de 
Grote Verdrukking? 

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 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 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 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.
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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.

In Openbaring 6 t/m 19 gaat het over de Grote Verdrukking die over de gehele 
wereld zal komen. Het gaat over de toorn van God over de zondige mensen op 
de wereld. Ondank de vele rampen en plagen bekeren de mensen zich niet. 
Deze hoofdstukken heb ik in het boek ‘Beloften en Profetieën van God voor de 
Volken’ uitgebreid behandeld. In dit boek volsta ik met een kort overzicht van 
de inhoud van deze hoofdstukken in Openbaring.

• Openbaring 6: Openbaring van de eerste zes zegels. 6 openbaringen over de 
toorn van God en het Lam en de oordelen van God. Een blik op een deel van 
de martelaren voor de troon van het God en het Lam. 

• Openbaring 7: 144000, uit alle stammen van Israël worden verzegeld aan 
hun voorhoofden. Het gezicht van de gezaligden voor de troon van God.

• 
• Openbaring 8: Opening van de 7 zegels door vier engelen met bazuinen. 

Dit gaat gepaard met vele natuurrampen. Veel mensen komen om.

• Openbaring 9: Twee engelen gaan verder met het uitstorten van rampen. 
Vele mensen worden gedood. 

• Openbaring 10: Profetie van de zevende engel. De verborgenheid van God 
zal worden vervuld, tot een einde komen, zoals Hij altijd aan Zijn profeten 
geopenbaard heeft.

• Openbaring 11: Er zal weer een tempel zijn in Jeruzalem.
•  De heidenen/ongelovigen zullen de stad 3,5 jaar in bezit hebben en verwoes-

tingen aanrichten.
•  Twee Getuigen van God zullen 3,5 jaar in Jeruzalem profeteren.
•  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 een aardbeving.
•  De koninkrijken van de wereld komen onder heerschappij van Koning Jezus.
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• Openbaring 12: Israël vlucht naar de woestijn. Strijd van Michaël, aartsen-
gel met de draak. Ook een korte terugblik.

• Openbaring 13: Het beest uit de zee is een symbolisch beeld van een wereld-
rijk, van grote politieke, economische en militaire macht, maar ook symbo-
lisch een persoon, de antichrist. Hij spreekt godslasteringen. De antichrist 
gaat de gelovigen (heiligen) vervolgen.

 Het tweede beest uit de aarde is symbolisch de valse profeet, de rechterhand 
van de antichrist. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen. Hij doet veel 
tekenen en wonderen, Niemand mag kopen of verkopen zonder het merkte-
ken van de valse profeet aan hun voorhoofd.

• Openbaring 14: Het Lam met de 144.000 Joodse dienaren op de berg Sion, 
Jeruzalem. Drie engelen verkondigen het eeuwig Evangelie en de oordelen 
van God aan alle mensen die op de aarde wonen. Engel kondigt het laatste 
oordeel aan, als zijnde in beeldspraak, de laatste graan- en druivenoogst.

• Openbaring 15: Zeven engelen kondigen de zeven laatste plagen aan. Beeld 
van mensen die voor de troon van God zingen het gezang van Mozes en het 
gezang van het Lam.

• Openbaring 16: Zeven schalen van toorn over de aarde, over de mensen die 
het merkteken van het beest hebben. 1. grote zweren, 2 zee wordt bloed – 
alle leven in de zee sterft. 3 rivieren en waterbronnen worden bloed. 4 de 
kracht van de zon wordt groter-mensen verzengen van de hitte. 5 het konink-
rijk van het beest wordt verduisterd-zweren en pijn. 6 de rivier Eufraat komt 
droog te liggen. Uit de mond van de draak, uit de mond van het beest en uit 
de mond van de valse profeet (valse drieëenheid) komen drie onreine gees-
ten, gelijk aan heersers, en roepen de machtigen van de aarde op om te strij-
den tegen Israël. Zij komen tezamen in Armageddon, bij Jeruzalem. De 
zevende engel komt met de laatste plaag: grote aardbeving, wereldwijd, 
eilanden verdwijnen, grote Hagelstenen vallen op de aarde.

• Openbaring 17: De hoer is de grote stad verderf, die koninklijke heerschap-
pij voert over de koningen van de aarde. De goddeloze wereld wordt door 
satan beheerst door middel van Geld, (Mammon), Macht, Seks, Economie, 
Wetenschap, Technologie, Globalisering. De leiders van tien landen gaan 
oorlog voeren tegen het Lam. Het Lam zal hen overwinnen.

• Openbaring 18: Gaat over de val en straf voor Babylon. Waarschijnlijk de 
ondergang van het bank- en geldsysteem van deze wereld. Alle volken waren 
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door dat systeem verleid. Vele profeten en heiligen zijn vanwege dit systeem 
gedood.

 
• Openbaring 19: Zegelied in de hemel over de val van Babylon. Beschrijving 

van de bruiloft van het Lam in de hemel met al de heiligen (de bruid). De 
overwinning van Jezus Christus op de valse profeet (de antichrist).

Speciale beloften voor personen die komen uit de Grote Verdrukking.

• Zij komen uit de Grote Verdrukking.
• Hun kleding is wit gemaakt in het bloed van het Lam. (Jesaja 1:18)
• Zij zijn voor de troon van God. (2 Kor.6:16; Openb.21:3,4; 22:3)
• Zij dienen God dag en nacht in Zijn Tempel. (Openb. 22:3, Zacharia 3:3; 

1 Korinthe 6:11; Efeze 5:26,27; Hebr. 9:14; 1 Joh.1:7)
• Hij, Die op de troon zit zal Zijn tent over hen uitspreiden. (Openb. 21,3)
• Zij hebben geen honger en dorst, geen hitte te verduren. (Lukas 6:21; 

Joh.4:14)
• Het Lam zal hen weiden. (Mattheüs 2:6)
• Het Lam zal leiden naar levende waterbronnen. (Joh.4:14; 7:37,38)
• God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 21:4)

Openbaring 7: 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 Verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze 
hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij 
vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op 
de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst 
meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, 
Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de 
levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
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BELOFTEN EN PROFETIEËN  

INZAKE DE EINDTIJD

TIJDENS EN NA DE WEDERKOMST

149. De wederkomst - terugkeer van Jezus Christus

Wat gaat er gebeuren bij de terugkeer van de Heere Jezus?

• De zon zal verduisterd worden.
• De maan zal geen licht geven.
• Er zullen sterren van de hemel vallen.
• Er zal veel beweging zijn in de lucht, in de hemelse gewesten.
• De zee en de golven zullen hevig te keer gaan.
• Het teken van de Zoon des mensen zal overal te zien zijn op deze aarde.
• De Zoon des mensen zal overal gezien worden.
• De mensen op de aarde zullen rouwen. 
• Het gehele huis van Israël zal rouwen.
• De uitverkorenen zullen bijeen gebracht worden te Jeruzalem.
• Alle Joden zullen bekeerd worden.

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 aan-
schouwen, 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. 12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het 
geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het 
geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het 
geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het 
geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 14 al de overige 
geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Mattheüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduis-
terd 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 
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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.

Lukas 21: 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 des mensen zien komen in 
een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te 
geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 

De uitspruitende vijgenboom.
Lukas 21:29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar 
alle bomen. 30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al 
nabij is. 31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het 
Koninkrijk van God nabij is. 32Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voor-
bij zal gaan, totdat alles geschied is. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, 
maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. 34 Wees op uw hoede dat uw 
hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zor-
gen 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.

Markus 14:61 Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepries-
ter Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Geze-
gende? 62 En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten 
aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken 
van de hemel.

Lukas 17: 24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar 
de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn 
dag. 

Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij 
die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem 
bedrijven. Ja, amen.
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Wederkomst van de Zoon des mensen.

Bij de terugkomst van de Heere Jezus zal er een hevige strijd plaats vinden. 
De volken onder leiding van Gog en Magog zijn opgetrokken tegen Israël en 
willen de bewoners van Jeruzalem en Israël vernietigen. Er valt ook nog veel te 
roven in Israël. Bodemschatten, olie en gas. 
De Messias komt Israël te hulp en vernietigt al haar vijanden. De volken zullen 
ook geoordeeld worden, want in het komende Messiaanse rijk mogen geen 
vijanden van de Messias en geen vijanden van Israël meer aanwezig zijn. 

Zacharia 12:6 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 zul-
len 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 het eerst verlossen, opdat de 
luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet 
groter zijn dan die van Juda. 8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruza-
lem 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.

Mattheüs 25: 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 
al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 
32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van 
elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de 
schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 
Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegen-
den van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondleg-
ging van de wereld……….40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg 
u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt 
u dat voor Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand 
zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn 
engelen bestemd is.

Handelingen 15:16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer 
opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer 
oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en 
alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles 
doet.

2 Thessalonicensen 1:6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te ver-
gelden aan hen die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons 
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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 wanneer Hij zal 
gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te 
worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof ). 11 Daarom bid-
den wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbe-
hagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, 12 opdat de 
Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeen-
komstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.

Openbaring 1:3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de pro-
fetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij……..7 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 
hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die 
was en Die komt, de Almachtige.

150.  Hoe is het met verwachting van de wederkomst gesteld?

Uit een artikel in het RD (Reformatorisch Dagblad) van 19-10-2019 van Dr. 
Wim Kranendonk kan men lezen dat het met de verwachting van de weder-
komst niet zo best is gesteld. Volgens hem wordt er met name in de reformato-
rische kerken minder over de wederkomst gepreekt dan vroeger. 
Hoe zou dat komen? Houdt dit verband met dat er in de geloofsbelijdenis alleen 
vermeld wordt, dat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Als 
je niet bekeerd bent, ja dan verlang je niet naar Iemand die komt om te oordelen. 
Dit in tegenstelling tot vele baptisten- en Evangelische Gemeenten, waar men 
eerst de opname verwacht en na de Grote Verdrukking het Messiaanse Rijk. 

In een artikel in ‘Israël Today’ van oktober 2019, zegt de oprichter Ludwig 
Schneider, (1941-2018) een Messias belijdende Joodse gelovige: ‘Predikanten 
blijven regelmatig steken in verhandelingen over de daden die God in het ver-
leden heeft gedaan. Maar vaak wordt er met geen woord gerept over wat God 
heeft beloofd, en wat Hij in onze dagen doet. Het is van groot belang dat het 
profetische woord, dat God ons heeft gegeven, aandachtig wordt bestudeerd, 
zodat wij in deze chaotische tijd inzicht krijgen in de stappen die we kunnen 
zetten, want ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad ‘. 
Gods licht schijnt niet op wat achter ons ligt, maar op wat vóór ons ligt. Het is 
natuurlijk eenvoudiger om te preken over wat er al gebeurd is, dan over wat er 
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nog gaat komen. Maar juist daarvoor hebben wij een ‘licht op ons pad’. Israël 
heeft een machtige geschiedenis, maar een nog grotere toekomst.’ 

Maar wat nu, als men de profetieën over de toekomst niet gelooft. Ja, dan kun 
je er ook niet over preken. Niet preken over de eerste opstanding, over de 
opname van de gelovigen, over de Grote Verdrukking, over de opsluiting van 
satan, over het 1000 jarig Messiaanse Rijk, over de bekering van Israël, over de 
terugkeer van alle Joden naar het beloofde land, over de definitieve verwerping 
van satan in de hel, over het komend oordeel en over de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. 

151. De satan duizend jaar gebonden

Wat zal dat een zegen voor de mensheid zijn als de satan 1000 jaren wordt opgeslo-
ten. De satan heeft tijdelijk geen macht op aarde en wordt 1000 jaren gebonden.

Hoewel over ‘het gebonden zijn van de satan’ geen misverstand of verschil van 
mening mogelijk zou moeten zijn, want het staat er toch duidelijk, blijkt het 
tegendeel waar te zijn. Het ongeloof wat betreft dit onderdeel van Gods Woord, 
is heel vroeg in de kerkgeschiedenis begonnen.
Augustinus was één van de eersten die van mening was dat dit Woord niet let-
terlijk genomen moest worden. Hij was van mening dat door de invoering van 
het christelijk geloof als staatsgodsdienst door Constantijn, de duivel van toen 
af gebonden was.

Veel reformatorische voorgangers denken dat de satan vanaf de opstanding van 
de Heere Jezus gebonden is. Dat is dan nu inmiddels al tweeduizend jaren. 
Waaruit die gebondenheid dan blijkt of bestaat, wordt niet duidelijk gemaakt. 
De apostel Petrus is het dan ook zeker niet met die voorgangers eens. In  
1 Petrus 5:8 waarschuwt hij de gelovigen dat zij nuchter en waakzaam moeten 
zijn, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou 
mogen verslinden.
De duivel kan zich echter ook voordoen als een engel van het licht.
(2 Korinthiërs 11:14) Over gebondenheid gesproken!

De profeet Jesaja spreekt namens de HEERE ook over een tijdelijke
gebondenheid van satan en zijn legermachten, de demonen. Het
aantal jaren wordt niet genoemd maar het feit als zodanig dus wel.

Jesaja 24:21 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 
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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.

In de tijd van het Vrederijk is de duivel letterlijk gebonden en heeft de Messias 
alle macht. Dat heeft Hij nu ook, maar aan de duivel is nu ook nog veel macht 
gegeven. Zelfs zoveel, dat Jezus, toen Hij op aarde was, zich afvroeg of Hij nog 
wel geloof zou vinden op aarde als Hij terug zou komen.

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 verzegelde 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. 4 En ik zag tronen, en zij 
gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen 
die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het 
beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen had-
den op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als 
koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de 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 deel heeft aan de 
eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen pries-
ters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 
duizend jaar lang. 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal 
de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

152. De bruiloft van het Lam

Een heerlijke, reine, zuivere maaltijd voor alle volken.

Jesaja 25: 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. 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.

Zie ook: Jesaja 42:4; Jesaja 45:22-24;Jesaja 52:10; Jesaja 56:4-7; Jesaja 
59:18,19; Jesaja 60:3,21,22; Jesaja 66:18-23; Haggaï 2:6,7.
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De Bruiloft.

De Messias Jezus ontvangt van Zijn Vader een hemelse bruid, de Gemeente. 
Die bruiloft zal dan ook in de hemel gehouden worden. Het bruiloftsmaal zal 
ook in de hemel gehouden worden. Tijdens dit bruiloftsmaal wordt de bruid 
definitief voor eeuwig de vrouw van het Lam, de Bruidegom.

Openbaring 19: 6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als 
een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen:
Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 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 gegeven zich 
met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
gerechtigheden 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.

Uit vers 6 blijkt dat de Messias, de Zoon van God, Koning is geworden. Waarvan? 
Hij is Koning geworden van Zijn volk Israël. Hij heeft overwonnen in de strijd 
tegen de volken, die Israël aanvielen en voordat Hij Zijn Koningschap aanvaardt, 
vindt de bruiloft plaats van het Lam. In Openbaring 15:3 wordt de Messias de 
Koning van de heiligen genoemd. Zijn dat dezelfde heiligen als de Gemeente? De 
Messias wordt ook genoemd Koning van de koningen en Heere van de heren. De 
heiligen mogen met Hem gaan regeren/heersen in Zijn 1000 jarig Vrederijk:

Het Lam dat geslacht is voor de zonde van Zijn uitverkorenen wordt straks de 
Koning van Israël. Hij is nu ook al de eeuwige Koning van Israël, maar straks 
zal dat ook daadwerkelijk gezien worden. De Gemeente is de hemelse bruid van 
de Messias. De Messias is ook de Koning van de heiligen, die met Hem als 
koningen zullen regeren.

