Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de
wil van een mens,maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van
Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 1

Gods eeuwige raadsplan

Eschatologie: leer aangaande de laatste dingen.
God werkt alles uit volgens de raad van zijn wil (Ef 1:11a) God is de Bouwer van alles. (Hebr 3:4)
Hij heeft allesomvattend plan met de schepping. Dit is van oudsher (Hand 15:18b)
Eerste bouwprincipe: kundigheid = wijsheid (Spr 8:1) (Ps 104:24)
In begin schiep Hij hemel en aarde (Gen 1:1); alles was zeer goed (1:31)
Fundament van het huis is Jezus Christus. Hij is ook Hoeksteen (1 Coe 3:11; 1 Pet 2:6)
Hij is ook grondlegger van ons geloof (Hebr 12:2) De leer van Christus toont het huis.
Jezus kwam om de wil (theorie) van God te doen (praktijk) (Hebr 10:7)
Diverse kamers van het huis: verbondkamer, Israëlkamer, gemeentekamer, koninkrijkskamer
Bij bestudering van eindtijd moet je naar het hele huis kijken, niet alleen naar het dak vanuit Daniël en
Openbaringen. Ook de leer over de schepping is belangrijk om eindtijd te bestuderen.
God schiep de hemel en de aarde omdat Hij dat wilde! (Openb 4:11) Uitdrukking van zijn wil.
Hij wilde idee van zonde verwijderen en zijn eigenschappen me anderen delen.
Zijn eigenschappen: inherent: liefde, goedheid, heiligheid …
Zijn eigenschappen: externe: wijsheid, alwetendheid, almacht, alomtegenwoordigheid
Zijn inherente waren er altijd al, onderdeel van zijn wezen. Zijn externe werden pas actief door de
schepping. God is soeverein en heeft door het woord van zijn macht alles geschapen:
(Hebr 11:3, Rom 4:14b). Ook de engelen schiep Hij.
Naast God heeft de zonde niet altijd bestaan. Hij heeft de zonde niet geschapen. Het idee van zonde
bestond wel altijd. Om dit uit te wissen besloot God te scheppen. Hij kwam temidden van de schepping
om strijd aan te binden tegen de macht van de zonde. Zonde: doel missen, dwaasheid, wetteloos.
Principe tegen zonde: bloedstorting (Hebr 9:22) Jezus overwon zonde en dood.
In de toekomende tijd zal idee van zonde weg zijn. Zonde zal niet meer mogelijk zijn.
3 Problemen die God aan moest pakken:
1
Idee van zonde
2
opstand van Lucifer (Jes 14:12)

3

Val van de mens

Lucifer maakte gebruik van zijn morele keuzevrijheid, opstand, zonde werd concreet. Vanaf het begin
moordenaar, leugenaar… (Joh 8:44). Zoals Judas Jezus verried, zo verried Lucifer God.
Zowel de aarde als de hemel werden vervuild door de boze, schade. Jezus kwam om …alles te verzoenen
door vrede te brengen.. (Koll 1:20) Om me de boze af te rekenen had God een menselijk wezen nodig
waardoor Hij kon binnentreden in de schepping om zichzelf te offeren (Rom 6:10); daarom schiep Hij
Adam.
Lucifer is de eerste zondaar, zonde had oorsprong in hem. Hij is Gods primaire doel voor de oordeelsdag.
Het eeuwige vuur is voor hem bestemd (Mat 25:41) Om hem te straffen bereidde God daarvoor een
plaats: Gehenna, de poel van zwavel en vuur (Mat 5:29 en Openb 20:10)
Hij moest ten overstaande van de hele schepping verslagen worden; daarom moest God zelf ten tonele
komen. Hij deed dit door de eerste Adam te scheppen in de tuin, zodat de laatste Adam zou kunnen
verschijnen. (1 Kor 15:45) Omdat satan een geschapen wezen is, moest een geschapen iemand de strijd
met hem aangaan. De menswording van Jezus was noodzaak.
Doelen schepping mens:
-overwinning over zonde en macht satan
-evenbeeld zijn van God (Gen 1:27)

-heerschappij voeren (Gen1:26)
-vruchtbaar en talrijk worden (Gen 1:28)
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Op de aarde was het strijdtoneel; de eerste Adam werd aangevallen en verslagen; de tweede Adam
behaalde aan het kruis de volledige overwinning over satan en zonde (Joh 19:30)
Tot de zondeval verkeerden Adam en Eva in staat van onschuld, kenden geen zonden. Satan kende de
zonde al wel. Toen gingen hun ogen open, zij beseften.
3 verschillen tussen zonde / opstand van Lucifer en Adam:
1
Adam werd verzocht; Lucifer niet
2
Adam en Eva verborgen zich na zonde, Lucifer niet (Schaamte)
3
De schepping en val van Adam en Eva waren deel van Gods plan om af te rekenen met
de zonde. Hun val was onvermijdelijk voor de komst van Jezus
Jezus was voor de grondlegging der wereld bestemd (1 Petr 1:18-20) (1 Kor 2:7)
Op de juiste tijd werd vervuld dat Hij kwam om zijn werk te doen(Gal 4:4)
God besloot, omdat de schepping van de mens noodzaak was, de verlosten in eeuwigheid de hoogste
positie, onder Hem en zijn Zoon te geven. In Hem is alles geschapen ((Koll 1:16-17) Zijn Namen geven
zijn missie aan: Jezus, Messias, Christus, Eerste, Laatste, ..
Jezus’
1
2
3

zending heeft 3 doelen:
Werken duivel teniet doen (1 Joh 3:8) Dit was doel nr 1
Wegnemen zonde en aangaan van verbond met de mensen (1 Joh 3:5Herstel van Gods Koninkrijk en alle verenigen onder één Hoofd, Christus (Koll1:20)

We zien deze 3 doelen als een rode draad door de Bijbel hen lopen. Gods voornemen om Jezus te sturen
was al voor de zondeval genomen. Hij was het offerlam, van voor de grondlegging der wereld (1 Petr
1:18-20) We spreken van het mysterie van Gods wil ( Ef 1:9) Hij openbaarde stukje bij stukje (Hebr 1:1)
Het goddelijke raadsplan van voor de grondlegging komt tot uitdrukking in:
-De schepping (Ps 33:6-11)
-Het verbond (Ef 1:4)
-De gekruisigde Jezus (1 Petr 1:19-20)
-De gemeente (Ef 3:1-6)
-Israël (Hand 4:27-28)
-Het koninkrijk (Mat 25:34)
De eschatologie is met de de Eschatos, de komst van Jezus aangebroken. Alle aspecten van de eerste en
tweede komst van Jezus zijn belangrijk.
Gods verlossingsplan:
1
God (Joh 1:1)
2
Het eeuwige raadsplan van God (Hand 15:18)
3
Schepping van wijsheid (Spr 8:2-23)
4
Schepping van het heelal (Gen 1:1)
5
Opstand van Lucifer (1 Joh 3:8)
6
Schepping van Adam en Eva (Gen 1:26)
7
Oudtestamentisch verbond (Gen 12, 15, 17), verkiezing van Israël en bedeling van wet
8
Eerste komst van Jezus (Joh 1:1-14), dienaarschap, kruisiging, opstanding, hemelvaart
9
Nieuwtestamentisch verbond (Hebr 9:15), roeping gemeente en bedeling van genade
10
Afsluiting van gemeentetijdperk (1 Tess 4:13-18), opname van gemeente, rechterstoel
van Christus en bruiloft van het Lam
11
Openbaring van de antichrist (Matt 24:15-28), grote verdrukking
12
Tweede komst van Jezus (Openb 19:11-16), Koning der koningen, slag van Armageddon
13
Messiaanse koninkrijk (Openb 20:1-6)
14
Grote witte oordeelstroon ((Openb 20:11-15)
15
Nieuwe hemel, nieuwe aarde (Openb 21:1), nieuwe Jeruzalem, hiernamaals
16
God alles in allen (1 Kor 15:28)
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En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een
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wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van
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Vragen

Hoofdstuk 1

Gods eeuwige raadsplan

1

Waarom schiep God de hemel en de aarde?