Uit vers 8 blijkt dat een leven met God de draden weeft van het bruiloftskleed. 
Het kleed bestaat uit blinkend fijn linnen. Ook de rechtvaardige daden van de 
gelovigen/heiligen zijn gereinigd/gewassen in het bloed van het Lam. Daarom 
is het kleed zo smetteloos en blinkend. De werken die niet in de Heere verricht 
zijn, zullen als hooi, stro en stoppelen verbranden.
In het oosten was het bruiloftsmaal het hoogtepunt van de bruiloft. Dan nam 
de bruidegom zijn bruid in het openbaar tot zich. Zo zal het straks ook met de 
Gemeente gaan. Daar, in de plaats waar de Bruidegom en Zijn bruid wonen, 
zal duidelijk worden wie de bruid is. Dat is nu nog niet zichtbaar. De Gemeente 
is nu nog met de Bruidegom verloofd. Zij wacht om straks te worden opgeno-
men door de Messias om de bruiloft te vieren. De bruiloft zal voor de weder-
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komst van de Messias in kracht en heerlijkheid plaatsvinden. Want de Gemeente 
is een deel van Zijn heerlijkheid. Dit zal tijdens het 1000 jarig Vrederijk door 
allen gezien worden. Dan zal Hij, de Messias, verheerlijkt worden in Zijn heili-
gen:

2 Thessalonicenzen 1: 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheer-
lijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want 
bij u vond ons getuigenis geloof ).

Openbaring 19: 6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als 
een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, 
want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 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 gegeven zich met smette-
loos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden 
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.

De gasten
Zijn er ook gasten op deze hemelse bruiloft? Zo ja, wie zijn dat? De bruiloft 
vindt plaats in de hemel, dus de gasten moeten ook in de hemel zijn. De gasten 
zijn niet de bruid zelf, zoals wel eens gedacht wordt.

De gasten zijn hoogstwaarschijnlijk de gelovigen van het OT.
Johannes de Doper wordt de vriend van de bruidegom genoemd. Hij behoort 
dus niet tot de NT Gemeente. De Heere Jezus zegt van hem dat hij de grootste 
is van degene die uit vrouwen geboren zijn, maar dat de geringste in het 
Koninkrijk der Hemelen groter is dan hij. Dat duidt heel waarschijnlijk op het 
verschil tussen de bruid en de gasten.

Maar de OT gelovigen zullen bijna zeker tot de eregasten behoren
zoals Abraham, Izak, Jakob, Mozes, David, Elia en vele anderen. Deze OT 
gelovigen behoren bij het uitverkoren volk, de eeuwige bruid van God. Zij zijn 
ook behouden door het geloof in de Messias Die komen zou. Zij verheugen 
zich in de bruiloft van het Kind, de Messias, Die uit hen geboren is.
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Mattheüs 9: 15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren 
zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom 
van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten

Mattheüs 11: 11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is 
niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in 
het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

Johannes 3: 29 Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de brui-
degom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruide-
gom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.

153. Zijn 1000 jarig Messiaanse Vrederijk

De voorzegging van een aards Messiaans Koninkrijk

Inleiding

Dit Messiaanse Koninkrijk zal, volgens Openbaring 20, duizend jaren duren. 
De verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus is door de eeuwen heen 
niet altijd even sterk geweest. Integendeel, deze verwachting heeft altijd onder 
druk gestaan en satan heeft zijn uiterste best gedaan deze verwachting geheel te 
doen verdampen.
Daar is hij maar ten dele in geslaagd. Er zijn altijd gelovigen en groepen gelovi-
gen geweest die de wederkomst van de Heere levendig gehouden hebben. En 
dat op Schriftuurlijke gronden.

In zijn Evangelie prediking noemt de apostel Paulus voor de Grieken de weder-
komst als één van de belangrijkste redenen om zich te bekeren. (Handelingen 
17:31).

De Messias is gekomen als de ‘Goede Herder’ (Johannes 10:11), Die Zijn leven 
stelde voor de schapen. Na Zijn opstanding is Hij verschenen als de ‘Grote 
Herder’:

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;

Straks zal Hij terugkomen als de ‘Overste Herder’, om de onverderfelijke kroon 
der heerlijkheid uit te delen aan Zijn schapen. (1 Petrus 5:4) Indien in de  
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prediking de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus ontbreekt, 
heeft dat ingrijpende gevolgen voor de individuele gelovige en de Gemeente.

Het verlangen naar Zijn wederkomst brengt dichter bij het Woord van God, 
dichter bij God Zelf, dichter bij de Heere Jezus, dichter bij Gods volk, en dich-
ter bij de mensen die verloren dreigen te gaan.
Het verlangen naar Zijn wederkomst maakt ook losser van de wereld, losser van 
de zonde en losser van het eigen ik. Als het eigen ik nog de boventoon voert, als 
we niet met Jezus gestorven zijn en opgestaan in een nieuw leven, staan wij het 
geluk van onszelf en anderen in de weg. Egoïsme is slecht voor onszelf en voor 
de medemens.

Op dit moment is de verwachting inzake Zijn terugkomst niet erg groot. 
Althans niet op de wijze zoals de Schrift ons dat laat weten.
In de Belijdenisgeschriften van de kerken wordt wel gesproken over de weder-
komst van de Heere Jezus, maar alleen in de betekenis dat Hij wederkomt om 
te oordelen de levenden en de doden. In de Belijdenisgeschriften wordt niet 
gesproken over de opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking die daarna 
volgt en de komst van de Heere Jezus om een 1000 jarig Vrederijk op te richten, 
waarin satan gebonden wordt.

Hoewel in de Schrift duidelijk wordt gesproken over een eerste opstanding en 
een tweede opstanding, vinden we ook dit gegeven in geen enkel Belijdenis-
geschrift terug.

Deze lacunes in de Belijdenisgeschriften en daardoor ook in de prediking, heb-
ben een grote nadelige invloed gehad en hebben dit nog op het geestelijk leven. 
Het is mij gebleken dat deze onderdelen van de Schrift niet alleen ontbreken in 
de reformatorische Belijdenisgeschriften, in de Westminster Confessie en in de 
Confession of Faith 1689, maar ook in de belijdenissen/statuten/credo’s van 
veel Evangelische- en baptisten gemeenten.

Afgezien van de factoren die ik hierboven genoemd heb, hebben deze lacunes 
ook invloed op onze houding ten aanzien van Israël, het Joodse volk. Als er 
geen 1000 jarig Vrederijk komt, hebben veel teksten uit de Bijbel geen enkele 
waarde meer. Tenzij alles vergeestelijkt wordt en toegepast wordt op de kerk. 
Legio teksten in de Bijbel gaan over het toekomstig Rijk van de Messias op 
aarde en ook vele teksten over de terugkomst van het Joodse volk naar het aan 
de vaderen beloofde land, over het herstel van dit land, over het herstel van 
Jeruzalem, als de stad van de Grote Koning. Over de bekering van het Joodse 
volk en over de gevolgen van die bekering.
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Vóór Wereldoorlog II werd door de kerken ook de terugkeer van het Joodse 
volk naar het Beloofde Land niet verwacht, want ja, de kerk  was in de plaats 
van Israël gekomen. Maar er waren goede uitzonderingen. Echter ook nu is de 
vervangingstheologie nog springlevend in vele kerken en gemeenten. Geen 
1000 jarig Vrederijk betekent in feite geen toekomst voor  Israël.

In de eerste eeuwen van de kerk was er weinig verschil van mening over de 
terugkomst van de Heere Jezus. Hieronymus, die in de vijfde eeuw leefde, 
erkende dat de christenen in Palestina in het algemeen het Chiliasme aanhin-
gen. Hij zei o.a.: ’Wij kunnen ze niet veroordelen. Want veel mannen en mar-
telaren hebben zulke zaken geloofd.Indien wij de Openbaring aan Johannes 
letterlijk opvatten, dan komen wij in het Joodse spoor. Verstaan wij die Open-
baring geestelijk, zoals ze bedoeld is, dan schijnen we in conflict te komen met 
de opvatting van veel ouden’.

Van de kerkvaders in de eerste drie eeuwen zijn diverse instemmende getuige-
nissen bekend inzake het Chiliasme.

Barnabas, waarschijnlijk de medearbeider van Paulus, heeft een brief nagelaten 
waarin hij opkomt voor de letterlijke opvatting van het 1000 jarig Vrederijk.

Clementius, medewerker van Paulus en Johannes, heeft gezegd ‘dat de Aposte-
len doorgingen de goede boodschap te prediken dat het Koninkrijk nabij was 
om geopenbaard te worden’.

Papias (1e eeuw), een leerling van de apostel Johannes, verklaarde: ‘Er zal een 
1000 jarig Vrederijk komen, na de opstanding der doden, als de persoonlijke 
regering van de Messias op aarde zal gevestigd zijn.’

Polycarpus (1e eeuw) heeft gezegd: ‘Als wij Christus gehoorzamen en Hem 
behagen in deze bedeling, geloven we in de toekomende eeuw. Hij zal ons 
opwekken uit de doden. We zullen met Hem leven en regeren. De heiligen 
zullen de wereld oordelen’.

Irenaeus (2e eeuw), leerling van Polycarpus, beroept zich ter verdediging van 
het Chiliasme op profetische uitspraken als Jesaja 11:6 en Jesaja 65:25 waarin 
het gaat o.a. over de wolf en het lam, die tezamen zullen weiden. Hij beroept 
zich ook op de Woorden van de Heere Jezus in Mattheüs 26:29 en van Paulus 
in 1 Corinthiërs 15:25-58. Hij verwachtte binnen een korte tijdsbestek een 
volkomen Christusregering op aarde in Jeruzalem, waar de heiligen met Hem 
zouden heersen.
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Justinus zegt: ‘Zonder uitzondering nam de eerste christelijke kerk het met zijn 
wensen zo goed overeenstemmende Chiliasme van de Apolcalypse over en bleef 
Openbaring 20 aansluitingspunt en bewijsgrond voor allen, die vroeger of later de 
leer van het 1000 jarig Vrederijk, in welke wisselende vorm dan ook, omhelsden.’

Comenius zegt van Justinus de Martelaar, dat hij betuigde dat het geloof in een 
1000 jarig Vrederijk in zijn tijd door alle christenen gedeeld werd. Deze Justi-
nus heeft in het jaar 141 een apologie over de christelijke religie ter hand gesteld 
aan keizer Antonius Pius.
Augustinus heeft de strijd aangebonden tegen het Chiliasme.
De bekering tot het Christendom van Constantijn en zijn overwinning op het 
heidendom, zag Augustinus als het komen van het 1000 jarig Vrederijk. Door 
de machtige invloed van Augustinus raakte de leer van het Chiliasme geheel op 
de achtergrond, hoewel deze in de eerste drie eeuwen door de gemeenten tame-
lijk algemeen was aanvaard. Augustinus stond op het standpunt dat het Rijk 
van Christus de kerk was.

Het standpunt van Augustinus bleef tot aan de Reformatie het heersende stand-
punt van de kerk. Maar ook na de Reformatie kwam hier niet veel verandering 
in en dat is tot op heden nog zo in de Rooms- Katholieke Kerk en in reforma-
torische kerken.

Wél zijn er na de Reformatie altijd personen geweest die wél geloofden in een 
1000 j. Rijk. Van Prof. Dr. J.H. Gunning is het woord: ‘Het is de oorzaak 
geweest van het kwijnen der protestantse kerken, dat de Hervorming de blik op 
de toekomst verloren heeft. Haar Belijdenisgeschriften zwijgen genoegzaam 
geheel van de toekomst des Heeren.’

Door de eeuwen heen zijn er altijd groepen geweest die aan de letterlijke uitleg 
van de Bijbel inzake het Chiliasme vasthielden. Dat waren de Waldenzen, de 
Katharen, de Apostelbroeders en aanhangers van Wycliff en Joh. Hus. In latere 
tijd de broeders van de Vergadering der Gelovigen en de Vrij Evangelische 
Gemeenten.

Dr. H. Bavinck heeft eens gezegd: ‘Het mag opmerkelijk heten, dat, in weerwil 
van de grote plaats die de naam ‘Rijk Gods’ in de Heilige Schrift inneemt, deze 
term toch uit de protestantse theologie bijna geheel is verdwenen..., in elk geval, 
de Eschatologie is één der minst doordachte en afgewerkte onderwerpen in de 
Christelijke Dogmatiek’.

Dr. Abraham Kuyper stelde dat: ‘Onze gereformeerde theologen hebben dit 
onderwerp grotelijks verwaarloosd en aan ieder vrij spel gelaten om er een eigen 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   37420024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   374 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



375

mening op na te houden. In deze stand der kwestie zijn wij nog. In alle gerefor-
meerde dogmatiek wordt er over heen gelopen.’ We kunnen ook nu dr. Kuyper 
wel nazeggen: ‘In deze stand van zaken zijn wij nu nog.’

In de zeventiende- en achttiende eeuw waren er verschillende theologen die vast 
geloofden in een komend herstel van Israël. Zij dachten echter daar niet alle-
maal gelijk over. En ook over de herbouw van de tempel werd heel verschillende 
gedacht. Het boek van Dr. M. van Campen, ‘Gans Israël’, geeft daar uitge-
breide informatie over.

In de Middeleeuwen dachten de Katharen ,de Apostelbroeders, de Waldenzen, 
Wycliff, en Hus positief over een herstel van Israël.

De Reformatoren Luther, Calvijn en Melanchton hielden vast aan de opvatting 
van Augustinus en daarmee aan de opvatting van de Rooms- Katholieke Kerk 
en daarmee aan de heersende vervangingstheologie.

Na de Reformatie komen er een aantal theologen die, in afwijking van Calvijn, 
wél geloven in een etnisch herstel van Israël op basis van Romeinen 11:26-36. Zij 
dachten echter niet aan een letterlijke terugkeer naar Palestina. Hiertoe behoren 
Voetius, Hoornbeeck, Ridderus en Hellenbroek, Jacobus Alting, Henricus Groe-
newegen, David Flud van Giffen, Franciscus Burman sr., Coccejus, en Hero 
Sibersma. De laatste twee geloofden op grond van Romeinen 11:26, aan een 
herstel van het etnische Israël, maar menen toch dat ‘geheel Israël’ hier de kerk is. 
De meeste van deze theologen zijn echter toch wel min of meer vervangingstheo-
logen, omdat zij op basis van Romeinen 11 bij ‘geheel Israël’ aan de kerk, het 
geestelijk Israël, denken. Deze groep vergeestelijkt de profetieën over Israël.
Het is mogelijk dat deze theologen beïnvloed zijn door de Reformatoren Mar-
tin Bucer, Theodorus Beza, Franciscus Junius, Petrus Vermigh, Andreas Osian-
der en David Paraeus.

Een tweede groep ziet ook Israël volgens Romeinen 11 als een etnisch Israël, 
maar gelooft bovendien in een letterlijke terugkeer van Israël naar het beloofde 
land. In een nationaal herstel van de staat Israël. Zij geloven echter niet allemaal 
in de herbouw van de Tempel volgens Ezechiël 40-48. Zij nemen niet alle pro-
fetieën over Israël letterlijk. Tot deze groep zouden behoren Wilhelmus á Brakel 
en Jacobus Koelman, Sibersma, Henricus Groenewegen, David Flud Van Gif-
fen, Friedrich Adolph Lampe, Joannes Ernestus Jungius. Brakel denkt dat de 
Joden eerst zullen terugkeren en daarna bekeerd worden.

Er is nog een derde groep die nog iets verder gaat en ook de herbouw van de 
Tempel mogelijk acht en de profetieën daarover min of meer letterlijk neemt. 
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Dat zijn de theologen, Theodorus van der Groe, Jacobus Alting en Joachim 
Mobachius en de Tsjechische pedagoog J.A. Commenius. Het herstel van de 
offerdienst ligt echter bij alle gereformeerde theologen bijzonder moeilijk.

Nederlandse theologen kunnen na de Reformatie beïnvloed zijn door buiten-
landse theologen. De navolgende buitenlandse theologen dachten positief over 
een mogelijk herstel van Israël als natie in een rijk van vrede.

Frankrijk: Jean de Labadie, Pierre Jurieu, Monod, Godet, Malan.

Duitsland: Spener, Francke, Lavater, Jung Stilling, Delitzsch, Kurt,
Auberlin, Johan Albrecht Bengel, Johann Piscator, J.H. Alsted.

Amerika-Engeland: Bonar, Simpson, Darby, Mc. Neil, Spurgeon,
Meijer, Campbell, Morgan, Moody, Torrey, Dr.Seiss, Dr. Gordon,
Dr. Gaebelein, Mc.Cheyne, Thomas Chalmers, Whitefield, Tomas
Brightman, Thomas Goodwin, Thomas Boston, Thomas Sheppard,
George Hutcheston, John Owen, William Greenhill, Samuël
Rutherford en James Durham, William Perkins, Sir Henry Finch.

Van de latere theologen in Nederland kunnen nog de volgende genoemd wor-
den die de profetieën inzake Israël min of meer letterlijk namen, de één minder, 
de ander meer.

Hieronder zijn ook een aantal Messias belijdende Joden.
Campegius Vitringa, Andres Essenius, Salomon Duitsch, Da Costa, Witsius, 
Bilderdijk, Alhard de Raedt, Van Oosterzee, Eversdijk, Curtenius, Looman, 
Driessen, E.Gerdes, Dr. Doedes, Dr. Sipkes, ds. J. van Andel, Abr. Capadose, 
Willem de Clercq, J.H. Koenen, Joh. De Liefde, Hasebroek, ten Kate, Dr. 
Chantepie de la Saussaye, Bromet, Ds. Budding, Ds. Faure, Ds. Huet, Prof. 
J.H. Gunning, ds. E.N. de Jonge, J.N. Voorhoeve, Jan van Andel (1838-1910), 
A.M. Berkhoff (1885- 1944), A.M.J. Rottenberg (1890-1942) Johannes de 
Heer, Jacob Klein Haneveld.

De komst van het Koninkrijk van de Messias Jezus op de aarde.

Het Koninkrijk van de Messias is zowel tijdelijk als eeuwig.
Het Koninkrijk van de Messias zal tenslotte overgaan in het Koninkrijk van 
God, de Vader, wanneer God Alles-en-in-allen zal zijn. Wanneer de Messias  
ook Zelf aan de Vader onderworpen zal zijn. In deze nieuwe vorm zal Zijn 
Koninkrijk in eeuwigheid zijn.
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Verschillen tussen de situatie in het 1000 jarig Vrederijk en de nieuwe hemel en 
aarde.

1000 jarig Vrederijk.  Nieuwe hemel en aarde.
Wel een tempel  Geen tempel
Wel vervloeking  Geen vervloeking
Wel een zee (Psalm 72:8)  Geen zee (Openbaring 22:5)
Satan gebonden in de afgrond  Satan in de poel van vuur
Tijdelijk tijdperk als voorbereiding  Eeuwig tijdperk
Zonde met dood gestraft  Geen zonde meer
Zonde ziekte en dood voor ongelovigen Geen zonde, ziekte en dood meer. 
(Jesaja 60:12; 65:20)   (Openbaring 21:4)
Een niet volmaakte wereld  Wel een volmaakte hemel en aarde.
1000 jaar als Sabbat (7e dag)  Geen tijdperk meer (8e dag) 
 Loofhutten

Wat houdt het Koninkrijk van de Messias Jezus in?

• De Messias Jezus zal Koning zijn van Israël en van de gehele aarde.
• De terugkeer van alle Joodse mensen naar Israël. bij de wederkomst van de 

Messias.
• De satan heeft tijdelijk geen macht op de aarde. 
• De Messias zal eeuwig Priester zijn, naar de ordening van Melchizedek. 
• Israël zal tot bekering komen en hun zonden zullen worden vergeven. 
• De stammen zullen het verwoeste land weer in bezit nemen en hun erfdeel 

ontvangen. De woestijnen zullen bloeien. De steden zullen herbouwd worden.

Heerschappij van de Messias over de aarde.

Als Vredekoning zal Hij de troon van Zijn vader David aanvaarden.
De heerlijkheid van Zijn Koningschap zal groot zijn.
In Openbaring 5 zien wij de Zaligmaker in Zijn glorierijke verhoging op Zijn 
troon. Hij is het Lam Dat geslacht is, hetgeen betekent dat Hij zowel Offer als 
Priester is. Zijn troon bewijst Zijn Goddelijke soevereiniteit, zoals beschreven 
staat in:

Openbaring 5: 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en 
te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven 
ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

De zeven ogen duiden op Zijn oneindige kennis en wijsheid. Zij duiden op de 
Zeven Geesten van God, Die uitgezonden zijn. (Jesaja 11:1,2) Een hoorn is het 
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symbool van macht en heerschappij. Met de zeven hoornen wordt aangetoond 
dat Zijn heerschappij volkomen is en gaat over alles. Zijn Koningschap zou 
zevenvoudig geduid kunnen worden.

1e  Hij is Koning der ere, Psalm 24:10.
2e  Hij is Koning over Sion, Gods heilige berg, Psalm 2:6.
3e  Hij is Koning van de heidenvolken, Jeremia 10:7.
4e   Hij is Koning van alle (aardse) koningen, Heere der heren,
 Openbaring 19:16.
5e  Hij is Koning over de duivelen, Hij heeft heerschappij over hen,
 Lukas 8:2.
6e  Hij is Koning, Hij heeft heerschappij over de zonde, Romeinen 8:2.
7e  Hij is Koning over de dood, Hij is de Opstanding en het Leven,
  Hosea 13:14, Romeinen 9:14.
(William Huntington)

Daniël 7: 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.

In veel Psalmen wordt gesproken over het toekomstige Koninkrijk van de Mes-
sias, de Zoon van David. In Psalm 72 geeft de HEERE bij monde van David 
bijna een compleet beeld van het Vrederijk dat zal komen. 

Psalm 132 is daar ook bij uitstek een goed voorbeeld van. Wie spreekt daar 
over? Dat is God Zelf, Die door de mond van David gaat voorzeggen hoe de 
toekomst van de grote Zoon van David, de Zoon van God, er uit zal zien. Dat 
toekomstig Koninkrijk zal in eerste instantie een aards Koninkrijk zijn, waar de 
Messias Koning zal zijn over Zijn volk Israël. Psalm 132 gaat in hoofdzaak over 
het heil van de bewoners van dat Rijk.

Psalm 132: 10 Wijs het gebed van Uw gezalfde niet af, omwille van David, Uw 
dienaar. 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet 
van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. 12 Als 
uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun 
leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. 13 Want de 
HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. 14 Dit is, 
zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb 
Ik verlangd. 15 Haar voedsel zal Ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadi-
gen. 16 Haar priesters zal Ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig 
juichen. 17 Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn Gezalfde 
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een lamp gereedmaken. 18 Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op Hem 
zal zijn diadeem schitteren.

Psalm 145 gaat met name over de heerlijkheid van dat Koninkrijk.
En dat het Koninkrijk eeuwig zal zijn! De profeet Habakuk mag getuigen dat 
de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, ja, 
die heerlijkheid zal de gehele aarde bedekken.

Psalm 145:10 Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U 
danken. 11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk 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.

Habakuk 2: 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.

In Psalm 149 wordt het volk Israël opgeroepen om zich in de HEERE te ver-
heugen, om Zijn naam te loven en te prijzen om het werk dat de HEERE aan 
hen gedaan heeft. Israël is dan bekeerd en God heeft een welbehagen in Zijn 
volk. In die dagen zal Israël in staat zijn om de volken te straffen die hen steeds 
naar het leven gestaan hebben.

Psalm 149: 1 Halleluja! Zing de HEERE een nieuw lied, Zijn lof zij in de 
Gemeente van Zijn gunstelingen. 2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten 
de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 3 Laten zij Zijn Naam 
loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. 4 Want de 
HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. 
5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zin-
gen op hun slaapplaatsen. 6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnij-
dend zwaard is in hun hand, 7 om wraak te oefenen over de heidenvolken, 
bestraffingen over de natiën, 8 om hun koningen te binden met ketenen en hun 
aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. 
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Halleluja!

Ook de profeten Jesaja en Micha spreken over de macht en heerschappij van de 
Koning van Israël, de Messias, over de volken van deze aarde. En Hij zal regeren 
te midden van Zijn volk Israël. Micha spreekt over het overblijfsel van Israël. 
Maar we moeten niet denken dat het overblijfsel maar een klein groepje men-
sen zou zijn. Nee, het zal er gonzen van mensen. De Engelse vertaling (KJV) 
spreekt over heel veel mensen. Een grote massa mensen. In Micha 2 wordt de 
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Messias de ‘Doorbreker’ genoemd en zij die Hem volgen kunnen met recht 
Doorbrekers genoemd worden. Maar dat zijn dan wel Joodse mensen en geen 
gelovigen uit de heidenen. Micha zegt in 4:7 dat Israël, dat overblijfsel, een 
machtig volk zal zijn. En waarom zijn ze zo machtig?
Omdat de Messias hun Koning is.

Het machtige overblijfsel, Israël, zal tot een dauw, tot een zegen zijn onder de 
volken. Dat is nu al vaak het geval, gezien b.v.de vele medische uitvindingen, 
maar dat zal straks niet alleen op materiële zaken betrekking hebben, maar 
vooral ook op geestelijke zaken. Ze zullen ook dienstknechten zijn van de Mes-
sias, zegt een andere profeet.
En Israël zal zijn als een leeuw onder de volken. Geen enkel volk zal Israël kun-
nen overwinnen, integendeel.

Jesaja 24:23 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.

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 Door-
breker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor 
naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

Micha 4: 5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij 
zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd. 
6 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen 
wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. 7 Ik zal wie mank gaat, stellen 
tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal 
over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid... 13 Sta op en 
dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van 
brons. 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.

Israël zal gesteld worden tot een naam en tot een lof onder alle volken van deze 
aarde. Alle andere volken zullen zien dat Israël het volk van God is. Het volk 
dat Hij liefheeft. De Heere zegt door de profeet Zacharia dat de Joodse mensen 
als edelstenen in een kroon, in Zijn land (niet hun land) zullen schitteren.

Zacharia 9:16 Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van 
Zijn volk, want als edel stenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land, 
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Dan, in die dagen zal Israël volledig tot zijn doel komen. Zij zullen tot een 
zegen zijn voor de volken. De volken zullen Israël niet meer smaden, schelden 
en verachten, maar zullen Israël loven om het werk dat God voor hun ogen aan 
dat volk gedaan heeft.

Zefanja 3: 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.

In Openbaring 11:16,17 gaat in vervulling waar de profeet Jesaja in hoofdstuk 
24, vers 23 over heeft gesproken.

Openbaring 11: 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.

Filippenzen 2: 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.

De volken zullen de Heere gaan zoeken te Jeruzalem. 
In het Messiaanse rijk zal de Heere in het midden van Zijn volk, Israël, wonen. 
Maar niet alleen te midden van Zijn volk Israël. Ook veel personen uit de vol-
ken zullen toegevoegd worden en zullen ook tot het volk van de Heere gaan 
behoren. De profeet Zacharia deelt ons dat mee: 

Zacharia 2:10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en  zal in 
uw midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij 
de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw 
midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u 
gezonden heeft.

Zacharia 8:20 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 hei-
denvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en 
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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, want wij hebben gehoord dat 
God met u is.

154.  De heiligen zullen met de Messias als koningen 
heersen op de aarde

De Messias Jezus is, nadat Hij Zijn taak op aarde had volbracht, teruggegaan 
naar Zijn Vader in de hemel. Voor hoelang? Tot aan de tijd dat alle dingen weer 
opgericht zullen worden. (Handelingen 3:21)Wat betekent dat? Men zou ook 
kunnen lezen ‘dat alle dingen weer opgerecht zullen worden’, alles weer recht 
gemaakt wordt. De profeet Jesaja zegt in 1:26 dat in die tijd weer recht gespro-
ken zal worden.
De HEERE zal weer rechters en raadsheren geven die recht spreken en hande-
len en Jeruzalem zal een stad der gerechtigheid genoemd worden. Om deze 
aangename tijd, die wel genoemd wordt een tijd van verfrissing, van verade-
ming, een tijd van verkoeling na een tijd van de hitte der verdrukking, te kun-
nen meemaken, moet men wel bekeerd zijn en de zonden vergeven zijn.
Dat laatste is de voorwaarde om met de Messias Jezus als koningen en priesters 
te mogen regeren. In het boek Daniël, hoofdstuk 7, wordt de heerschappij 
voorzegd van de Zoon des mensen, de Messias. En de heiligen zullen met Hem 
regeren, (Daniël 7:18). De vervallen hut van David zal weer opgericht worden. 
De Messias zal als Koning heersen.
Zie: Jesaja 1:6; Maleachi 3:3,4; Maleachi 4:6; Mattheüs 17:11,12; Marcus 
9:11-13.

Jesaja 16: 5 dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal 
blijvend Iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel 
gerechtigheid brengt.

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 nader bijkomen. 14 Hem werd gegeven heerschap-
pij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn 
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,... 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 eeuwig-
heid... 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen 
de heiligen en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen
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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 konink-
rijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Mattheüs 25: 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 
al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijk-
heid... 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechter hand zijn: 
Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf 
de grondlegging van de wereld.

Handelingen 3: 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 
Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, 
waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeu-
wen heen.

Openbaring 2: 25 Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 26 En wie overwint 
en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over 
de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf-zij zullen als krui-
ken van een pottenbakker verbrijzeld worden-zoals ook Ik die macht van Mijn 
Vader heb ontvangen. 28 En Ik zal hem de morgenster geven.