2

In hoeverre heb je Gods inherente eigenschappen leren kennen?

3

Kun je uitleggen wat zonde is, doet?

4

Vertel over Gods antwoord op de zonde

5

Noem verschillen tussen het zondigen van Lucifer en Adam

6

Probeer de drie doelen waarvoor Jezus kwam te omschrijven

7

Hoe komt het Goddelijk raadsplan van voor de grondlegging tot uitdrukking?

8

Wat sprak je aan in deze les?
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van
een mens,maar, door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.
(2 Petrus 1:19-21)
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De kennis van God

Er is verschil tussen openbaring en theologie. Openbaring is het gevolg van goddelijk handelen, heeft de
oorsprong in de hemel; theologie is het gevolg van menselijke inspanning, heeft oorsprong op aarde.
Theologie daagt uit na te denken over God. Bijv systematische-, bevrijdings-, pinkster-, roomse
theologie. Theologen wijken soms af van het fundament Jezus. Bijv wordt de maagdelijke geboorte
ontkend.
God werkelijk kennen begint daar, waar men een open, zoekend hart heeft.
Deus Absconditus -> de verborgen God (niemand heeft Hem ooit gezien). God werkelijk kennen is alleen
doordat Hij Zich aan ons openbaart. Bijv. Mozes (Ex 24:1, 9, 11 en 33:18-20).
Henoch en Elia werden rechtstreeks in zijn tegenwoordigheid opgenomen.
Jezus werd mens, wij kunnen Hem aanschouwen.
God openbaart zich door algemene (natuurlijke) openbaring en door de specifieke (Woord) openbaring.
Algemene openbaring zie je bijv in Ps 19:1 en 2, de schepping, of aan de mensen in Athene ‘altaar voor
de onbekende God’ (Hand 17:23). Het geeft geen specifieke informatie over God.
Specifieke openbaringen (1 Kor 2:10) hebben door de Heilige Geest altijd bevestiging. We
onderscheiden:
1 De mondelinge traditie:
Profeten, priesters gaven mondeling door. Zo ook de hedendaagse prediking, persoonlijke profetie en
getuigenissen. Door persoonlijke profetie worden geheimenissen blootgelegd.

2 De bijbel:
Jezus hechtte waarde aan de eenheid van het bijbels gezag.
De woorden die Hij sprak zijn geest en leven (Joh 6:63). Inspiratie door de Geest (2 Tim 3:16-17).
Het Woord is levend en krachtig, scherper dan.. (Hebr 4:12). Het doet zijn werk (Jes 55:10-11).
Het is vooral de heilsgeschiedenis en niet primair een historisch antropologisch geografisch werk.
In een periode van 1600 jaar hebben 40 schrijvers harmonieus geschreven om Gods ingrijpen te tonen.
De bijbel is aan de ene kant kinderlijk eenvoudig, en aan de andere kant diep, niet eenvoudig. Je kunt
het vergelijken met een kastanjeboom. Je kunt er onder zitten, er in klimmen, dingen mee maken.
De vezelstructuur, de fotosynthese, echter, is pittige kost.
De Atheïst verwerpt het, critici verscheuren het, ongeloof betwijfelt het, modernisme veracht het. Eeuw
volgt op eeuw, vorsten worden gekroond en gaan heen, rijken komen en gaan, dynastieën volgen
dynastieën op, maar het Woord van God houdt stand!
In elk bijbelboek kun je Jezus herkennen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deut.
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël

(3:15)
(12:1-28)
(1:1-4)
(21:8-9)
(18:15-19)
(5:14)
(2:16-18)
(4:1-10)
(16:10-17)
(5:4-5)

Hij
Hij
Hij
Hij
Hij
Hij
Hij
Hij
Hij
Hij

is
is
is
is
is
is
is
is
is
is

het nageslacht dat de kop van de slang zal verbrijzelen
het Paaslam
het Brandoffer
de koperen slang
de Profeet die zal opstaan
de Aanvoerder van het leger van de Heer
het beeld van de Bevrijders van het volk
het beeld van Boaz, de hemelse Losser
de gezalfde Koning
de gekroonde Koning
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja

Hij is de Wolk die de tempel vulde
Hij is de Stormwind
Hij is de Heer die alle lof toekomt.
Hij is de Heer die Salomo verschijnt in de nacht
Hij is de Heer die opdracht geeft de tempel te herbouwen
Hij is de hersteller van Israël
Hij is de Advocaat van de Joden in ballingschap
Hij is de Heer die antwoordt in de storm, heerst in universum
Hij is Koning, Goede Herder, Allerhoogste enz
Hij is de Wijsheid Gods
Hij is de Herder die de woorden van de wijzen inprent
Hij is de hemelse Bruidegom
Hij is Immanuël, Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held,
Eeuwige Vader, Vredevorst, de lijdende Dienstknecht
o Jeremia
(18:6)
De Pottenbakker
o Klaaglieder. (2:3)
Hij is het Vuur
o Ezechiël
(1:26)
Hij is als de mens op de troon va saffier
o Daniël
(3:16, 25)
Hij is de Heer van de vier vrienden, de vierde Persoon
o Hosea
(11:1)
Hij is de Zoon, die uit Egypte weggeroepen werd
o Joel
(4:16)
Hij is de Heer die brult vanuit Sion
o Amos
(9:9)
Hij is de Rechter
o Obadja
(1:17)
Hij is de Toevlucht op de Sion
o Jona
(1:1-2)
Hij is de Boodschapper voor de heidenen
o Micha(5:1)
Hij is de Heerser over Israël
o Nahum
(1:7)
Hij is een Vesting in tijden van nood
o Habakuk
(3:19)
Hij is God de Heer mijn kracht
o Zefanja
(3:17)
Hij is de Held die bevrijdt
o Haggaï
(2:7)
Hij is de Beroerder van de volken
o Zacharia
(9:9, 14:4)
Hij is de Nederige op ezelin, de Machtige die de Olijfberg splijt
o Maleachi
(3:1 en 3; 4:2) Hij is de Engel van verbond, Vuur van de smid, Zon der
gerechtigheid die genezing draag
o Mattheüs
o Markus
o Lukas
o Johannes
o
o
o
o
o
o
o

Handelingen
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeze
Filippenzen

o
o
o
o
o
o
o
o

Kolossenzen
1 Thess.
2 Thess.
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën

o
o
o
o
o

Jacobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes

(8:10-11)
(2:1)
(16:25)
(7:12)
(1:2-3)
(2:4-5)
(6:1-3)
(38:1, 11)
(2, 23, 91..)
(8:22-31)
(12:11)
(3:11)
(7:1, 9:5, 53)

Hij is de Bevrijder van zonden (1:21), Genezer (4:23), Messias (16:20)
Hij is Jezus van Nazaret ((1:9).de Heilige van God (1:24), de Uitdrijver van
onreine geesten (1:25)
Hij is de Zoon van Adam (3:38), David (3:31), Maria (2:7),
de Mensenzoon (6:5), de Zoon van God (1:35)
Hij is het vleesgeworden Woord (1:14), Brood des levens (6:48), Licht (8:12),
Deur der schapen (10:7), Goede Herder (10:11), Weg, Waarheid, Leven (14:6),
Opstanding en Leven (11:25)
Hij is Doper/Vervuller met de Geest (2:4), Hij is Heer van de Gemeente (2:36)
Hij is de Rechtvaardigheid van God (10:4)
Hij is Kracht Gods en Wijsheid Gods (1:23)
Hij is de Schat in aarden vaten (4:7)
Hij is de Vervloekte, gehangen aan het hout (3:13)
Hij is de Geliefde (1:6), Verlosser, Vergever, Verzoener, Verzegelaar (1:3-14)
Hij is de Gestalte Gods, nam gestalte van Dienstknecht aan, is vernederd en
uitermate verhoogd geworden (2:6-9)
Hij is de Hoop op heerlijke luister (1:27)
Hij is de nederdalende Heer uit de hemel (4:16)
Hij is Trouw (3:3)
Hij is de Middelaar tussen God en de mensen ((2:5)
Hij is de rechtvaardige Rechter (4:8)
Hij is Gods Genade tot redding van alle mensen (2:11)
Hij is de Vredegever (1:3)
Hij is het laatste Woord van God tot de mens (1:1), Gods luister en evenbeeld
(1:3), eerbiedwaardiger dan de engelen (1:4).grotere eer waardig geacht dan
Mozes (3:3), waardiger dan Aaron (5:4), Apostel en Hogepriester (3:1),
eeuwige Priester naar de ordening van Melchizedek (7:12), Grondlegger en
Voleinder van ons geloof (12:2), Dezelfde (13:8)
Hij is de Bron van Wijsheid (1:5-7), De Rechter (5:9)
Hij is de Levende Hoeksteen (2:4)
Hij is de Terugkomende Heer (3:12)
Hij is de Pleitbezorger (2:1)
Hij is de Liefde (1:3)

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
o 3 Johannes
o Judas
o Openb.