Openbaring 5: 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en pries-
ters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

155.  Jeruzalem zal de stad van de grote Koning zijn in het 
1000 jarig Vrederijk

De stad Jeruzalem neemt in de Bijbel een bijzondere positie in. Reeds in Gene-
sis 14:18 wordt Jeruzalem (Salem) de stad van de vrede genoemd. Abraham 
kreeg opdracht van de HEERE om zijn zoon Izak te offeren op de berg Moria. 
Op deze berg zou later de Tempel gebouwd worden, waarin God zou wonen in 
het midden van Zijn volk Israël. Dat offer was uiteindelijk niet nodig omdat 
God Zelf voor een offer zorgde. Eerst een ram in de plaats van Izak en later Zijn 
eigen Zoon voor de zonden van de gehele wereld (Johannes 3:16 en 1Johannes 
2:2). Ook dit vond plaats nabij Jeruzalem, op Golgotha. 
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Daarna is er voor het eerst weer sprake van Jeruzalem in Jozua 10:1.
In Jozua 15:63 staat dat Israël de inwoners van de stad Jeruzalem niet kon ver-
drijven. De stam Juda nam later de stad in bezit en de stad werd gedeeltelijk 
verwoest. Van de stam Benjamin gingen ze ook in Jeruzalem wonen. Het werd 
een gemengde bevolking, (Richteren 1:21). Koning David regeerde 33 jaar te 
Jeruzalem, (2 Samuel 5:5). 

Koning David kocht van Arauna, een Jebusiet, een stuk land om de tempel te 
bouwen. David betaalde hier geld voor. De grond waarop de verwoeste tempel 
gestaan heeft is het wettig bezit van de nakomelingen van David. Het Joodse 
volk heeft recht op dit stuk land. 
Koning Salomo bouwde een tempel voor de Heere, Zijn God, te Jeruzalem.
Door de afgoderij van de 12 stammen werden de stammen door de Heere in 
ballingschap gevoerd naar Assyrië. Eerst de 10 stammen, die niet meer zijn 
teruggekeerd en later de 2 stammen Juda en Benjamin, die na 70 jaar balling-
schap terug mochten keren. De tempel was echter wel verwoest. 
Met hulp van de koning van Perzië werd de tempel weer herbouwd. 

Lukas 21: 20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet 
dan dat zijn verwoesting nabij is... 24 En zij zullen vallen door de scherpte van het 
zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem 
zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld 
zullen zijn.

Deze laatste profetie wijst naar de vervulling van de tijden der heidenen.
Wat bedoelt de Heere hiermee? Hij duidt op de verspreiding van Gods Woord 
onder de heidenen. Zodra dit ten einde loopt, zal Jeruzalem weer bewoond 
worden door de Joden. Jeruzalem wordt op dit moment weer gedeeltelijk 
bewoond door Joodse mensen. Hieruit kunnen we echter nog niet afleiden dat 
er ook vrij spoedig een einde zal komen aan de verspreiding van Gods Woord 
onder de heidenen. De verspreiding van Gods Woord gaat door tot aan het 
einde van het 1000 jarig Vrederijk.

Ondanks alles blijft Jeruzalem de stad van Gods verkiezing. Vanuit Jeruzalem 
wordt het Evangelie verkondigd aan alle volken. De apostelen ontvangen hier-
voor de opdracht van de Heere Jezus. Echter, zij moeten beginnen in Jeruzalem.

Nadat de Messias Jezus is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar Zijn 
Vader in de hemel, vindt er nog een zeer belangrijke gebeurtenis plaats in Jeru-
zalem. De Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees, zoals geprofiteerd was in 
Joël 2:28,29.
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Na de verwoesting van stad en Tempel in 70 na Chr. lijkt de rol van Jeruzalem 
te zijn uitgespeeld. Niets is minder waar. De profetieën voorzeggen voor Jeru-
zalem nog een heerlijke toekomst.

De profeet Zacharia profeteert hierover in hoofdstuk 8. Jeruzalem en de Tem-
pel zullen weer herbouwd worden. De HEERE zal Zelf in hun midden komen 
wonen. Jeruzalem zal met verschillende andere namen genoemd worden: ‘de 
stad van de waarheid’, ‘de berg van de HEERE van de legermachten’, ‘berg van 
heiligheid’. Dit wordt in het 1000 jarig Vrederijk vervuld, wanneer de Messias 
zal regeren vanuit Jeruzalem over de aarde.

Hebreeën 12:22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de 
levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23tot 
een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die  in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de recht-
vaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 24 en tot de Middelaar van het 
nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen 
spreekt dan dat van Abel.

Zacharia 14:2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeru-
zalem. 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.

De Heere Jezus zegt in Zijn Openbaring aan Zijn dienstknecht Johannes dat er 
in de toekomst een nieuwe stad Jeruzalem zal komen. Deze stad zal neerdalen 
vanuit de hemel.

156. De bouw van de vierde Tempel

In het Koninkrijk van de Messias zal weer een tempel en een troon staan.

Deze Tempel zal een bedehuis zijn voor alle volken. Dat is wel heel iets anders 
dan in de derde tempel heeft plaatsgevonden. In de derde tempel heeft de satan 
zich als een god laten eren en aanbidden. In 2 Thessalonicenzen 2:4 wordt hij 
de tegenstander genoemd. Gedurende 3 ½ jaar hebben de heidenen (goddelo-
zen) het voor het zeggen in de tempel. (Openbaring 11:2). In een tempel die zo 
verontreinigd is, kan de HEERE niet wonen. 
Zie voor bouw van de tempel Ezechiël 40-48. 
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Jesaja 56: 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 ver-
bond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen 
verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen 
welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd 
worden voor alle volken. 8 De Heere HEERE, 

157.  Israël heeft een aardse taak, de Gemeente een 
hemelse taak

Door de verwerping en de kruisiging van de Messias Jezus werd de bekering van 
Israël uitgesteld, om straks aan het einde der tijden weer te worden opgevat. We 
moeten echter niet vergeten dat een deel van Israël wel werd bekeerd. Anders 
was het Evangelie niet verspreid geworden over de gehele wereld. Heel Israël zal 
echter zalig worden. Dat betreft het overblijfsel na de Grote Verdrukking. Door 
hun afkerigheid kwam echter het heil tot de heidenen. Met welk doel?

Om de Joden tot jaloersheid te verwekken! De apostel spreekt in dit verband 
over een verborgenheid. Dat het zo zou gaan was in het OT nog verborgen. Dat 
de gelovige heidenen mede erfgenaam zouden worden was een verborgenheid. 
De opname van de gelovigen was een verborgenheid. De wording en volein-
ding van de Gemeente heeft in bepaald opzicht een onzichtbaar karakter. 
Daarom is er in de Gemeente ook geen tempel enz. Ieder gelovige is zelf een 
Tempel van God door de inwoning van de Heilige Geest.

Romeinen 11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Ver-
losser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 32 Want God 
heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

Efeziërs 2: 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een hei-
lige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van 
God, in de Geest.

Haar offer is de Messias Zelf. Zij hebben geen zichtbare wet op stenen tafels. 
Gods wet is door de Heilige Geest in hun harten geschreven.

2 Korinthe 3: 3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, 
door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de 
levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
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De Gemeente wordt in het NT aangeduid met verschillende beelden.
Zoals een Tempel, met de Messias als uiterste Hoeksteen (Efeziërs 2:20-21). Als 
een Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is (Efeziërs 1:23) en ook als een 
Bruid (Efeziërs 5:24-32), die Christus als Bruidegom verwacht.

Openbaring 22: 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 
hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water 
des levens nemen, voor niets.

Na de opname zullen de gelovigen met de Messias regeren in het Vrederijk. 
Dan zal de verborgenheid van de Gemeente ten einde zijn en is de Bruid met 
haar Bruidegom, het Lichaam met zijn Hoofd verenigd. Israël blijft op deze 
aarde en heeft in het Vrederijk een geweldige opdracht en taak van de Messias, 
hun Koning ontvangen.

Zacharia 14:5 ... Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Deuteronomium 33: 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon 
kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam 
met tienduizenden heiligen,

1Thessalonicenzen 3: 13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te 
zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze 
Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

2 Thessalonicenzen 1:10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheer-
lijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want 
bij u vond ons getuigenis geloof ).

158. Geheel Israël bekeerd

Gedurende de tijd van het 1000 jarig Vrederijk zal het volk Israël tot zijn uit-
eindelijke bestemming komen. Het zal een priesterlijk Koningschap zijn, een 
heilig volk zijn. Jeruzalem zal een centrum van zegen zijn voor de volken op de 
aarde. Uit Jeruzalem zal de wet uitgaan en het Woord van de HEERE. Anders 
gezegd, Wet en Evangelie zal door het Joodse volk verkondigd worden onder de 
volken vanuit Jeruzalem.

Ezechiël 37:21-28
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 
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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. 
23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun 
afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun 
woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij 
een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. 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 
houden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gege-
ven 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. 27 Mijn 
tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor 
Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël 
heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.

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.5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal 
diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u 
toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen……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 dennenboom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te 
geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken. 14 Ook zullen, zich bui-
gend, 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. 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 weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige van 
Jakob. 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 
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verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, 
en uw poorten Lof. 19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als 
een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een 
eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw 
maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht 
zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21Uw 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 ver-
heerlijkt 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.

Micha 4: 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.

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.

159.  Israël zal heersen over de vreemdelingen die hun  
vervolgd hebben

De Heere zal de volken straffen die Israël onrechtvaardig behandeld hebben. 

Deuteronomium 30:7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw 
vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.

Deuteronomium 32:43 Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed 
van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstan-
ders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen!

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 drin-
ken. 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.

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 

20024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   38920024 Beloften en woorden binnenwerk.indd   389 11-05-2020   12:0011-05-2020   12:00



390

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.

Zacharia 1:15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een 
weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken.

Er worden in Joël 3, zes redenen genoemd die aantonen dat het oordeel onver-
mijdelijk is! De HEERE wilde Israël, Zijn volk, wel een weinig kastijden, zoals 
een liefhebbende vader zijn zoon kastijdt, maar de volken hebben het veel erger 
gemaakt dan de HEERE bedoeld heeft. En iedere staat, volk of kerk heeft daar 
zijn eigen afschuwelijke reden voor gehad.

1.  het verstrooien van Joden onder de volken.
2.  het verdelen van het land.
3.  het verkopen van Joden voor handel en slavernij.
4.  het bedrijven van losbandigheid, w.o. hoererij en dronkenschap.5. het weg-

halen van goud en zilver, als Mijn kostbare schatten.
5.  het vermoorden van Joden op grote schaal.

In de tekst wordt er gesproken over alle heidenvolken in de laatste dagen. We 
denken hier aan landen buiten de regio van het Midden-Oosten. Waar Israëls 
aartsvijanden heden ten dagen een ongekende crisis doormaken. Het laat zich 
nog niet voorspellen wat de afloop daarvan is. In het verlengde hiervan is een 
waarschuwing op zijn plaats aan het kwartet VN. – EU. – VS. – Rusland, met 
de terroristische splintergroeperingen zoals Hamas, Fatah en Hezbollah. 

De meerderheid van de volkeren zouden graag zien dat de Palestijnen een eigen 
staat krijgen. Hierdoor wordt het aan Israël beloofde land verdeeld. Ook Jeru-
zalem zou dan weer verdeeld moeten worden.
Als dit doorgezet zou worden, is een oorlog niet uitgesloten. Het zou zelfs kun-
nen eindigen in het oprukken van de volkeren tegen Israël en kunnen eindigen 
in het dal van Josafat. Maar dan komt de Messias terug om voor Israël te strij-
den. Daarna zullen alle heidenvolken gericht worden.

Openbaring 11: 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.
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In andere vertalingen staat ‘als Koning zult gaan heersen’. Als deze vertaling 
juist is, en ik denk dat ze juist is, dan betekent dit dat deze gebeurtenissen plaats 
zullen vinden aan het begin van het 1000 jarig Vrederijk.

De volkeren krijgen straf voor het vervolgen van het Joodse volk. En Israël dan? 
De Joden hebben toch ook christenen vervolgd en in Israël worden Messiaanse 
Gemeenten soms ook nu nog behoorlijk lastig gevallen.
De Heere heeft daar het volgende over gezegd:

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 verborgen 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.

1 Thessalonicenzen 2: 14 Want u, broeders, bent navolgers geworden van de 
gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde 
geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, 15 die zowel de Heere 
Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen 
God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. 16 Zij verhinderen ons tot de heide-
nen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat 
van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

Hebreeën 10: 28 Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij ster-
ven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. 29 Hoeveel te 
zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt 
heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft 
en de Geest van de genade gesmaad heeft? 30 Wij kennen immers Hem Die gezegd 
heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De 
Heere zal Zijn volk oordelen.31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God.

160. Alle volken zullen Uw Heil kennen

De aarde zal vervuld worden met de kennis des HEEREN. Heil betekent hier het 
heil dat er is in de Messias Jezus. Iedere knie zal zich voor Hem buigen. Alle vorsten 
en heersers op de aarde zullen aan de Messias onderworpen worden.
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Ook in de tijd van het 1000 jarig Vrederijk zullen er heel veel mensen tot bekering 
komen, maar niet allen. (Zacharia 2:11) Er zullen er ook zijn die zich geveinsd 
onderwerpen aan de Messias. Want Israël zal worden gesteld tot een lof op deze 
aarde. (Zefanja 3:19,29) En de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de 
Koning van Israël te aanbidden. In Psalm 22 staat ook dat alle einden van de aarde 
zich tot de HEERE bekeren. Wat een heerlijke taak voor het volk van Israël. Want 
zij zijn door de HEERE bekeerd, de Messias Jezus is hun Koning en regeert vanuit 
Jeruzalem. Zij hebben allen de Heilige Geest ontvangen en zijn geschikt gemaakt 
om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. Zij zullen allemaal rechtvaardigen 
zijn. Zacharia zegt, vroeger zijn ze tot een vloek geweest, nu zullen ze tot een zegen 
zijn. Ook de apostel Paulus spreekt hierover in Romeinen 11:12.

Psalm 2: 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal 
het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, 
Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de ,heidenvolken als Uw eigen-
dom 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 22:28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE 
bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neer-
buigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvol-
ken. 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 aange-
zicht neerbukken.

Israël zal het goede voorbeeld geven aan de volken om de HEERE te loven en 
te prijzen. De volken worden daartoe uitgenodigd en niet zonder zegen. Vanaf 
het uiterste van de aarde worden Psalmen gehoord tot verheerlijking van de 
Rechtvaardige.

Psalm 145:4 Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw mach-
tige daden verkondigen………7 Zij zullen de mond doen overvloeien van de 
gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtig-
heid:……….11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roe-
pen en van Uw macht spreken, 12 om de mensenkinderen Zijn machtige daden 
bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. 13 Uw Konink-
rijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, mem Uw heerschappij omvat alle generaties.
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Jesaja 24: 14 Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de heer-
lijkheid 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 HEERE, de 
God van Israël. 16 Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheer-
lijking van de Rechtvaardige.

Zefanja 3:19 ... Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij 
beschaamd waren... 20...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 gevangen-
schap breng, zegt de HEERE.

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 legermachten Mij tot u gezonden heeft.

Romeinen 11: 12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat 
zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Zie ook Psalm 67:2-8; Psalm 68:2-5,31,32; Psalm 72:1-20; Psalm 86:9,10;
Psalm 89:25-30, 36-38;Psalm 93:1;Psalm 96:1-13; Psalm 97:1-6; Psalm 98:1-9; 
Psalm 99:1-5; Psalm 102:15.16; 21,22; Psalm 138:4,5; Jesaja 9:5,6;9-10.

161. De volken zullen hun vermogen inbrengen 

Namens de HEERE, zegt de profeet Jesaja dat de volkeren, Zijn volk Israël 
zullen dienen. Op dit moment lijkt dit bijna ondenkbaar. De naties zullen ook 
hun vermogen inbrengen. De USA schenkt nu al miljarden dollars aan Israël. 
Er is dus al een klein begin. Degenen die dat niet doen, zullen geen toekomst 
hebben, of zoals in een andere passage in de Schrift wordt gezegd, dat land zal 
drie jaar zonder regen zijn.

De profeet Jesaja zegt in de hoofdstukken 49 en 60 dat de volken uit de wereld 
het Joodse volk zullen gaan dienen met hun arbeid en vermogen. De volken die 
Israël niet willen dienen zullen vergaan. 

Jesaja 49: 23 En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voed-
sters. 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.
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Jesaja 60:10 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 heidenvolken 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 word

Zacharia 8: 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.

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.

162. De volken zullen opgaan naar Jeruzalem

De volken worden begerig gemaakt om naar Jeruzalem te gaan, naar de Tempel 
van de levende God. Zij verlangen ernaar om van Hem te leren hoe zij moeten 
leven. Want uit Jeruzalem zal opnieuw de Wet uitgaan. Ook dan zal blijkbaar 
vanuit Jeruzalem gepredikt worden, bekering en geloof in de Messias van Israël. 
Het valt op dat Jesaja en Micha dezelfde beloften prediken. Het wordt echter 
ook een opdracht aan de volken om met het Loofhuttenfeest op te trekken naar 
Jeruzalem. Ongehoorzaamheid aan dit gebod betekent straf van God.

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 wor-
den boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 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 ophef-
fen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 5 Huis van Jakob, kom, laten wij 
wandelen in het licht van de HEERE.

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 
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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.

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. 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 Egyptena-
ren, 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 Loofhuttenfeest 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 Loof-
huttenfeest te vieren. 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.

163. De vloek over de aarde zal worden opgeheven

De vloek over de aarde is ontstaan door de ongehoorzaamheid van Adam en 
Eva. Dit lezen we in:

Genesis 3: 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 gebood: U mag daarvan niet 
eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, 
al de dagen van uw leven;

Indien Israël naar Gods geboden zou leven, zou het leven ondanks de vloek, 
toch nog heel leefbaar zijn. Het dieren – en plantenrijk zal de zegen daarvan 
ondervinden. Dit blijkt uit het gebod van God in Leviticus 26: 3-6. 

Door de uitstorting van de Heilige Geest in het laatste der dagen zal niet alleen 
Israël bekeerd worden, maar ook de aarde zal vernieuwd worden. De woestijn 
zal gaan bloeien, er zullen wijngaarden en bossen zijn. De bergen zullen van 
wijn druipen. De rivieren zullen niet droog komen te staan, want de HEERE 
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zal op de juiste tijd regen geven. De wilde dieren zullen niet meer wild zijn, niet 
meer achter de schapen aanrennen om ze te doden en als voedsel te nuttigen. 
Er zullen veel vruchten geoogst worden en de weiden zullen vol  met kudden 
vee zijn. Het wordt bijna een paradijselijke situatie, ware het niet  dat de mens 
nog wel zijn oude natuur behoudt. De satan is gebonden, maar daarmee is de 
zonde nog niet uit de wereld. In het 1000 jarig Vrederijk zal er nog wel zonde 
zijn. Dit in tegenstelling tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar de 
Koning zal geen ergerlijke zonden dulden in Zijn Koninkrijk.

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.
Zie ook: Jesaja 30:23-25; Jesaja 35:1-4,7-9; Jesaja 55:12-13; Jesaja 65:21-25; 
Ezechiël 34:25-27; Ezechiël 47:6-12; Hosea 2:20,21; Joël 2:21-26;3:18, Amos 
9:13.

Jesaja 41: 18 Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien 
bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbron-
nen. 19 Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de olie houdende 
boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, 
20 opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE 
dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.

164. De Messias zal de oorlogen doen ophouden

Zowel in de Psalmen en door de Profeten wordt op velerlei wijzen gesproken 
over het toekomstige Vrederijk. Het is helder dat in een rijk van vrede geen 
oorlog voorkomt. De profetieën geven ook aan dat er wel een periode van strijd 
aan voorafgaat. De volken moeten wel gedwongen worden en zullen gedwon-
gen worden om al het oorlogsmateriaal te vernietigen. Voordat de vrede tot 
stand komt zullen de volken nog proberen Israël te vernietigen. Dan krijgen we 
volgens de profetieën nog de oorlogen van Gog en Magog en zullen de volken 
optrekken naar Jeruzalem. Deze strijd zal Israël winnen omdat de Messias 
terugkeert om Zijn volk de overwinning te geven. 
Er zal daarbij zoveel oorlogsmateriaal buit gemaakt worden, dat Israël zijn ener-
giecentrales er zeven jaren van kan laten branden.
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165. Inleiding tot nog grotere heerlijkheid

David Baron zegt in zijn commentaar op Zacharia 14 en Jesaja 26:1: ‘Deze 
geschilderde omtrek van de gezegende situatie van een gerestaureerd en gerei-
nigd Jeruzalem, zoals dit in het millennium zal zijn, is zo te zeggen een aards 
voorportaal en een weerspiegeling van de glorie van het nieuwe of hemelse 
Jeruzalem, dat zal neerdalen van God uit de hemel, zoals dat weergegeven is in 
de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring.’

Jesaja 65:8 Zo zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros 
gevonden wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo 
zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde richten. 9 
Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn 
bergen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn diena-
ren wonen. 10 Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een 
rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.

Jesaja 65:17-25 Over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Jesaja 66:12-14 In Jeruzalem zal Israël getroost worden. 
Jesaja 66:18-24 Alle volken zullen naar Jeruzalem gaan en zich buigen voor het 
aangezicht van de Heere, 

Zacharia 14: 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.
Zie ook Openbaring 21:22-27 en Openbaring 22:1-5.

166.  God zal gerechtvaardigd worden voor de ogen van 
alle machten

Er zal gerechtigheid vrede en blijdschap zijn op aarde. God zal tonen wat de 
Messiasregering vermag na 6000 jaar wanregering.

Jesaja 9: 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen op de troon van David en over Zijn Koninkrijk, om het te grondvesten en 
het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De 
na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Psalm 110:2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers 
te midden van Uw vijanden………5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplet-
tert koningen op de dag van Zijn toorn. 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, 
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vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een 
groot land.

Zie ook Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-5; Psalm 102:13-16; Psalm 110:1-6; Jesaja 
2:2-4; Jesaja 29:19,20; Jesaja 35:10; Jesaja 42:4; Jeremia 23:5,6.

167. Zonde in het 1000 jarig Vrederijk

In het duizendjarig Vrederijk is de zonde niet geheel verdwenen. Hoe wij dat 
weten? De duivel is gebonden, maar de mensen sterven nog wel. En de dood is 
het loon op de zonde. (Romeinen 6:23) In Jesaja 65 vers 20 wordt ook gespro-
ken over een zondaar die vervloekt zal worden. Zonde wordt veroorzaakt door 
de zondige natuur van de mens. Er is nog geen nieuwe hemel en aarde. De 
profeet Jesaja zegt dat het er op lijkt. Maar het is nog niet volmaakt. De hemel 
en de aarde zijn vernieuwd.

Jesaja 65: 20 Daar zal niet meer zijn nog niet 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 ver-
vloekt worden.

168.  Opvattingen over het 1000 jarig Vrederijk weerlegd

Onderstaand geef ik de argumenten weer van een reformatorische voorganger 
die geen 1000 jarig Vrederijk verwacht, geen opname en geen opsluiting van 
satan 1000 jaar. De stellingname heb ik in 26 punten weergegeven. Bij ieder 
punt geef ik mijn reactie. 

1. Men spreekt alleen over het 1000 jarig Vrederijk op basis van Open-
baring 20.

 Antwoord: Het Millennium is niet alleen gebaseerd op Openbaring 20. 
Ook op de profetieën van Daniël 7:13,14,18-27; Jesaja 16:5; 24:23, Micha 
4:5-13, Micha 5:3-8, Zefanja 3:20, Zacharia 1:16; 8:3-5; 9:16 en de Psal-
men o.a. Psalm 72:1-19, Openbaring 5:10. 

2. Eerst zou het Vrederijk komen daarna Grote Verdrukking, daarna 
nieuwe aarde.

 Antwoord: Dit is een andere volgorde dan de Bijbel aangeeft. Eerst de 
Grote Verdrukking, dan het Vrederijk en daarna de Nieuwe Hemel en de 
Nieuwe Aarde.
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3. In de 12 artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis, in de belijde-
nis van Nicea , in de kerk van de Reformatie, in de gereformeerde ker-
ken en in de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt niets gezegd over een 
1000 jarig Vrederijk.

 Antwoord: Ja, dat is helaas zo. De Reformatoren Luther en Calvijn hebben 
hierin klakkeloos de Roomse Kerk gevolgd. Calvijn wist met het boek 
Openbaring geen raad. 

4. Volgens Augustinus is de binding van satan begonnen bij het kruis, de 
opstanding en Hemelvaart van Christus. Alleen Irenaeus heeft geleerd 
dat er een 1000 jarig Rijk komt.

 Antwoord: Het is niet alleen Irenaeus die dat geleerd heeft. Er zijn nog vele 
anderen. We noemen Barnabas, Clementius, Papias, Polycarpus, Justinus. 
Justinus heeft gezegd dat het geloof in een 1000 jarig Vrederijk in zijn tijd 
door alle christenen gedeeld werd. 

5. Calvijn en Luther geloofden niet in een 1000 jarig Rijk. Alleen de 
wederdopers geloofden daarin. 

 Antwoord: Ja, dat is helaas zo. Tot aan de Reformatie was dat ook het 
standpunt van de Rooms- Katholieke Kerk. De Reformatoren hebben daar 
geen licht over gekregen. Maar door de eeuwen heen zijn er altijd groepen 
gelovigen geweest die geloofden in een 1000 Vrederijk. Zo o.a. de Walden-
zen , Katharen, Apostelbroeders en aanhangers van Wycliff en Joh. Hus. 

6. Historisch gezien was er altijd een minderheid die in een 1000 jarig 
Rijk geloofde. De hoofdstroom van de kerk wees die leer af. 

 Antwoord: Ja, dat is zo. Maar dat wil niet zeggen dat de grootste massa 
gelijk heeft. De reformatorische kerken zijn wereldwijd gezien een heel 
kleine groep. Zij zeggen de zuivere Bijbelse gereformeerde leer aan te han-
gen. Maar de grote meerderheid van andere denoninaties in de wereld zijn 
het daar niet mee eens.

7. Darby geloofde in de terugkeer van Christus en de opname van de 
Gemeente in de lucht. Een overblijfsel van de Joden op aarde zal gelo-
ven in de Messias.

 Antwoord: Darby heeft een en ander verder uitgewerkt. Maar hij heeft 
geen nieuwe leer gebracht. Dat er een overblijfsel van de Joden tot geloof in 
de Messias zal komen staat in de Bijbel. De apostel Paulus zegt, als hij het 
over de opname heeft:’Vertroost elkaar met deze woorden’. Zij die de 
opname loochenen, missen ook de troost. 
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8.  Er zijn grote verschillen onder de Chiliasten over de leer van het 1000 
jarig Rijk.

 Antwoord: Over de leer van het 1000 jarig Rijk zijn geen grote verschillen. 
Men gelooft letterlijk wat er staat of men gelooft het niet. 

9. Openbaring wordt gelezen als een cyclische beschrijving. Het gaat over 
de geschiedenis vanaf Christus tot de wederkomst. Telkens een profe-
tisch getuigenis over de tijd, vanaf Johannes’ dagen tot de komst van 
Christus.

  Antwoord: Voor een cyclische opvatting van Openbaring zie ik geen Bij-
belse grond. Openbaring 5 – 22 gaat duidelijk over de toekomst. Satan 
wordt 1000 jaar gebonden, daarna weer even losgelaten en daarna komt het 
eindoordeel van de Heere.

10. Openbaring 20 geeft elementen weer die ook voorkomen in Openba-
ring 17, 16, 9, 6. Dezelfde thematiek. Strijd en overwinning door Jezus 
Christus. Dit is geen puzzel, waarbij allerlei stukjes op hun plaats wor-
den gelegd. Het is Gods proclamatie van het Koningschap van Chris-
tus.

 Antwoord: Alle profetieën in het Oude Testament zijn grotendeels al uit-
gekomen en vervuld. Waarom zouden de nog openstaande- niet uitkomen? 
Waarom zouden de profetieën van de Heere Jezus Zelf in Openbaring niet 
letterlijk gelezen mogen worden, zo als ze opgeschreven staan? De Heere 
waarschuwt ons dat we er niets aan mogen veranderen. Niets ervan afdoen 
en niets eraan toevoegen. 

11. Openbaring 20 is profetie. Profetie die iets kan zeggen over de toe-
komst, maar ook over het verleden en heden. Waarvan we zo nu en dan 
aspecten in vervulling zien gaan.

 Antwoord: Profetie kan over het verleden gaan als de gebeurtenissen al 
hebben plaats gevonden. De vele gebeurtenissen in Openbaring hebben 
heel duidelijk nog niet plaats gevonden. Zie maar naar al die plagen die de 
mensheid zullen treffen. 

12. Openbaring moeten we niet verbinden met profetieën van het OT over 
de komende heerlijkheid, als God in Christus voor eeuwig zal regeren. 

 Antwoord: Het is een grote misser als we de profetieën in het OT buiten 
beschouwing laten. Ze passen misschien niet in onze opvattingen en ziens-
wijze, maar ze blijven wel waar. Men kan de profetieën over de komende 
heerlijkheid van de Messias ook laten slaan op de Nieuwe hemel en de 
Nieuwe aarde. Maar dat gaat over het Koninkrijk van de Vader, waar de 
Heiland ook over spreekt.
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13. De profetieën over de zegels, de bazuinen, de schalen. Dit is in de 
geschiedenis reeds vervuld. Christus heeft de macht van Rome gebro-
ken. Hij heeft wereldrijken laten verdwijnen. Eenmaal zal Hij alle Gode 
vijandige staatsmachten verdelgen.

 Antwoord: De macht van Rome is toch nog niet gebroken. Wél het 
Romeinse Rijk, maar de Roomse Kerk met al haar dwalingen is nog 
springlevend, zij het dat ook daar veel afval is. Afval is een wereldwijd eind-
tijd verschijnsel.

14. Het beest uit de aarde- alle valse profetie. Het Evangelie heeft telkens de 
valse leer overwonnen. In de Kerkgeschiedenis is de triomf van het Evan-
gelie te zien. Openbaring 19 tekent de overwinning op de handlangers 
van satan. In Openbaring 20 zien we de overwinning op satan zelf.

 Antwoord: Was dat maar waar, dat het Evangelie telkens de valse leer had 
overwonnen. De feiten zien er anders uit. Zie maar naar klein Azië, waar 
toen al aardig wat dwaalleer was en de kerk praktisch is verdwenen. Zie 
maar naar West-Europa, ja bijna heel Europa. Er was heel veel roomse leer 
en Lutherse leer. Van de Lutherse leer is weinig meer over. De roomse leer 
loopt in Europa ook sterk terug. Beide leren zijn trouwens ook dwaalleren. 
Maar ook het aantal Bijbelgetrouwe christenen loopt sterk terug. We gaan 
naar de eindtijd toe en de Heere Jezus vroeg Zich af of Hij nog wel geloof 
op aarde zou vinden als Hij terugkomt. 