Hij is de Vermaning (1:11)
Hij is de Enige God, onze Redder (1:25)
Hij is als een Mens (1:13), Begin en Einde, Alfa en Omega, Eerste en Laatste
(1:8 en 11), Die was en is en komt, de Almachtige (1:8), Hij is de hoogste Heer
en Koning (19:16)

3 Het mensgeworden Woord:
Hij is de grootste en heerlijkste openbaring van God. Alle geloof en belijdenis is gebaseerd op Hem.
Hij is niet alleen de Zoon van God, maar ook God zelf (Hebr 1, Joh 1).
Hij wil zich door ons heen openbaren.
God openbaart zich in het hart / in de geest van de mens door de Heilige Geest.
Het profetische woord is vast en betrouwbaar (2 Petr 1:19-21). Het kent geen eigenmachtige uitlegging.
God maakt zich door profetie kenbaar als Auctor Primarius (de Oorspronkelijke Schrijver). Hij verkondigt
wat nog niet is gebeurd; Hij wil al de profetie vervullen.
Vele profetieën in het Oude Testament over de komst van de Messias zijn letterlijk vervuld. Over Maria’s
zwangerschap, de maagdelijke geboorte, het wenen van Rachel i.v.m. de kindermoord, Jezus in Egypte,
zijn leven, bediening, lijden, sterven…
Als de profetieën in het verleden zo nauwgezet zijn uitgekomen, dan weten we, dat ook de profetieën
voor deze en de toekomende tijd vervuld zullen worden. Alles wijst naar de terugkomst van Christus.
Petrus verwachtte de terugkeer van Jezus (2 Pet 3:10)
Johannes verwachtte de terugkeer van Jezus (1 Joh 2:28)
Jacobus verwachtte de terugkeer van Jezus (Jac 5:7)
Paulus verwachtte de terugkeer van Jezus (1 Tess 4:16)
De Hebr.schrijver verwachtte de terugkeer van Jezus (Hebr 9:28)
De engelen spraken over de terugkeer van Jezus (Hand 1:11)
Jezus beloofde zijn terugkeer (Joh 14:3, Mat 24)
Bij profetie wordt apocalyptische taal gebruikt: stijlfiguren, figuurlijke taal, beeldspraak
(denk aan eerste komst van Jezus: loot, wortel. Lam, ..)
Zo ook over toekomst: dal met dorre doodsbeenderen (huis van Israël), ram met twee horens (koningen
van Meden en Perzen).
Veel werd door de profeten ontvangen door openbaringen en visioenen.
Veel verschillende theologische meningsverschillen ontstaan door gebrek aan kennis van het Woord en
door het niet geleid worden door de Heilige Geest.
Veel denominaties hebben vaak eigen leerstellingen. Deze leerstellingen kunnen ons helpen.
Waar dwaalleer is (Gal 1:8), al is het een engel, dan moeten we ons daar scherp tegen keren.
Er zullen zelfs in de eindtijd demonische dwaalleringen komen (1 Tim 4:1-3).
Ook is het gevaarlijk om teksten te beknotten, aan te passen, te verdraaien of over te slaan.
Zuiverheid is het gevolg van dynamische communicatie tussen Woord en Geest in ons hart.
De 66 bijbelboeken worden de canonieke boeken genoemd. (de standaard, maat, norm)
In 397 werd tijdens het Concilie van Carthago de volledige canon van geschriften vastgesteld als de
bijbel.
De apocriefe (‘verbergen’) boeken bevatten Joods-christelijke geschiedenis waarvan het goddelijk gezag
betwijfeld wordt. In verschillende kerken (o.a.RK-kerk) worden ze naast de canon gebruikt.
Sommige boeken staan bekend als Pseudepigrafen (valse geschriften), vaak onder een valse naam
geschreven. De gemeente accepteert het gezag alleen van de canon.
Een biblicist leest de bijbel zonder verder te kijken naar context, grote lijnen.
Dit heeft tot gevolg, dat men slaven van de letter wordt.
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van
een mens,maar, door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.
(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 2

De kennis van God

1

Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?

2

Wat is het verschil tussen openbaring en theologie?

3

Door welke 3 specifieke openbaringen openbaart God zich?

4

’Jezus is de grootste openbaring van God’. Hoe heeft Hij zich aan jou geopenbaard?

5

’In elk bijbelboek herken je Jezus’. Als je dit ziet, ga je de bijbel dan ‘anders’ lezen?

6

Waar wijzen de bijbelse profetieën naartoe?

7

Hoe kunnen we bewaard worden / blijven voor dwaalleer?

8

Wat betekent: ‘De gemeente accepteert alleen het gezag van de canon’?
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3