15. In Openbaring is sprake van een vervulling ten dele op allerlei momen-
ten in de geschiedenis. De volledig vervulling zal komen bij de weder-
komst van Christus.

 Antwoord: In Openbaring zie ik niet zo nu en dan een vervulling. Integen-
deel, het gaat op het einde af door Grote Verdrukkingen heen. Op het eind 
zal Christus overwinnen. 

16. Mattheüs 12:29 wordt verbonden met Openbaring 20. Jezus bindt 
satan. Daar is Hij op aarde mee begonnen. Op Goede Vrijdag en Pasen 
kreeg satan de doodsteek. Bij de Hemelvaart is Jezus de overwinnende 
Koning. Hij regeert vanaf de rechterhand van de Vader. De binding van 
satan houdt in dat hij de volken niet verleidt.

 Antwoord: Jezus heeft op aarde getoond dat Hij machtiger was dan satan. 
Op Goede Vrijdag en Pasen heeft de satan geen doodsteek gekregen. Hij is 
niet dood, maar zijn kop is bij wijze van spreken wel vermorzeld. Maar met 
zijn staart is hij nog zeer levend. Jezus heeft wel alle macht op hemel en op 
aarde. Toen Hij op aarde was heeft Hij dat ook getoond. Maar satan is nog 
heel machtig, maar niet zo machtig als de Heere Jezus. Satan is de god dezer 
eeuw en we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden en machten in de lucht, volgens het Woord. 
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17. Openbaring 20 kunnen we betrekken op het verleden: Jezus Christus 
heeft de duivel, satan gebonden. En in de afgrond geworpen. Hij heeft 
de put gesloten met de sleutel en de deur verzegeld. Jezus heeft er voor 
gezorgd dat de macht van satan gebroken is. 

 Antwoord: Openbaring kunnen we niet betrekken op het verleden. De 
satan is echt nog niet gebonden, in de put gegooid en achter slot en grendel 
gezet. Wél heeft de Heere Jezus hem op Golgotha de kop vermorzeld. 
Christus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, maar de satan 
krijgt nog een beperkte tijd om rond te gaan als een brullenden leeuw of als 
een engel des lichts.

18. Echter is die macht niet zodanig gebroken dat hij geheel verdwenen is. 
Hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Maar op sommige plaatsen 
overwint het Evangelie. De binding van satan duidt op een terugdrin-
gen van de invloed van satan.

 Antwoord: Nu, dat begrijp ik niet. Als satan opgesloten zit, kan hij toch 
niets meer doen?

19. De getallen zijn symbolisch. 4 dieren, 7 gemeenten, zegels, bazuinen en 
schalen. Het getal 666, 1000 jaar hoeft niet precies 1000 jaar te zijn.

 Antwoord: De meeste-, zo niet alle getallen in de Bijbel zijn niet symbo-
lisch. Niet symbolisch op die manier dat we kunnen zeggen, nu ja, er staat 
wel 1000 maar het kan ook wel 2000 zijn of 3000. Elk getal heeft wel een 
bepaalde betekenis. Getallen hebben juist in de Bijbel een heel specifieke 
betekenis. 

20. Overal waar het Evangelie het voor het zeggen heeft, is de satan gebon-
den. Daar is Christus Koning door Zijn Woord en Geest. De vijand-
schap van satan wordt heviger.

 Antwoord: Is satan gebonden, kan hij niets meer doen waar het Evangelie 
het voor het zeggen heeft? De feiten laten ons iets heel anders zien. De 
Heere Jezus en de apostelen waren heel wat realistischer, gezien de vele 
waarschuwingen voor de gelovigen. Waarom is er dan wereldwijd zoveel 
christenvervolging? Momenteel heviger dan ooit tevoren.

21. Christus regeert nu al. Samen met Zijn heiligen die bij Hem zijn in de 
hemel.

 Antwoord: Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. In die zin 
regeert Hij. Echter nog niet letterlijk en fysiek op deze aarde als Koning van 
Israël en als Koning van deze wereld. Dat staat nog te gebeuren in het 1000 
jarig Vrederijk.
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22. Jezus zou twee keer terugkomen? De opgestane gelovigen vermengen 
zich met de mensen op de aarde. Dat kan toch niet.

 Antwoord: De Heere Jezus komt niet twee keer terug. Dat staat nergens in 
de Bijbel. Maar bij de opname van de gelovigen, op de dag van Christus, 
verschijnt Hij in de lucht en neemt de gelovigen mee, die een nieuw lichaam 
hebben gekregen, gelijkvormig aan Zijn verheerlijkt lichaam. De doden die 
in de Heere ontslapen zijn zullen het eerst opstaan. Dus geen vermenging 
van aardse en hemelse personen. Betreffende de opname wordt in de Bijbel 
gesproken over Zijn verschijning en Zijn openbaring.

23. 1 Thessalonicenzen 4 leert ons niet dat er een lange tijd bestaat tussen 
de opstanding van de gelovigen en de opstanding van de niet gelovigen.

 Antwoord: Thessalonicenzen 4 zegt daar niets over. 

24. De martelaren zijn van dood levend geworden door het geloof in Jezus 
Christus. De gestorven martelaren mogen nu al met Christus heersen. 
D.w.z. ze stemmen met Christus in Die het oordeel uitspreekt. Dit 
geldt voor alle gelovigen. 

 Antwoord: De martelaren zijn niet alleen wedergeboren, ze zijn gestorven 
voor hun geloof en zijn nu in de hemel. Ze zullen het zeker met Christus 
eens zijn, maar daar lezen we niets over in de Bijbel. 

25. Satan wordt zo nu en dan losgelaten. In Turkije kwam eerst het Evan-
gelie, daarna de Islam. Een teken van de loslating van satan.

 Antwoord: Weer een onbegrijpelijk opvatting. Satan was toch achter slot 
en grendel in de put opgesloten. Zie punt 17. Ik kan nergens in de Bijbel 
lezen dat hij zo nu en dan wordt los gelaten. 

26. Satan zal ontbonden worden. Voor een korte tijd. Dan komt het einde. 
Jezus Christus zal overwinnen. 

 Antwoord: Eind goed. Mee eens. De satan wordt voor altijd in de hel 
geworpen.

In de visie van deze voorganger komt er geen 1000 jarig Vrederijk, maar dat 
houdt ook in dat er geen aardse toekomst meer is voor Israël. Ook niet voor het 
overblijfsel van Israël. Als de Heere Jezus terugkomt om te oordelen, de leven-
den en de doden, en daarna krijgen we de komst van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, wanneer wordt Israël dan bekeerd? Op het allerlaatste moment 
bij de wederkomst van de Heere Jezus? Er staan veel profetieën in de Bijbel over 
de terugkeer van het Joodse volk, over hun bekering en over het leven in Israël 
als bekeerde Joden onder de heerschappij van Koning Jezus. Gelden die profe-
tieën dan niet? 
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In feite wordt de dwaalleer van de rooms-katholieke geestelijke, Augustinus, 
wél geloofd en de woorden van Paulus niet, die door de Heilige Geest werd 
geïnspireerd. Ook worden de woorden van de Heere Jezus niet geloofd, terwijl 
Hij nog wel zo ernstig gewaarschuwd heeft om niets van Zijn woorden af te 
doen of toe te doen. 

Alle profetieën zijn tot op heden nog altijd tot op de letter vervuld. 
Degenen die nog niet vervuld zijn komen in de toekomst zeker uit. De Heere 
is betrouwbaar!

169. De satan geheel overwonnen

De satan en zijn engelen zullen, nadat zij 1000 jaren gebonden zijn geweest, 
voor een korte tijd weer worden losgelaten. Zij gaan dan opnieuw er op uit om 
de volkeren op de aarde te misleiden en om de grote en heilige stad Jeruzalem 
te veroveren. Maar de HEERE zal een vuur van de hemel doen neerkomen om 
hen te verslinden. De duivel en zijn engelen, de demonen, zullen dan voor 
eeuwig geworpen worden in een plaats van wroeging en pijniging. Door de 
mond van de profeet Jesaja heeft de HEERE dit al voorzegd.

Openbaring 19:19 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 tegen-
woordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkte-
ken 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.

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 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.
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170. Het laatste oordeel

Waardoor veroordeling op de laatste dag?

‘Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, 
namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.’ 
(Johannes 12:48)

Veel mensen die niet in God en Jezus geloven, leggen vaak iedere waarschuwing 
over het eeuwig verloren kunnen gaan, naast zich neer. Zij denken dat ze niets 
te vrezen hebben want God bestaat niet. En als hij wel blijkt te bestaan, wel 
denkt men vaak, ik heb altijd goed geleefd en ieder het zijne gegeven. Het zal 
wel meevallen. 

De Heere Jezus zegt dat het niet gaat in het oordeel over goed of slecht leven 
geleid hebben. Het gaat in het oordeel of wij in Hem geloven en de woorden 
die Hij gesproken heeft, geloofd hebben of Hem hebben afgewezen.

Jesaja 26:20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u.
Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 21Want zie, de 
HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde 
aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht 
brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Jesaja 27:1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en 
sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kronkelende 
slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Mattheüs 12: 36 Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij 
zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. 37 Want op 
grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw 
woorden zult u veroordeeld worden.

Mattheüs 13: 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de vol-
einding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid verza-
meld 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 tanden-
geknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van 
hun Vader.
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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 werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 51 
Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

Mattheüs 16: 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn 
Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Mattheüs 25: 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet 
waarop de Zoon des mensen komen zal.

Johannes 12: 35 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; 
wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de 
duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 36 Zolang u het licht hebt, geloof 
in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En 
Hij ging weg en verborg Zich voor hen………46 Ik ben een licht, in de wereld 
gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47 En als iemand 
Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet geko-
men om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. 48 Wie Mij 
verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk 
het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

Romeinen 14:9 Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer 
levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. 10 ………
Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. 11 Want 
er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich 
buigen, en elke tong zal God belijden. 12 Zo zal dan nu ieder van ons voor 
zichzelf rekenschap geven aan God.

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 Konink-
rijk.

171.  Oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk

De Heere Jezus zal alle mensen oordelen. Wanneer? Bij Zijn verschijning.
Wanneer is die verschijning? Dat is wanneer Hij komt om Zijn kinderen, Zijn 
Gemeente op te nemen in de hemel. Dan vindt ook een oordeel plaats. Want 
alleen zij die geloven staan op uit de dood en gaan tezamen met de nog levende 
gelovigen naar de hemel. 
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Wanneer oordeelt de Heere Jezus in Zijn Koninkrijk? Dat is aan het einde van 
Zijn Messiaanse Vrederijk. Nadat satan even wordt ontbonden en een groot 
deel van de mensheid opnieuw weet te verleiden, komt het definitieve oordeel 
over satan en over de mensheid. Satan wordt in de hel geworpen en met hem al 
degenen die niet in de Heere Jezus geloven als hun Zaligmaker. 

Het Woord van God oordeelt – Jezus oordeelt.

De oordeelsdag zoals beschreven in Openbaring 20 is de laatste dag van ‘De dag 
des Heren’. Daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Het is ook de laatste oordeelsdag. Zijn er dan meer geweest? Ja, bij de opname 
van de Gemeente heeft er ook een oordeel/scheiding plaats gevonden. De reeds 
gestorven gelovigen zijn toen opgewekt en met de nog levende gelovigen opge-
nomen in de hemel. Zij hebben toen al een nieuwe lichaam gekregen, gelijkvor-
mig aan dat van de Heere Jezus. 
Daarna heeft er een oordeel plaats gevonden bij de komst van de Heere Jezus 
op deze aarde, op de Olijfberg. Vóór het beging van het 1000 jarig Vrederijk 
heeft de Heere Jezus de volken geoordeeld, zijn vijanden vernietigd en daarmee 
ook Israëls vijanden vernietigd. 

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, 
van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 
13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot 
voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

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 overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, over-
eenkomstig 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.

172. 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 
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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 zullen vergaan. 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 sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw 
maan zal zijn licht niet intrekken want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht 
zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21 Uw volk zij allen 
zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij 
zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik ver-
heerlijkt 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 1000 
jarig Vrederijk. De nieuwe hemel en nieuwe aarde komen dus na het 1000 jarig 
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 
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nieuwe aarde niet meer zijn. Aan alle vorige dingen zal niet meer gedacht wor-
den. 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 vooruitzicht 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 ver-
heugen 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 ont-
vangen. 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 heer-
schappij 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 
1000 jarig Vrederijk 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.
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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 tanden-
geknars. 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 voor-
genomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling 
van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in 
de hemel als wat op de aarde is. 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 heerlijk-
heid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

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 sommigen dat als traagheid beschouwen), 
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 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 gods-
vrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de 
dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen 
brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Hebreeën 1:10 In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen 
zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze 
zullen alle verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze 
zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophou-
den.

Hebreeën 12:22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de 
levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot 
een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen 
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opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de recht-
vaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 24 en tot de Middelaar van het 
nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen 
spreekt dan dat van Abel.

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.

173. Wie gaan de nieuwe aarde bewonen?

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 zacht-
moedig, 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, onrechtvaar-
dige mensen. niet door God gezegende mensen.

Hier volgen enige teksten waarop het bovenstaande is gebaseerd.

Psalm 37: 9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de 
HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten……..11 Maar de zachtmoedi-
gen 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……22 
Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten…….29 De rechtvaar-
digen 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)
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Spreuken 2:21 De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten 
zullen erop overblijven. 22 De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid 
worden, trouwelozen zullen ervan weggerukt worden.

Jesaja 57:13 Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit 
krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.

Efeze 1:10 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.

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn 
God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn 
God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruza-
lem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

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. 2 
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit 
de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En 
ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn 
en hun God zijn………7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een 
God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Bij degenen die de nieuwe aarde gaan bewonen horen ook de rechtvaardig 
gemaakte Joodse mensen. Dat zijn ook degenen die in het Messiaanse Vredes-
rijk bekeerd zijn tot de Messias Jezus. Zij gaan ook met hun Koning Jezus naar 
de nieuwe aarde. 

Teksten die betrekking hebben op het erfelijk bezit van Israël.

In Jesaja 60 vers 21 zegt God dat het Joodse volk, allen rechtvaardigen zullen 
zijn. Rechtvaardig gemaakt door de Heere Jezus. En zij zullen de aarde voor 
eeuwig in bezit nemen. Waartoe? Om de Heere God te verheerlijken, te loven 
en te prijzen. Zij zullen als volk zich ook nog vermenigvuldigen. De minste zal 
tot een machtig volk worden. Wat een heerlijke belofte voor het Joodse volk. 
Voor hen die rechtvaardig gemaakt zijn.
Zij zullen ook op de nieuwe aarde eeuwige blijdschap hebben. De Heere God 
zal vrolijk zijn over Zijn volk. En niemand zal meer verdriet hebben. Denkt u 
zich dat eens in. Dat blijft zo in eeuwigheid.
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De positie van Israël in het Messiaanse Vrederijk zet zich door in het Koninkrijk 
van God de Vader, op de nieuwe aarde. Bij sommige teksten is het moeilijk om 
te onderscheiden of de profeet het nu heeft over het Messiaanse Vrederijk of 
over de nieuwe aarde. Het Messiaanse Vrederijk is de voorafschaduwing van de 
nieuwe aarde. 

Gaan alleen de rechtvaardigen van het Joodse volk de nieuwe aarde bewonen? 
Nee, in de vorige perikoop hebben we al gezien, dat er meer zijn die de (nieuwe) 
aarde eeuwig zullen bewonen. Hoewel men van mening kan verschillen over de 
nationaliteit van de b.v. de zachtmoedigen enz. Dit zouden ook Joodse mensen 
kunnen zijn. De apostel Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs dat in de volheid 
van de tijden alles bijeengebracht zal worden, van hetgeen op de aarde en wat 
in de hemel is. In het nieuwe Jeruzalem, heel groot, zullen al de heiligen een 
plaats krijgen. De Heere zal Zich verheugen over het nieuwe Jeruzalem.

Maar hoe straks alles precies zal gaan, is uit Gods Woord niet af te leiden. We 
zien contouren. Dat is voldoende voor de gelovigen en Israël om zich te verheu-
gen en ernaar te verlangen. 
 
Jesaja 11: 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn 
heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals 
het water de bodem van de zee bedekt.

Jesaja 60: 19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een 
schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een 
eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw 
maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht 
zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21 Uw volk, zij allen 
zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de 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.

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 bergen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen 
Mijn dienaren wonen, (Israël)………. 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen 
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niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwig-
heid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijd-
schap. 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.

Zie ook: 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.

174. De rivier van levend water

Openbaring 22: 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des 
levens, helder als kristal, 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, 4 en 
zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5 En daar 
zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de 
Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid

Het water des levens spreekt van het eeuwige leven dat God alleen kan geven. 
In het gesprek dat de Heere Jezus had met de Samaritaanse vrouw, bood Hij 
haar Levend Water aan, in plaats van het heldere bronwater. Wat bedoelde de 
Heiland met Levend Water? Hij bedoelde daarmee Zichzelf. Hij bood haar 
Zichzelf aan, de Messias van Israël, Die alleen in staat is om in de diepste nood 
van een mens te voorzien. Wat is die diepste nood? Dat is de noodzaak om 
verzoend te worden met God. Daarvoor was Jezus naar de aarde gekomen. 
Door het geloof in Hem ontvangt een mens eeuwig leven en wordt verlost van 
de toorn van God. De Samaritaanse vrouw had het begrepen en zij geloofde in 
Hem, de Levensbron. 

Johannes 4:13 Jezus antwoordde: ‘Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer 
dorst, 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid 
geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen 
als een bron van eeuwig leven.

In Openbaring 22 laat de Heere Jezus Zijn kinderen zien dat zij in de eeuwig-
heid, op de nieuwe aarde, nooit meer die dorst zullen hebben, die ze voor hun 
wedergeboorte op de aarde wel hadden. De rivier komt uit de troon van God 
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en dat wil ons laten zien dat eeuwig leven van de Heere God Zelf komt. Het 
vloeit uit de troon van God als een eeuwige stroom. Het staat hier symbool 
voor het eeuwige leven dat van God en het Lam uitgaat.
De rivier van Gods eeuwige liefde, die in deze staat zal verschijnen in haar vol-
heid en glorie, laat zien dat Christus door iedereen gezien en genoten zal wor-
den op de meest heerlijke en comfortabele manier die men zich kan wensen.
In Openbaring 22:1-5 geeft de Heere Jezus Zijn kinderen een blik op de toe-
komstige nieuwe aarde. Centraal staat de Boom des Levens in en naast de rivier 
met levend water. De Boom brengt 12 heerlijke vruchten voort, van maand tot 
maand. Dus het gehele jaar door. De Boom des levens stelt symbolisch de 
Heere Jezus voor. De rivier wordt begrensd door de Boom des Levens en staat 
in het midden. De Boom duidt ook op het kruishout waar Christus aan gestor-
ven is. Ook op de nieuwe aarde staan Christus en het Kruis centraal. Het doet 
de heiligen altijd denken aan het offer op Golgotha, dat het Lam voor hun 
zaligheid heeft gebracht. Daarvoor brengen zij het Lam eeuwig dank en eer.

De gelovigen hebben net als de Heere Jezus een nieuw lichaam. Een lichaam 
dat zeer waarschijnlijk geen voedsel nodig heeft om in leven te blijven. Maar 
wel voedsel kan nuttigen om van te genieten. Het aantal vruchten geeft aan dat 
er grote variatie is. Iedere maand twaalf soorten vruchten. Deze vruchten geven 
symbolisch een beeld van de verscheidenheid en veelheid van geluk en zalig-
heid, die in deze glorieuze staat kunnen worden genoten. Er zal ook continuï-
teit zijn, en er zal altijd voldoende zijn voor allen die het Evangelie hebben 
aangenomen. 

De rivier doet ons ook denken aan de tempelbeek waarin de profeet Ezechiël 
moest afdalen. Hij kon er niet doorheen lopen, hij moest zwemmen. Zo vol was 
deze beek. Het is een beeld van de volheid van de Geest. De Heere Jezus geeft 
dit ook weer in Johannes 7:38 :‘Wie in Mij gelooft, stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien.’

De bladeren van de Boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Zijn er dan 
nog heidenvolken op de nieuwe aarde? Er is toch geen ziekte meer op de nieuwe 
aarde? Nee, er zijn geen onbekeerde heidenen en er zijn geen ziekten meer op 
de nieuwe aarde. Voor het woord heidenvolken mag men ook lezen volkeren. 
Het geeft aan dat alles in Christus zal bijdragen aan de zaligheid, de gezondheid 
en het geluk van de heiligen. Door de Here Jezus, Die aan het kruishout tot een 
vloek is geworden, zijn Gods kinderen bevrijd van de vloek van de zonde. Zij 
mogen nu en straks weer eten van de Boom des levens, hetgeen aan Adam en 
Eva na de zondeval verboden was. De tegenwoordigheid van God en het Lam 
op de troon waarborgt gelukzaligheid en gezondheid. De heiligen zullen niet, 
zoals op de oude aarde, geplaagd worden door allerlei ernstige ziekten en kwalen.
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In Ezechiël 47:12 lezen we ongeveer hetzelfde als in Openbaring 22. De 
profeet mag al een profetische blik in de toekomst werpen. 
‘En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant 
allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de 
vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want 
het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen 
en het blad ervan tot genezing.’

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. 

Mensen zullen elkaar niet meer vervloeken. Er zal ook niet meer gevloekt wor-
den, zoals dit heden ten dage nog zeer veel voorkomt. Maar ook God zal nie-
mand meer vervloeken. Want alle bewoners van de nieuwe aarde zijn 
wedergeboren door de Geest van God. 
Jezus zal tijdens het 1000 jarig Vrederijk de vloek grotendeels ongedaan maken, 
maar er is nog wel zonde en de vloek over de schepping zal pas in de eeuwigheid 
geheel verdwijnen. 

De troon van God en van het Lam zal daar zijn.
God de Vader en God de Zoon zijn daar allebei. Wat een genade om in Hun 
nabijheid te mogen komen en Hen alle eer en dank te bewijzen.

Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. 

De heiligen zullen God nu op een volmaakte wijze eeuwig gaan dienen. Op de 
oude aarde was dat niet mogelijk. Dit door hun eigen onvolkomenheid, de 
oude natuur was er nog wel, maar ook door de bestrijding van satan. Iedere 
heilige zal daar volkomen tot zijn recht komen en de taak krijgen die voor hem 
geschikt is en God het meest verheerlijkt. Zij zullen met vreugde en blijdschap 
Hem dienen. 

Ze zullen Zijn aangezicht zien. 
In de eeuwigheid zullen de heiligen Gods aangezicht mogen zien. Mozes wilde 
dat destijds ook graag, maar dat stond de Heere Mozes niet toe. Hij mocht iets 
van God zien, een naglans van God, want niemand zou God kunnen zien en in 
leven blijven. Dit vanwege de zondige aard van de mens. 
Door de Heere Jezus, door wedergeboorte mogen we God onze Vader noemen. 
Straks op de nieuwe aarde hebben de heiligen een nieuw lichaam waarmee ze 
voor God kunnen verschijnen. Ze hebben dan een directe en vrije toegang tot 
God. In Mattheüs 5:8 staat dat dit het voorrecht is van degenen die rein van 
hart zijn. 
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Jacob heeft God al mogen zien. Hoewel ik persoonlijk denk dat het de Engel 
des Heeren was die met Jakob streed, de Heere Jezus. Ook God, maar niet God 
de Vader. Jakob zegt: ‘Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aange-
zicht, en mijn leven is gered.’ (Genesis 32:30). Wat een genade dat de heiligen 
straks Gods aangezicht mogen zien, Zijn liefdevolle ogen.

Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 
De heiligen ontvangen een zegel op hun voorhoofd, dat aangeeft dat zij het 
eigendom van God zijn, Gods kind. Voor iedereen zichtbaar. 
Het is Gods Naam die op hun voorhoofd staat. 
Daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht 
nodig, want de Heere God verlicht hen. 

In Openbaring 21 staat dat de zon en de maan niet meer nodig zijn. Dat God 
Zelf hen zal verlichten. Het zal ongetwijfeld het meest aangename Licht zijn, 
volmaakt.
Zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
Hoe dit zal gaan, is nog een verrassing. We vinden in de Bijbel daar geen ver-
dere informatie over. Hun dienst zal zijn in vrijheid tot eer van God en van het 
Lam. Zij zullen met het Lam regeren. Dat zal volmaakt uitgevoerd worden met 
volmaakte kennis, met de volheid van Gods Geest, met veel wijsheid en blijd-
schap en vreugde.

175. Het nieuwe Jeruzalem

Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt op de nieuwe aarde is bereid 
als een bruid die voor haar man versierd is. Het nieuwe Jeruzalem is een 
geschenk van God de Vader aan God, de Zoon. Hoe we dat weten? Wel, de 
inwoners van het nieuwe Jeruzalem zijn de personen die door de Heere Jezus 
zalig gemaakt zijn. Ze zijn gezamenlijk de bruid van Christus. En de bruid met 
de stad wordt prachtig versierd. Daarover lezen we in Openbaring 21.
De grootte van de stad is enorm. Namelijk 12000 stadia, wat overeenkomt met 
2220 km. De stad is even lang als breed als hoog: vormt dus een kubus. De 
totale oppervlakte van de stad zou uitkomen op 5,3 miljoen km2. De stad 
schittert als jaspis. De straten zijn van goud en schitteren als glas. 
In het Nieuwe Jeruzalem is volgens Johannes geen tempel te zien. Dit is omdat 
God Zelf de tempel is met Jezus Christus, Zijn Zoon. De stad heeft geen licht 
van de zon of van de maan nodig. God en de Heere Jezus zijn het Licht in de 
stad, waarin de volken leven. De poorten van de stad zullen nooit gesloten 
worden en er zal geen nacht meer zijn. Hoewel de poorten altijd open zijn, kan 
alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens 
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inlaat, de stad niet binnen gaan. Dit wordt blijkbaar gezegd tot geruststelling 
van Gods kinderen. Want op de nieuwe aarde leven geen ongelovigen, ook geen 
mensen die het eigendom van satan zijn. 

Door de stad loopt een kristalheldere rivier die ontspringt aan de troon van 
God en Jezus. Het water uit de rivier, is het water dat leven geeft. In het midden 
van het plein van de stad en aan beide kanten van de rivier staat een levens-
boom. Deze geeft twaalf soorten vruchten af. Elke maand zijn eigen vrucht. De 
bladeren van de boom brengen het volk genezing en er zal niets meer zijn waar 
nog een vloek op rust.

De gelovigen zullen met Christus regeren, die voorlopig troont in het oude 
aardse Jeruzalem als de door de profeten beloofde grote Koning van Israël. Na 
het 1000 jarig Rijk, het verdwijnen van de oude hemel en aarde en het laatste 
oordeel, komt er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop het hemelse 
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nieuwe Jeruzalem zal nederdalen en voor altijd de woonplaats van God en de 
gelovigen zal zijn.

De muren van de stad zijn 144 el hoog, wat overeenkomt met 64,8 meter. De 
muren zijn gemaakt van jaspis.

De vier muren hebben grondstenen, twaalf in totaal. Op deze grondstenen 
staan de namen van de twaalf apostelen van Jezus. De grondstenen zijn versierd 
met edelstenen, elke grondsteen zijn eigen edelsteen. Dit zijn de twaalf soorten: 
jaspis, saffier, chalcedon, smaragd, onyx, sardius, chrysoliet, beril, topaas, 
chrysopraas, hyacint, en amethist.

De muren hebben twaalf poorten, in elke muur drie. Op elke poort staat de 
naam van een van de twaalf stammen van Israël. De poorten zijn gevormd als 
twaalf parels, elke poort een parel op zich. Of dit letterlijk wordt bedoeld, is 
niet duidelijk. Het kan ook zijn dat ze er als parels, zo mooi uitzagen. Bij elk 
van deze poorten staat een engel.

In Openbaring 21:16, meet de engel de stad met een gouden staaf of riet en 
registreert de maat als 12.000 stadia bij 12.000 stadia aan de basis en 12.000 
stadia hoog. Een stadia wordt meestal gerekend als 185 meter. Dus de basis 
heeft afmetingen van ongeveer 2220 km bij 2220 km. In het oude Griekse 
meetsysteem zou de basis van het nieuwe Jeruzalem gelijk zijn geweest aan 144 
miljoen vierkante stadia, 4,9 miljoen vierkante kilometer. Als het op de aarde 
rust, zou het plafond zich binnen de bovengrens van de exosfeer bevinden, 
maar buiten de ondergrens. Ter vergelijking: het internationale ruimtestation 
beweegt zich in een baan met een hoogte van ongeveer 386 km boven de aarde. 

Er zijn verschillende interpretaties van deze stad. Enkelen denken dat het een 
echte stad is, anderen denken dat het figuurlijk is en een Hemels Israël voorstelt. 
Dit heeft grote invloed op de mogelijke interpretatie van dit Bijbelgedeelte.

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.

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 
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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 verzame-
len…….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……. Op die dag zal het 
gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegva-
gen. 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.

Deze tekst toont het begin van een progressie van het nieuwe Jeruzalem-den-
ken. In Ezechiël ligt de nadruk vooral op de menselijke daad van de tempel-
bouw. In Zacharia verschuift de focus naar Gods voorspraak bij de oprichting 
van het Nieuwe Jeruzalem.

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 stam-
men 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.

Openbaring 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige 
God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig 
om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is 
haar lamp. 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.
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Hebreeën 11: 10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan 
God de Ontwerper en Bouwer is………..16 Maar nu verlangen zij naar een beter, 
dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun 
God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

176. Zie, Ik kom spoedig

Wat zegt de Heere Jezus in de profetie van Openbaring 22:6-21?

• Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig.
• De engel van God zegt wat er met spoed moet gebeuren.
• Die rekening houdt met deze profetie is zalig.
• De woorden van dit boek mogen niet verzegeld worden.
• De tijd is nabij.
• De Heere Jezus zegt drie keer: ‘ zie Ik kom spoedig’.

Openbaring 22:6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waar-
achtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om 
Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7 En zie, Ik kom 
spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht 
neemt………. 10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit 
boek niet, want de tijd is nabij. 11Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. 
En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer 
gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. 12 
En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals 
zijn werk zal zijn. 