Jezus Christus

De kenosis van Jezus
1 Kor 3:11 zegt dat Jezus het Fundament is. Hij is de Tweede van de Drie-eenheid. Hij is de Zoon van
God, van eeuwigheid al een met Hem (homo-ousion). ‘Voor dat Abraham er was ben Ik’(Joh 8:58).
Joh 1:1 zegt: ‘In den beginne was het Woord…’ Hij is de eerste die opstond uit de dood met een
verheerlijkt lichaam (Hand 13:33-34). Hij was zowel God als mens (Fil. 2:5-11). Kenosis: leegmaken,
ergens afstand van doen. Hij hield niet vast aan het God gelijk zijn; Hij werd mens: de Mensenzoon.
Hij nam de gestalte van een slaaf / dienstknecht (Doulos) aan (Fil. 2:7).
Mensenzoon is eschatologisch: Hij zal op aarde terugkeren (Dan. 7:14 en Openb. 14:14)
Jezus heeft zijn goddelijk handelen afgelegd, niet zijn goddelijke natuur. Jezus is Liefde.
Hij is Heilig, net als zijn Vader. Hij was niet alomtegenwoordig. Hij onderwerpt Zich, is beperkt in
handelen vanwege ongeloof van mensen.
Hij handelde wel bovennatuurlijk, onder de kracht en zalving van de Heilige Geest (Hand 10:38).
De Vader had Hem lief van voor de grondlegging der wereld (Joh 17:5). Hij is altijd dezelfde (Hebr 13:8).
Waarom verrichtte Jezus geen daden als Zoon van God?
1)
Hij verrichtte de eerste 30 jaren van zijn leven op aarde geen wonderen omdat de wonderen op
het juiste moment van zijn ‘Messias-zijn’ moesten getuigen.
2)
Omdat Hij de wonderen deed door de zalving van de Heilige Geest.
3)
Zo kunnen wij door diezelfde Geest ook dezelfde, zelfs grotere dingen doen (Joh 14:12).
Als Hij de dingen deed vanuit zijn ‘Zoon van God-zijn’, hadden we die dingen nooit kunnen doen.
De Boulé en de hemelse rol
Het is de hemelse beslissing van de Vader en Zoon om de Zoon een lichaam te geven (Hebr 10:5).
Hebr 10:7 en Psalm 40:7 zegt ‘Hier ben Ik om uw wil te doen..’ Hij heeft altijd het doel begrepen van zijn
zending. Hand 2:23 zegt: ‘…het was Gods bedoeling..’(bedoeling ->Boulé) Dit woord verwijs naar
volksvertegenwoordiging / overheidsorgaan / raadsbesluit. Het leven, lijden, sterven en opstanding was
Gods bedoeling. Gods raadsplan in de hemel moeten we begrijpen, zodat we kunnen gehoorzamen.
De volheid van de tijd
Toen de tijd gekomen was, de volheid (Gal 4:4-5), zond God zijn Zoon.
Een bepaald, historisch moment. Gelet op de vermelde feesten in de evangeliën, heeft Jezus
waarschijnlijk 3,5 jaar gewerkt. De komende Antichrist imiteert Hem. Hij zal 42 maanden optreden
(Openb 13:15);
De doop van Jezus
Dit was voor Jezus niet de doop van zondaars of de doop van bekering. 1 Joh 5:6 geeft aan, dat Hij komt
door water en bloed. De Geest getuigt daarvan. Deze doop was zijn inwijding, waarna Hij meteen gezalfd
werd met de Geest. Het Bloed op Golgotha voltooide zijn inwijding als Profeet, Priester en Koning.
Vgl.Aaron: water, bloed, olie.
De verzoeking
De Geest bewoog, dreef Jezus de woestijn in om verzocht te worden. De Geest leidt, gebruikt de boze als
verzoeker. Het raadsplan van God wordt onderstreept. Jezus werd op drie levensterreinen verzocht: op
lichamelijk en geestelijk terrein en op de bediening, de roeping. Jezus weerstond de boze door het
Woord. Hij werd net als wij op elke wijze beproefd, zodat Hij kan meevoelen; Hij zondigde, echter, niet.
De heilige Geest in de bediening van Jezus
De Geest van God bemiddelde in de opdrachten van de Vader, van de hemelse raad. Maria werd zwanger
door de Geest. De Vader zalfde Hem met de Geest. Na de beproeving ging Hij op weg in de kracht van de
Geest. De Geest zalfde Hem met doelen. Op Golgotha gaf Hij zich door de Geest als zondeloos Lam.
Na zijn dood predikte Hij tot de geesten die gevangen zaten en werd Hij levend door de Geest.
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De tijd en aard van de bediening van Jezus
‘mijn tijd is nog niet gekomen..’ (Joh 2:4). De Vader heeft de unieke aard van Jezus’ bediening
nauwkeurig bepaald. Hij deed de wil van de Vader, kon zelfs niets doen zonder het door de Vader geleerd
te zijn. Hij was de Bode van God om de besluiten van de Vader uit te voeren.
Getsemane
Jezus wist, dat Hij uitgeleverd zou worden; het raadsbesluit werd uitgevoerd. Profetieën werden vervuld.
Het proces; de kruisiging, de zeven woorden
Alle regels werden gebroken. Het proces vond plaats op die plaatsen. Ook daar werkte de Geest met
dromen e.d. Dankzij de eeuwige Geest kon Hij zichzelf als offerlam geven. (Hebr 9:14-15) De Geest had
alles rond de kruisiging onder controle.
Vele profetieën werden vervuld. Elk van de zeven kruiswoorden heeft o.l.v. de Geest een diepe betekenis.
In de schaduw van het kruis
De Geest is werkzaam in mensen, die bij het kruis staan:
Maria: (zwaard door je ziel, woord voor haar en Johannes, door in de Geest, lid gemeente)
Simon van Cyrene: Zonen werden dienaren van God
Wie vermoordde Jezus?
Zijn geestelijk lijden was onmetelijk groot, nog groter dan zijn fysieke lijden.
Hij droeg onze zonden, ziekte; werd door de Vader verlaten. Dit kunnen we niet begrijpen.
Zijn dood was een daad van de Vader, van de Heilige Geest en ook in gehoorzaamheid van de Zoon zelf.
Ook onze zonden brachten Hem aan het kruis. Ook de duisternis heeft Hem gekruisigd.
De dood van Christus is de nederlaag van Satan. Ook de Joodse leiders en Pilatus kruisigden Hem.
Het gescheurde voorhangsel
De scheiding werd opengescheurd op het moment dat Jezus stierf. De priesters waren tijdens het
avondoffer getuigen van dit gebeuren. Het einde van de bedeling van de wet was daar. Het verwijst naar
het gescheurde menszijn van Jezus. Hij is de Grote Hogepriester; wij kunnen daardoor een koninkrijk van
priesters zijn.
Drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde
Het teken van Jona was het teken aan het verdorven en trouweloze geslacht.
Zo ook, dat Hij de tempel zou afbreken en opbouwen in drie dagen.
De tweede reden voor de afdaling is het neerdalen in ‘hades’ het dodenrijk.
Tussen hades en paradijs is een kloof.
Tartarus = gevangenis. De tweede plaats die Jezus bezocht na zijn sterven. Gen 6:1-6, 1 Pet 3:18-20,
2 Pet 2:4-6 en Judas 1:6-8. In Noach’s dagen hadden de zonen van God, gevallen engelen, gemeenschap
met mensen, waardoor reuzen uit de oude tijd voortkwamen (deze vermenging = Nephilim). Vanwege de
ongeoorloofde verbintenis werd de mens nog hooguit 120 jaar. Later gevolg was de zondvloed. Satan
wilde mens verontreinigen, en zo de belofte aan Eva teniet doen. Noach en zijn familie vond genade in
Gods ogen. De zondvloed vernietigde de Nephilim. De gevallen engelen werden opgesloten in Tartarus tot
oordeel. Na veroordeling wordt men in de hel geworpen.
De preek van Jezus in Tartarus was zijn overwinningsproclamatie. (‘kerusso’=aankondigen,
proclameren). Zo moesten ze buigen voor zijn heerschappij.
Na dood kun je niet meer gered worden (Hebr 9:27). Satan en boze geesten zijn niet in Tartarus.
Pas na wederkomst en vestiging Messiaanse rijk zullen zij 1000 jaar in Ambussos (de bodemloze put)
zijn. Na zijn vrijlating en na zijn laatste opstand tegen Jezus zal Satan rechtstreeks in hel geworpen
worden.
Jezus was in Ambussos (Rom 10:6-7) Zijn bezoek daar is ook een proclamatie van overwinning.
De gevallen engelen (Gen 6) worden eerst voor witte troon voorgeleid en daarna in de vuurpoel
geworpen.
Er is geen aanwijzing dat Jezus is afgedaald in de hel.
Demonen en verlorenen worden na het oordeel voor de witte troon in de hel geworpen.
De Antichrist en de Valse Profeet zullen na de slag van Armageddon in de hel geworpen worden, en Satan
na het Messiaanse rijk. De hel is definitieve afscheiding van Gods heerlijkheid, plaats van knarsetanden.

De dag van de opstanding
Jezus bezocht het paradijs op vrijdag. Op Paasmorgen gaf Jezus aan Maria van Magdala aan, dat Hij nog
moest opvaren naar de Vader.
1.
Daar werd Hij in de hemel door de Vader met een verheerlijkt lichaam bekleed. Hij is de Heer, de
Kurios. Hij bekleedde de hoogste plaats.
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2.
3.
4.

Ook moest Hij als Hogepriester op deze Grote Verzoendag het Bloed laten vloeien. Hij bracht voor
eeuwig verzoening.
De Eschatologische bediening van de Heilige Geest begon. Na zijn opstanding zou de Heilige
Geest gaan komen over de volgelingen.
Tot dat moment heerste Satan nog steeds over de dood, de gestorvenen. Jezus beschikt na zijn
opstanding nu over de sleutels van de dood en van het dodenrijk. (Op 1:18). Als teken kwamen
eerdere gestorvenen uit de graven en verschenen aan anderen. Deze mensen kwamen uit het
paradijs. Daarna zijn ze door Jezus opgenomen als eerste vrucht voor God. (Ef 4:8)
Voor Golgotha gingen de gestorven gelovigen naar het paradijs in het hart van de aarde. Toen
Jezus de gevangenen meenam, bracht Hij het paradijs naar de hemel. Gestorven christenen gaan
nu naar de hemel om bij de Heer te zijn. Zij zullen met hun verheerlijkt lichaam uit de dood
worden opgewekt (1 Tes 4:14-16). In de ‘onderwereld’ vond geen strijd plaats; wel op Golgotha.
In dat onderaardse paradijs nam Hij de sleutels en voerde de gevangenen uit naar de hemel.