Zoals vroeger de profeten van God inzage kregen in hetgeen er in de toekomst 
stond te gebeuren, zo geeft nu de Heere Jezus aan Zijn dienstknecht Johannes 
inzage in de toekomstige gebeurtenissen. Het ia wel heel bijzonder wat er staat 
te gebeuren. De Heere Jezus bevestigt daarom dat Zijn woorden betrouwbaar 
zijn en waarachtig. Dat zijn de woorden van de Heere altijd, maar de Heere 
vindt het blijkbaar nodig dit te zeggen. Omdat hij het hart van de mensen kent, 
blijkt dit toch geen overbodige vermelding te zijn. Want hoeveel voorgangers 
negeren de woorden van de Heiland, weten er geen raad mee of zeggen dat het 
allemaal al is geschied. En dit betreft vaak het gehele boek Openbaring. Dus 
niet alleen hoofdstuk 22. 

De profetie uit hoofdstuk 22 zal heel nauwkeurig worden vervuld. Het is geen 
beeldspraak. Het boek Openbaring moet gelezen en letterlijk verstaan worden. 
De Heere Jezus zegt: ’Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van 
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deze profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is 
nabij’. Openbaring 1:3
Dat Jezus zo vaak zegt dat Hij spoedig komt, betekent dat de gelovigen Hem 
voortdurend moeten verwachten. Het kan ieder moment gebeuren. Wat kan ieder 
moment gebeuren? Zijn openbaring en de opname van de gelovigen.
Verlangt daar de gemeente, de kerk met hart en ziel naar? Eén ding is zeker, de 
Heere Jezus verlangt wel naar deze ontmoeting. 

De apostel Petrus gaat in zijn brief in op de wachttijd. Hoe de gelovigen Hem 
moeten verwachten. Zij moeten er naar verlangen, waakzaam zijn en niet in 
zonde leven. 

2 Petrus 3:10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan 
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en 
de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11Als deze dingen dus allemaal 
vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag 
waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen bran-
dend zullen wegsmelten. 13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14Daarom, 
geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door 
Hem bevonden te worden in vrede…’

De Heere Jezus is nu buiten de tijd. In de eeuwigheid is geen tijd. Als de Heere 
Jezus zegt dat Hij spoedig komt, dan kan dat voor Hem een paar dagen zijn. 
Want duizend jaar telt voor de Heere als één dag. Zou de Heere dan nog dui-
zend jaar kunnen wegblijven? Gezien de tekenen van onze tijd, is dat onwaar-
schijnlijk. 

De woorden van de profetie in dit boek mogen niet verzegeld worden. Zij moe-
ten bekend gemaakt worden, want de tijd is nabij. Over deze woorden moet 
worden nagedacht en gepreekt. Deze woorden moeten in ons het verlangen 
wekken om Hem te zien zoals Hij is in Zijn heerlijkheid. Hij ziet er naar uit om 
ons Zijn heerlijkheid te laten zien en ons daarin te laten delen. Om Hem de lof 
en de eer te brengen met ons verheerlijkt lichaam. 

Met de opstanding en opname van de gelovigen vindt er toch wel een oordeel 
plaats. Want alleen de gelovigen staan op en gaan met de dan levenden met de 
Heere Jezus naar de hemel. Maar de ongelovigen staan nu niet op en worden 
aan het einde van het duizendjarig Vrederijk geoordeeld en veroordeeld. 
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Het is daarom van levensbelang om een volgeling van de Heere Jezus te zijn. 
Wie de Zoon heeft, heeft het leven, eeuwig leven. Hij komt niet in de hel. Gaat 
ook niet door de Grote Verdrukking heen. 

Omdat de komst van Jezus nabij is en de mensen de woorden van deze profetie 
toch niet in acht nemen, zullen degenen die onrecht doen, nog meer onrecht 
doen, degenen die vuil zijn, nog vuiler worden. God is tot het laatste toe blijven 
uitnodigen. Als de mens daar niet op ingaat en niet wil, is dat zijn eigen keus. 

De heiligen zullen bevestigd worden in hun keuze. Zich nog meer gerechtvaar-
digd weten, zich nog meer geheiligd weten door hun gehoorzaamheid aan het 
Woord van God. 

177.  Christus waarschuwt Zijn Woord in acht te nemen 

• Mijn loon is bij Mij.
• Die Zijn geboden doen mogen de stad binnengaan. 
• Ongelovigen, grote zondaars mogen niet in de stad komen.
• Degene die dorst heeft mag komen en het water des levens drinken.
• De Geest en de Bruid zeggen kom.
• Niemand mag iets aan deze woorden toedoen.
• Niemand mag iets van deze woorden afdoen.

Openbaring 22:12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder 
te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en 
het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat 
zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad 
mogen binnengaan. 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de 
ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft 
en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze 
dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende 
Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, 
zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des 
levens nemen, voor niets. 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profe-
tie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de 
plagen toevoegen die in dit boek geschreven 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. 20 Hij 
Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 
21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
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Zijn loon 
Door goede werken te doen kan een mens niet behouden worden, maar ze doen 
er wel toe. De Heere wil de goede werken die Zijn kinderen in Hem verricht, 
belonen. Daarom hebben zij die werken echter niet gedaan. Om in de hemel, 
bij God en de Heere Jezus te zijn is hun grootste loon, de grootste zegen en 
alleen Gods genade. 

Alfa en Omega
De Heere Jezus is het begin en einde van onze zaligheid. God is begonnen de 
gelovige aan de Heere Jezus te geven. Door het offer van de Heere Jezus heeft 
de zondaar verzoening gekregen. Door Zijn Woord en Geest doet de Heere 
Jezus de gelovige volharden tot het einde. 

Zij die volhard hebben, mogen de poorten van het Nieuwe Jeruzalem binnen-
gaan. Zij hebben Zijn Woord bewaard en waren ook daders van het Woord. 
De ongelovigen mogen niet binnen gaan. Zij blijven buiten. Dat betekent bui-
ten in de buitenste duisternis, in de hel, waar ook satan en zijn demonen ver-
blijven. 

De Heere Jezus is de ‘Blinkende Morgenster’. Hij is de Zoon van David, de 
Zoon van God, Hij is God.

Mattheüs 22:42 Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden 
tegen Hem: Davids Zoon. 43 Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de 
Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: 44 De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: 
Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank 
voor Uw voeten? 45 Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn 
Zoon zijn?

Romeinen 9:5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de 
Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. 

Openbaring 5:5 De leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen 
om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

Tot het laatst toe blijft de Heere nodigen om tot Hem te komen om zalig te 
worden: ‘Wie wil, neme het Water des Levens om niet!’ God wil graag dat alle 
mensen zalig worden, maar ze moeten wel zelf willen. Het is verschrikkelijk als 
mensen er voor kiezen om verloren te gaan. Dat kan nooit meer teruggedraaid 
worden. Men kiest dan voor de eeuwige scheiding van God. Eeuwige wroeging 
in de nabijheid van satan. 
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Als men zich dit goed realiseert, dan zou dit toch moeten leiden tot het komen 
tot de Heere Jezus? In de laatste verzen van de Bijbel nodigt de Heere ons nog 
één keer uit om tot Hem te komen. Kom tot Hem en ontvang vergeving van 
zonden en eeuwig leven. Hij is zo’n liefdevol God en Vader. Hij dwingt nie-
mand om te komen, maar Hij doet er alles aan en heeft er alles aan gedaan om 
mensen tot Zich te trekken en te redden 

Dit hoofdstuk, en daarmee de Bijbel, wordt afgesloten met de genade van de 
Heere Jezus. De zaligheid die de gelovigen ontvangen is pure genade. Van het 
begin tot het einde. Maar het gaat niet buiten de verantwoordelijkheid van de 
mens om. Ieder mens moet in zijn of haar leven de keuze maken. Voor of tegen 
God en Zijn Christus.

‘Indien iemand aan de woorden van dit boek toevoegt-God zal hem toevoe-
gen de plagen in dit boek.
Indien iemand iets van de woorden van dit boek afdoet- God zal zijn deel 
afdoen van het boek des levens, van de heilige stad en van alles wat in dit 
boek geschreven staat.’

Deze twee verzen vormen een ernstige waarschuwing om de inhoud van het 
boek Openbaring niet te veranderen. Dezelfde waarschuwing staat ook in 
Deuteronomium 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er 
ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, 
in acht neemt.

Daardoor kunnen we weten dat deze waarschuwing geldt voor alle woorden 
van God, de gehele Bijbel. Men mag ook geen selectief gebruik maken van de 
woorden in de Schrift. De woorden toepassen voor zover die passen in onze 
zienswijze. Of er een uitleg aan geven die niet gebaseerd is op de Bijbel. Of door 
een raster van Augustinus, Calvijn, Luther, Bullinger of een andere theoloog de 
Bijbel lezen en verklaren. 

Welke prediker, uitlegger realiseert zich deze woorden? 

Het zou goed zijn om bij iedere preek die men maakt zich af te vragen. Is dit in 
overeenstemming met het Woord van God. Dat men tot zichzelf inkeert met de 
vraag:

Waarom geloof ik niet in de opname van de Gemeente?
Waarom geloof ik niet in de eerste opstanding?
Waarom geloof ik niet in het 1000 jarig Rijk van Vrede?
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Waarom geloof ik niet in de opsluiting van satan, 1000 jaar?
Waarom geloof ik niet dat de doop op het geloof de enige Bijbelse doop is? 
Waarom geloof ik niet dat overwinning over de zonde mogelijk is?
Waarom geloof ik niet in de bekering van het Joodse volk?
Waarom geloof ik niet dat de stichting van de staat Israël het werk van God is?
Waarom denk ik dat wij/ik Gods Koninkrijk moeten bouwen? 
Waarom denk ik dat wedergeboorte een proces is en niet een eenmalige gebeur-
tenis?

Waarom denk ik dat het Nieuwe Verbond in het bloed van het Lam bestaat uit 
gelovigen en ongelovigen?
Waarom denk ik dat alle mensen zalig worden? 
Waarom denk ik dat maar weinig mensen zalig worden?

Dit zijn zo maar wat voorbeelden, items, waarover m.i. nagedacht zou moeten 
worden. Maar er is nog wel meer te noemen. We laten het hierbij. 

178. Tot slot

Het Christelijk geloof kort verwoord door Paulus. 

Geestelijk inzicht en wijsheid zijn nodig om Gods Woord goed te begrijpen.
Waarom?

Kolossenzen 1: 9 …..Wij vragen God u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen 
zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht, 

Opdat u tot eer van God zult leven en doen wat Hem aangenaam is. 

Kolossenzen 1:10 opdat u tot eer van de Here zult leven en doet wat Hem aange-
naam is. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. 

Gods kinderen moeten versterkt worden door de Heilige Geest, opdat zij alles 
blij kunnen verdragen wat betreft tegenheden, verdrukkingen, beproevingen. 

Kolossenzen 1:11 Ook vragen wij Hem u te sterken met Zijn geweldige, hemelse 
kracht, opdat u alles blij kunt verdragen; 

De Heere danken dat Gods kinderen deel mogen hebben aan de erfenis die 
voor hen is weggelegd in de hemel.
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Kolossenzen 1:12 en wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de 
heerlijke erfenis, die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft. 

God heeft Zijn kinderen bevrijd uit de macht van satan en een plaats gegeven 
in het Koninkrijk van de Heere Jezus. Zij zullen met Hem regeren in Zijn 
Koninkrijk van Vrede, 1000 jaren.

Kolossenzen1:13 Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en 
ons een plaats gegeven in het koninkrijk van Zijn Zoon, Die Hij liefheeft. 

De bevrijding van de zondaar uit de macht van satan heeft de Heere Jezus ver-
kregen door Zijn leven te geven aan het kruis. Doordat Hij Zijn bloed gegeven 
heeft, hebben Gods kinderen vergeving van zonden ontvangen.

Kolossenzen 1:14 Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen 
wij vergeving voor al onze zonden. 
Kolossenzen 1:15 In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar 
geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. 

De Heere Jezus is de Schepper van alles dat in de hemel en op de aarde is. Hij 
heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Alles staat onder Zijn bestuur. Ook 
al heeft satan nog veel macht op de aarde, het gebeurt wel onder de toelating 
van de Heere Jezus. De Heere Jezus was er al, voor dat er iets bestond. En alles 
wat er nu is, is gemaakt door Hem. 

Kolossenzen 1:16 Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, 
al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere 
autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. 17 Hij was er al voordat er 
iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem. 

De Heere Jezus is het Hoofd van Zijn Gemeente, Zijn Lichaam. Door Zijn 
dood en opstanding heeft Hij de basis gelegd voor Zijn Gemeente. Hij als eer-
ste en als Zijn leden met Hem sterven, zullen ze ook met Hem opstaan.

Kolossenzen 1:18 Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het 
begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is 
Hij de eerste. 

God heeft Zich geopenbaard in Zijn Zoon. De Heere Jezus zegt: ‘Ik en de 
Vader zijn één.’
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Kolossenzen 1:19 Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te 
wonen. 

Door het offer van Zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tus-
sen Zichzelf en alles wat in de hemel en op de aarde is. De toorn van God is 
gestild. God is verzoend en daarom kan een zondaar tot God gaan en bidden 
om vergeving. 

Kolossenzen 1:20 Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht 
tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich 
aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. 

Ongelovig – Onwillig- Vijandig – Zo was het vroeger.
Gelovig – Gewillig – Liefdevol – Zo is het nu.

Kolossenzen 1:21 Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd 
was. U leefde als vijand van Hem. Dat bleek uit de slechte dingen die u dacht  
en deed. God heeft alles met u goedgemaakt. 22 Hij heeft dit gedaan door de dood 
aan het kruis van Zijn eigen menselijk lichaam. Als gevolg daarvan heeft Christus 
u in de dichte nabijheid van God gebracht. 23 De enige voorwaarde is dat u deze 
waarheid met uw hele hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de 
Here en vast overtuigd van het goede nieuws, dat Jezus voor u gestorven is. Dit 
geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven ten dienste ervan 
gesteld. 

Kolossenzen 1:24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijden moet ondergaan, omdat ik 
op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van de pijnen die Christus terwille 
van Zijn Gemeente heeft geleden. 

Het is een geweldige rijkdom om te weten verlost te zijn van de eeuwige toorn 
van God. God heeft die rijkdom bekend gemaakt in Zijn Woord. Dit plan van 
God was in het OT min of meer verborgen voor de volken. Maar is nu bekend 
gemaakt door de Heere Jezus en Zijn discipelen. Het is toch heel bijzonder dat 
de Heere Jezus door de Heilige Geest in het hart van Zijn gelovigen wil wonen. 
In hun hart waarin daarvoor geen plaats was voor de Heere Jezus en voor Zijn 
Heilige Geest. Ja, toen was het hart vervuld met dingen van de wereld, van 
onszelf en alles wat van ons is. 

Kolossenzen 1:25 God heeft mij immers opgedragen de Gemeente te dienen, door 
haar bekend te maken met de geweldige rijkdom van Zijn Woord. 26 Dat heeft God 
door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die 
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Hem liefhebben en voor Hem willen leven. 27 Hij wilde dat zij zouden weten wat 
een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: Dat Chris-
tus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid.

Epiloog van de Heere Jezus

Johannes 12:44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj 
maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij 
gezonden heeft. 46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in 
Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47 En als iemand Mijn woorden 
hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, 
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld 
zalig te maken. 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft 
iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal 
hem veroordelen op de laatste dag. 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gespro-
ken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod 
gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50 En Ik weet dat Zijn gebod 
eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.
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