De opstanding van Jezus
Golgotha maakte de opstanding mogelijk. De grafdoeken lagen er nog zoals ze Jezus omhuld hadden:
geen mens had Hem losgemaakt. Hij verscheen daarna aan velen. Als Hij niet uit de dood zou zijn
opgestaan, dan zou er sprake zijn van:
-

verkondiging zonder inhoud
getuigen die liegen
nutteloos geloof
gevangenschap in zonde
doden die hem toebehoren zijn dan niet gered

Het opgestane, verheerlijkte lichaam was hetzelfde als het gekruisigde lichaam. Het kon verschijnen en
verdwijnen, niet onderworpen aan aardse natuurwetten. Andere eigenschappen: onvergankelijkheid,
schittering, kracht, geestelijkheid, onsterfelijkheid. Lees o.a Openbaringen 1.
Vergeleken met ons lichaam, hebben wij een tijdelijke, in vervallen staat geraakte tent.
Ook wij zullen eenmaal een verheerlijkt lichaam krijgen.
De hemelvaart en de huidige bediening van Jezus in de hemel
Hij is opgevaren en zit aan Gods rechterhand, boven alles.Hij leeft door de Heilige Geest in ons hart.
Zijn hemelse bedieningen richten zich op de Vader, de Heilige Geest, de ongelovigen, de gemeente en op
zijn tweede komst:
De Vader:
Bemiddelaar tussen God en de mensen, Verdediger, Pleitbezorger, Voorbidder
De Heilige Geest:

Doper, Mededeler

De Ongelovigen:

Apostel, Verlosser

De gemeente:

Heer, Hoofd, Hoeksteen, Hogepriester, Opperherder, Toezichthouder,
Mensenzoon, Erflater

De tweede komst:

Bouwer, Bruidegom, Rechter, Koning,

Ook op dit moment stuurt de Heer Jezus de gelovigen aan om zijn bedieningen uit te voeren. Onze
zending is door de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn het Lichaam van Christus op aarde. Deze roeping
heeft eeuwigheidswaarde, zal mensen hun eindbestemming beïnvloeden.

Onze hemelse erfenis:
Paulus werd verboden het onuitsprekelijke uit te spreken (2 Kor 12:4). De heerlijkheid van het
Messiaanse Rijk is niet dezelfde heerlijkheid van het hiernamaals. 2 Kor 12:2 spreekt over de plaats waar
God woont, de derde hemel. (niet de atmosfeer of het firmament van de sterren).
Wij zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderen van sterfelijkheid in onsterfelijkheid.
De hemel is (gezien de maten van het hemelse Jeruzalem) groot genoeg voor alle heiligen!
De afstand tot de hemel kennen we niet.
Direct na de opname gaan alle gelovigen eerst naar de hemel voor hun loon en de bruiloft van het Lam.
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Daarna zal de verheerlijkte Gemeente tijdens het Messiaanse Vrederijk op aarde heersen. Daarna zal de
oude aarde vernietigd worden en zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen vanuit de hemel op de aarde; dit is
ons eeuwig thuis.
Het verheerlijkte lichaam zal vol kennis en verstand zijn.
We zullen volmaakt kennen.
Het huwelijk zoals wij dit kennen is niet in de hemel.
Ook het krijgen van kinderen gebeurt niet in de hemel.
Overleden (ongeboren) baby’s zullen een volwassen verheerlijkt lichaam hebben.
Of er dieren in de hemel zijn weten we niet.
In de hemel verouder je niet.
Zijn de doden zich bewust van de gebeurtenissen op aarde?
Ongelovigen die sterven zullen hun ogen opslaan in Hades.
Van de gelovigen, die in het hemelse paradijs komen wordt nergens gezegd, dat zij een
voorspraakbediening in de hemel hebben voor de mensen op aarde. Er kan wel een bewustzijn in de
hemel zijn van het aardse.
rijke, arme Lazerus
verheerlijking op de berg
de zielen onder het altaar (Openb 6:9-11)
Hebr 12:1-2 spreekt over de getuigen
de enorme engelenvreugde als mensen zich bekeren
Profetische aankondigingen van de verschillende ambten van Jezus
We noemen een drietal profetieën uit het O.T. die vervuld werden in de bediening van Jezus.
A)
de Profeet (Deut 18:15-19)
B)
de Hogepriester (Palm 110)
C)
de Koning (Psalm 2)
Door de opstanding van Jezus werd Hij niet de Zoon van God, maar werd Hij aangewezen het te zijn met
macht. Na zijn hemelvaart regeert Hij niet over de aarde, maar over het geestelijke Koninkrijk vanuit de
hemel. Bij zijn tweede komst zal Hij de aarde regeren (Openb 19:15, Hebr 1:8)
Tijdens de Bruiloft in de hemel wordt Hij tot Koning gekroond in de hemel. (Openb 19:6-8).
Bij zijn terugkeer neemt Hij plaats op de berg Sion.
Hij zal 1000 jaar heersen over de volken, alle leiders moeten zich aan zijn gezag onderwerpen.
Volken zullen, nadat Satan uit Ambussos wordt losgelaten nog opstaan, maar met hen rekent
God af (Hfs 10).
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van
een mens,maar, door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.
(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 3

Jezus Christus

1

Jezus was zowel God als mens. Waaruit bleek dat?

2

Jezus verrichtte daden; hoe kunnen wij daden doen?

3

Jezus zei:’Hier ben Ik om uw wil te doen.’Wat was Gods wil?

4

Waar zie je de Heilige Geest in de bediening van Jezus?

5

Wat deed Jezus in de periode tussen sterven en opstanding?

6

Waarom is de opstanding zo belangrijk?

7

Wat doet Jezus nu in de hemel??

8

Wat houdt onze hemelse erfenis in?
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie
voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de Heilige Geest
gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 4

Het koninkrijk

Een van de kamers van het huis van God is het koninkrijk. Hij is van eeuwigheid Koning en Heer. Na de
opstand in de hemel werden Satan en demonen op aarde geworpen. Satan heeft nog altijd toegang tot
de hemel. De demonen zijn aan de aarde gebonden. Satan heeft heerschappij van Adam gestolen; de
hele wereld ligt nu onder zijn heerschappij (Luc 4:5, Joh 12:31, 2 Kor 4:4). Wij kennen zijn plannen (2
Kor 2:11), zijn doel is vernietiging. Demonen hebben zelfs gezag over landen, werelddelen (Dan 10:5-6,
13).
Toch is na de opstanding aan Jezus alle macht gegeven in hemel en op aarde (Mat 28:18). Er is een
geleidelijke toe-eigening. Een evenwichtige regering op aarde is een geschenk van God. De regering is
Gods dienaar (Rom 13:4). Gezagsprincipe is goddelijk principe. We moeten bidden voor regeringen.
De 3 doelen van Jezus’ komst:
1) vernietiging van Satans macht, 2) verlossing van de zondemacht, 3) herstel van de koninklijke
heerschappij. Dit herstel wordt bereikt door de vestiging van Jezus’ koninkrijk in de hemel, nl. het
geestelijke koninkrijk van de gemeente en op aarde het toekomstige politieke Messiaanse koninkrijk.
Gods heerschappij in het Oude Testament
God heeft een eeuwig alomvattend koninkrijk. Op aarde komt zijn koninkrijk in ontwikkeling naar voren:
rechters, monarchie, gemeente, Messiaanse koninkrijk. De Vredevorst zal heersen (Jes 9:5-7). Deze
teksten in Jes 9 gaan niet over de heerschappij van de gemeente. Hij richtte zich eerst op de Joden. Er
zal door deze Vredevorst geen einde komen aan de vrede. De gemeente was ook nog niet geopenbaard
in het O.T. De N.T. gemeente is niet het rijk van David. Later wordt uitgelegd, dat de gemeente zeker
niet de vervanging is van Israël. Het profiel van de Messias in het O.T. kent twee kanten: Dienaar (bijv
Jes 53) en Koning. (Jes 23:5)
De gemeente was in het O.T. een geheimenis (Ef 3:1-6). Wij kennen nu al vele (vervulde) profetieën, en
kennen de gemeente. Hij kwam om te sterven en om te regeren. Het eerste profiel is al vervuld. Hij zal
nog komen als Koning. Men zag in het O.T.een samengestelde komst, de gemeente zag men nog niet.
Ook de tweede komst van de Messias kende men niet. Het ontbrak aan profetisch perspectief.
Jesaja 61 geeft een beeld van 2000 jaar geleden en van het Messiaanse koninkrijk.
Men verwachtte bij zijn komst herstel van het politieke, het Messiaanse rijk. (bijv Luc 19:11) Dit bleef
zelfs na de opstanding (Hand 1:6) In Hand 1:7-8 geeft Jezus twee dingen aan: 1: het is niet aan jullie de
tijd te weten van het herstel, 2) maar je zult kracht ontvangen: de werking van de gemeente.
Het was Gods eeuwige raadsplan om zijn koninkrijk te vestigen door de gemeente en het Messiaanse rijk.
Het bleef geheim, zodat een aantal Joden de Persoon Jezus en zijn werk in twijfel konden trekken, en
hem konden verwerpen.
In Lucas 17:20-22 gaat het over het geestelijke of immanente karakter van het koninkrijk. Het zou niet
zichtbaar zijn. Het zou geestelijk zijn, in de mensen (immanent). Dit was een openbaring. Men
verwachtte een zichtbaar, tastbaar koninkrijk. Paulus bevestigt, dat het een geestelijk koninkrijk is (Ef
3:17).
Ook bevestigt Jezus dit t.o.v. Pilatus (Joh 18:36).
In Luc 19:11-15 geeft Jezus aan, dat Het Messiaanse koninkrijk uitgesteld is. Hij keerde terug naar de
hemel, om gekroond te worden, en daarna eens terug te keren om over het Messiaanse koninkrijk te
heersen.
Een aantal beloften uit het O.T.heeft een eerste vervulling gevonden in het geestelijke koninkrijk
(genoemd de continue aspecten van de oudtestamentische beloften) (bijv: Abraham is de vader van
Gods besneden volk van het O.T. –Gen 12:1, en de vader van de onbesneden gelovigen in de gemeente
(Rom 4:11).
Deze continue aspecten kennen nog een tweede vervulling in het volk Israël.
De volgende punten vinden plaats bij de komst van het duizendjarig koninkrijk van Christus:
-velen komen van oost en west en plaatsnemen aan de feesttafel met de aartsvaders (o.a. Matt 8:11)
-Hij komt terug als Messias van Israël ((Zach 12:10)
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-Er wordt een nieuw verbond gesloten met Israël (Jer 31:31-33)
-Hij zal het volk Israël met water reinigen (Ez 36:25 en Zach 13:1)
-De Heilige Geest zal uitgestort worden over Israël (Ezech 36:27, 39:25-29)
Was Jezus werkelijk de Messias, en waarom hield Hij het geheim? Hoe Jezus over zichzelf dacht zien we
in zijn oud-en nieuwtestamentische titels: Profeet, Priester, Koning, Dienaar, Mensenzoon, Heer, God,
Messias, Verlosser, Zoon van God, Vleesgeworden Woord. Messias verwijs naar de bediening van
gezalfde Koning.
Hij werd op 30-jarige leeftijd gezalfd met de Geest in de Jordaan om daarna pas in de bediening te zijn.
In Matt 16:17 zegt Jezus, dat Petrus geopenbaarde kennis van God ontving vanwege zijn Messias-zijn.
Het mocht niet verder verteld worden. Ook de vrouw bij de put vernam dat Hij de Messias is (Joh 4:26).
In de zuilengang van Salomo vroeg men of Hij de Messias was. Ze geloofden Hem niet, behoorden niet
tot die schapen die hem gegeven waren. Hij getuigde ook tegen het Sanhedrin ((Marc 14:62).
De Joden hadden besloten dat ieder die Hem zou erkennen als de Messias uit de synagoge geworpen zou
worden (Joh 9:22). Ook dit lag in Gods raadsbesluit. Als Hij openlijk had verkondigd de Messias te zijn,
had men Hem aanvaard als de Messiaanse Koning, en had men Hem niet gekruisigd. Het kruis was zijn
doel; daar verbrak Hij Satan’s macht en bracht Hij verlossing. De vestiging van zijn Koninklijke
heerschappij begon toen Hij naar de hemel voer en Zich zette aan de rechterhand van zijn Vader.
Jezus sprak in gelijkenissen. De reden was dat zijn discipelen de geheimen van het Koninkrijk mochten
weten, en anderen niet (o.a. Marc 4:11-12). De drie redenen van gelijkenissen:
1
Het geheim van het koninkrijk
‘Geheim’is iets dat eerder onbekend was, maar nu bekend is geworden. Jezus bedoelde dat er een
element in het toekomstige herstel van het Davidische rijk zat dat niet in het O.T.geopenbaard was.
Dat was de openbaring van eerst het geestelijke, en daaropvolgend het politieke koninkrijk.
2
De uitverkiezing en verharding van Israël
Jezus werkte uitsluitend onder het Joodse volk, gezonden nar de verloren schapen van Israël. Jezus
respecteerde het verbond met Abraham en zijn nageslacht. Jezus sprak tot hen die buiten waren (Marc
4:11). Slechts de ‘binnen-groep’ kreeg uitleg. De ‘binnen, en buitengroep identificeert Paulus met ‘Jacob
en Ezau (Rom 9:11-13). Rom 11:7 : ‘uitgekozen of onbuigzaam’. Uitgekozen: het ‘kleine deel’ (Rom
11:5, 9:27)
Ook deze onbuigzame Ezau-Joden konden gered worden door het kruis. Hij stierf voor allen!
In Rom 11 geeft Paulus aan dat de Jacob-Joden de wortel van de olijfboom zijn. De afgebroken takken
(Ezau-Joden) en de wilde scheuten (heidenen) kunnen geënt worden op de oorspronkelijke olijfoom.
Er was een verharding voor een bepaalde tijd met een bepaald doel. (verder uitgelegd in Hfs 8) deze
verharding duurde 3,5 jaar tijdens Jezus’ bediening op aarde. God heeft dus Israël niet verworpen.
3
Het doel van het spreken in gelijkenissen
De Ezau-Joden zouden door geheimenissen van gelijkenissen niet zien en geloven. Mattheus 13:13 geeft
aan, dat ze niet wilden zien of horen, een grotendeels persoonlijke keuze. Hun val leidde tot verlossing
van de heidenen (Rom 11:11). ‘hina’ (opdat) geeft Gods soevereiniteit aan, en ‘hoti’ (omdat) geeft de
keuze van de Joden aan. Velen zijn geroepen, weinig zijn uitverkoren (Mat22:14). In Abraham was heel
het Joodse volk geroepen. De Jacob-Joden werden de wortel van de olijfboom, de Ezau-Joden en de
heidenen kunnen daarop geënt worden. De Jacob-Joden hebben de laatste drieënhalf jaar van het O.T.
het fundament van het Nieuwe Verbond gevormd. Zij verspreidden het evangelie. Het verhullen van de
geheimen van het Koninkrijk paste in Gods Raadsplan van oudsher. Jezus gaf aan eens zonder omwegen
alles te vertellen (Joh 16:25). De Heer heeft een soevereine keus om te openbaren of niet; Hij houdt van
iedereen (Joh 3:16)
De wonderen van Jezus vormen zijn Messiaanse geloofsbrieven. Vele wonderen mochten niet
bekendgemaakt worden, opdat Hij niet als Messias bij ieder bekend zou zijn. Anders had men Hem als
Koning op aarde gekroond (Joh 6:14-15). Zijn doel was om te sterven!
De eerste jaren van Jezus (o.a.de reis naar Egypte) tonen de leiding van de Heer aan. De vervulling dat
Hij Nazoreeër zou zijn, komt waarsch. uit Jes 11 (telg = nezer/ nasraia ->nazoraios). De Joden namen
aanstoot, dat Hij uit Nazaret kwam. (bijv. Natanaël). Men verwachtte Hem uit Bethlehem en niet uit
Nazaret. Dit gaf verwarring, dit was voor de Ezau-Joden een struikelblok. Ook begrepen ze niet, dat de
Messias zou lijden en sterven (Jes 53), want ze konden dat niet combineren met zijn Koningsschap.
Opstanding en hemelvaart was voor hen in het O.T. onzichtbaar. Jes 53:1 vraagt: ‘Wie gelooft …./
geopenbaard?’ Beeld van geheimenis.
In Joh 6:51 begreep men het beeld van brood (en wijn) niet. De Ezau-Joden ergerden zich en verlieten
Hem.
Het onveranderlijke raadsplan van God
God heeft zijn raadsplan niet veranderd toen Hij zich tot de heidenen richtte. In Handelingen 4:28 staat:
‘bepaald en voorbestemd’. Hij heet zich onder ede verbonden aan zijn oorspronkelijke plan (Hebr 6:1720).
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Het koninkrijk van God en het hemelse koninkrijk
Het begrip ‘hemelse koninkrijk’komt alleen in Mattheus voor. Hij richt zich specifiek tot de Joden.
Zij noemen de naam van God niet. Soms spreekt hij van ‘koninkrijk van God’. De context verwijst meer
naar het specifieke gedeelte waar de term in staat.
Het Aurora Christi
Het koninkrijk werd niet tijdens de aardse bediening van Jezus gevestigd. Vanaf zijn troon regeert Hij
over zijn geestelijke koninkrijk. De politieke vorm van het Messiaanse koninkrijk wordt gevestigd bij zijn
tweede komst. Dageraad = Aurora. Zijn eerste komst is de dageraad, de Aurora Christi. (2 Petr 1:19
zegt: totdat de dag aanbreekt…) De donkere ruimte verwijst naar het O.T. De lamp, die de donkere
ruimte verlichtte zijn de profetieën. Die werpen licht op de komst van de Messias. De Morgenster ging op
in ons hart. Bij de tweede komst zegt Mal. 3:20 ‘de zon zal stralend opgaan..’ Dit komt met het oordeel.
Duisternis zal dan voorbij zijn.
De ‘Eggus-aankondigingen’
Sommigen gaan er vanuit dat het Koninkrijk tijdens de 3,5 jaar van Jezus op aarde kwam, door
demonenuitdrijvingen en genezingen (Matt 12:28 en 9:35). Ook door prediking van Jezus (Matt 13:17)
en verlossing van een aantal Joden (Matt 5:20) meent men dat het koninkrijk toen werd gevestigd. Hij
kwam immers als de Messias in de wereld. ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij’ (Matt 3:2)
‘nabij’=dichtbij (Eggus, Gr). De Morgenster scheen al, de Zon was nog niet opgegaan. Contouren werden
al wat zichtbaar. Toch was Hij gericht op Golgotha. Deze ochtendschemering ging vooraf aan de
dageraad.
Het geestelijke koninkrijk kon alleen gevestigd worden na Hemelvaart en Pinksteren.
Koning Jezus en koning Saul
Overeenkomsten: aangewezen, gezalfd, wonderen, profetische zalving, beiden verborgen hun
koningschap, bij hun presentatie werd gejuicht, moedige mannen vergezelden de koning, anderen
reageerden smalend. Saul overwon de Ammonieten in Jabes; Jezus overwon de duisternis op Golgotha.
Heel het volk ging naar Gilgal om Saul in te huldigen. Jezus neemt het koningschap op zich bij de bruiloft
van het Lam (Openb. 19:6). Saul regeerde over Israël, Jezus zal regeren over de wereld (o.a. Zach
14:9).
De periode na Jezus’ zalving was Hij nog niet koninklijk gekroond. De wonderen en krachten
onderschreven zijn Messiasschap.
Laat uw koninkrijk komen
Luc 22:18 Jezus zou niet meer van de vrucht drinken tot het koninkrijk van God gekomen zou zijn. Het
Messiaanse rijk ligt in de toekomst (Matt16:27-28). Vanuit het O.T. gezien zou het koninkrijk komen met
de Messias. Het koninkrijk zou eerst als geestelijk koninkrijk gedragen worden onder de heidenen (Matt
21:43).
De discipelen moesten bidden:’Laat uw koninkrijk komen..’ (Matt 6:10). Deze bede gaat uit met:’Laat uw
wil geschieden in de hemel (gebeurt reeds) en op aarde. Dit gebeurt nog niet volledig, Satan kan zich
nog vrij bewegen op aarde. In de hemelsferen heeft de Hogepriester de heerschappij. Ik moet in de
hemelsferen zijn om de wil van God te kennen (Rom 12:2). We moeten bidden dat het koninkrijk komt,
en dat op aarde de heerlijke gevolgen va de openbaring van zijn volmaakte wil merkbaar zullen worden.
Bij zijn tweede komst overwint Christus de machthebbers van de aarde. Dan pas zal Hij de volledige
heerschappij hebben en alles met zichzelf verzoenen, de dingen op aarde en in de hemel (Ef 1:20-22). In
Ef 3:15 wordt bedoeld, dat zij, die tot Gods gezin in de hemel behoren, van de Vader een naam krijgen.
In het gezegende Messiaanse koninkrijk zal de gehele aarde een grote familie vormen onder het
vaderschap van God. De engelen behoren niet bij Gods familie, zij zijn niet geboren uit zijn Bloed. Het
zijn dienende geesten (Heb 1:14).
Het eeuwige koninkrijk van God
Satan stal het gezag van Adam en vestigde zijn eigen anti-koninkrijk. Gods heerschappij in de hemel
(geestelijke koninkrijk) en het komende Messiaanse Koninkrijk zijn beiden uitingen van Gods wereldwijde
zeggenschap. Uiteindelijk geeft Jezus het koninkrijk aan God de Vader geeft tegen het eind van het
Messiaanse koninkrijk. Dan heeft Jezus elke macht, kracht en heerschappij vernietigd, met de dood als
laatste vijand (1 Kor 15:24-26). Dan heeft God alle vijanden aan zijn voeten gelegd (1 Kor 15:17) en als
laatste zal de Zoon zich onderwerpen, zodat de Heer over alles en allen zal regeren (1 Kor 15:28)
De drievoudige doelstelling van Christus’ opdracht en de schepping van de mens zijn dan volbracht. Het
eeuwige raadsplan is dan volvoerd (het dak is erop geplaatst…).
In het eeuwige hiernamaals zal de idee van zonde niet meer zijn, er zal volledige harmonie heersen. God,
de Almachtige zal voor eeuwig met ons zijn, voor eeuwig heersen en alles in allen zijn.
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie
voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de Heilige Geest
gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 4

Het koninkrijk van God

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Hoe wordt het koninklijke herstel van Gods heerschappij bereikt?

3

Het profiel van de Messias in het O.T. kende twee kanten. Welke?

4

Hoe dacht / sprak Jezus over zichzelf?

5

Waarom bleef zijn ‘Messias-zijn’ voor veel Joden een geheim?

6

Waarom sprak Jezus in gelijkenissen?

7

‘Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden..’ Kun je deze tekst uitleggen?

8

Hoe zal het eeuwige hiernamaals zijn?
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door
de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 5

Johannes de Doper

Zijn eschatologische positie
Johannes is het laatste focuspunt van de oudtestamentische profetieën (Luc 16:16).
Hij spreekt gedetailleerd over de komende Messias en het koninkrijk. Hij was de wegbereider van de
Verlosser (Jes 40:3-4). De Messias zou direct na Johannes verschijnen, gaan regeren, en het eeuwige
zou aanbreken. Johannes getuigde van het Licht en van het Woord.
Zijn geboorte
Hij stamt af van priesterlijk geslacht. Hij werd door een wonder geboren (uit Zacharias en Elizabeth),
werd Johannes genoemd, vreugde was zijn deel, zou vreugde brengen. Hij zou groot zijn in Gods ogen,
vervuld worden met de Heilige Geest. Hij zou geen alcohol drinken.
Hij zou uitgaan met de geest en kracht van Elia ((Luc 1:11-17).
Tijdens de zwangerschap van Elizabeth bezocht (de inmiddels zwangere) Maria haar. De baby sprong op
in Elizabeth’s schoot. Ze werd vervuld met de Geest en profeteerde over Maria en haar ongeboren Zoon.
Na Johannes’ geboorte kreeg hij zijn naam na acht dagen. Zacharias profeteerde over zijn roeping en
over de komst van het Koninkrijk. Tot de aanvang van zijn bediening was Gods hand op hem.
Zijn bediening
Johannes predikte in de woestijn de boodschap van bekering en het aanstaande koninkrijk. Men verwarde
hem net de komende, beloofde Messias. Hij gaf aan de roepende stem te zijn (Joh 1:23). Men verwachtte
de Messias, die het huis zou reinigen met water (Ezech 36:25). Daarom zag met het dopen als het werk
van de Messias. Johannes gaf duidelijk aan wie hij wel was. Hij wilde eerst Jezus niet dopen. Hij herkende
hem niet als Messias; pas bij de doop werd de Messias openbaar.
De godsdienstige leiders erkenden deze doop niet; ze waren hoogmoedig. Johannes veroordeelden hen.
Ze brachten geen juiste vruchten voort. Niet elke besneden Jood was een verloste en rechtvaardige.
Johannes deed geen wonderen en tekenen. Hij was slechts heraut, wijzend naar de Messias. Hij moest
minder worden en de Messias meer. Hij was vriend van de bruidegom (Joh 3:29). Hij gaf juiste
godsdienstige normen aan.
Waterdoop en geestesdoop
Johannes’ prediking was oordeelsprediking. De doop was teken van aanvangen van het nieuwe leven.
Jezus zou dopen met de Heilige Geest en vuur. Het beeld van de boer die tarwe dorst wordt geschetst.
Geest en wind = Pneuma. De wan is in de hand. De dorsvloer is Israël. Het ongewande graan is het volk.
Na het wannen wordt het graan omhooggeworpen waardoor de wind vrij spel krijgt. De wind scheidt kaf
en koren. De doop me vuur zal al het onbruikbare verteren. De Messias wordt door de Vader als grote
Rechter aangesteld om te oordelen
(Joh 5:22, 27). Tijdens zijn bediening op aarde trad Jezus niet op als Rechter en doopte Hij niet (deden
discipelen-Joh 4:2). Hij doopte niet, omdat het Koninkrijk niet tijdens de Aurora Christ kwam. Water en
Geest waren de twee toegangsvoorwaarden tot het Koninkrijk
(Joh 3:5). Het Koninkrijk was wel nabij. Water-en geestesdoop maken deel uit van het geestelijke
Koninkrijk. Pas na zijn hemelvaart was de water-en geestesdoop van Jezus in de gemeente. Voor het huis
van Israël moeten de profetieën over water-en geestesdoop (bijv Joël 2:28-32) nog steeds in vervulling
gaan, bij de tweede komst van de Messias. Hij zal dan zijn Geest over Israël uitstorten. Het derde deel
dat overblijft na de vervolging door de antichrist zal worden gezuiverd (Mal 3:3). Alle, nog levende Joden,
zullen op de dag van de verschijning van de Messias verlost worden (Jes 66:8). Ze zullen zijn naam
aanroepen en Hij zal antwoorden (Zach 13:9). Johannes’ profetie (Matt 3:11) wordt dan volledig vervuld.
Er zal dan een bron ter zuivering voor het huis Israëls geopend worden. Zo zal het vol Israël het
Messiaanse Koninkrijk voor water en Geest binnengaan.
Op de eerste Pinksterdag werd de Gemeente ook gedoopt met de Geest. Wind en vuur hebben een
andere betekenis voor de Gemeente als voor Israël in de profetie van Johannes. Voor de Gemeente is
doel van deze doop: kracht, toerusting. Ze ontvangt kracht voor het werk en reiniging voor het leven.
De doop van Johannes was tot bekering en gebaseerd op de Messiaanse profetieën die handelen over de
Joodse toegang tot het komende koninkrijk. De doop van de gelovigen is gebaseerd op kruisiging en
opstanding (Rom 6:4). Deze is een getuigenis van wedergeboorte.
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Daarom werden door Johannes gedoopten (in het Oude Verbond) opnieuw gedoopt (Hand 19:5) met de
christelijke doop.
In de gevangenis
Johannes stelde de zonden van de koning aan de kaak. Hij werd, ondanks het ontzag van de koning
onthoofd. Zijn leerlingen kwamen, en namen zijn lichaam om te begraven
(Marc 6:29). Jezus trok zich terug nadat men de dood van Johannes had gemeld. Toen Herodus van de
bijzondere dingen hoorde die rondom Jezus gebeurde was hij stomverbaasd. Sommigen beweerden dat
Johannes was opgestaan of dat Elia was teruggekeerd. Ook Herodus dacht dat Jezus de opgestane
Johannes was (Luc 9:7-9). Hij wilde Hem ontmoeten.
Een riet in de wind
Toen Johannes in de gevangenis zat hoorde hij van de wonderen van Jezus. Hij twijfelde of Jezus de
Messias was. Het had het koninkrijk nog niet gevestigd zien worden. Waarom regeerde Jezus niet, doopte
hij het volk niet met de Geest? Daarom zond hij discipelen naar Jezus met die vraag. Als Jezus niet de
Messias was, zou het door Johannes verkondigde koninkrijk ook niet komen. Toch had hij zelf gepreekt
dat Jezus de Messias was, dat het koninkrijk zou komen en Hij zou dopen met de Geest, De twijfel kwam
doordat hij een politiek koninkrijk verwachtte. Johannes had nog een oudtestamentische visie, was niet
bekend met het geestelijke koninkrijk, met de gemeente. Jezus gaf hem aan, dat de wonderen zijn
geloofsbrieven waren. Johannes moest geen aanstoot nemen (omdat het koninkrijk er nog niet was
gekomen). Daarna vroeg Jezus het volk drie vragen over Johannes:
1
Was hij een riet dat heen en weer bewogen werd door de wind? (Mat 11:7)
Zou hij met alle winden meewaaien? Nee, hij was een man van principes, als een ceder.
De Joden verwachtten geen riet.
2
Was hij een man in kostbare kleding? (Mat 11:8)
Hij was niet uiterlijk koning (denk aan kleding, voedsel). Hij was heraut van de koning! Daarom
accepteerde men hem niet als heraut; men verwachtte een vorstelijke heraut. Ook Jezus deed afstand
van het (uiterlijk) Koninklijke (denk aan de stal, aan met wie Hij omging).
Men dacht zelfs dat Johannes door een demon bezeten was.
Jezus vergelijkt de Joden met op fluit spelende kinderen (Mat 11:18). Zij bepalen de regels, de
stemming. Het optreden, spel van Johannes en Jezus was niet naar de verwachting, bedoeling van de
Joden. De Joden verwachtten wel een man met koninklijke kenmerken.
3
Verwachten de Joden een profeet te zien? (Mat 11:9)
Men verwachtte dat. Niemand, ooit geboren was een groter profeet. Hij leefde in de volheid van de tijd
(Gal 4:4), was de wegbereider. Hij zag de Messias en doopte.
De kleinste in het Koninkrijk zou groter zijn dan Johannes (Mat 11:11). Johannes maakte geen deel uit
van het Koninkrijk. Er was nog geen Koninkrijk gevestigd.
Sinds de dagen van Johannes wordt het Koninkrijk met geweld bedreigd (Matt 11:12). Er werd met
geweld naar gegrepen. Door de gelovige Joden werd er met liefde naar gegrepen, en door de ongelovigen
met vrees.
In de tempel
De godsdienstigen vroegen Jezus op wiens gezag Hij handelde. Jezus kwam met een tegenvraag over het
gezag van Johannes’ handelen. Men kon niet antwoorden vanwege de consequenties. Door de gelijkenis
van de twee zonen liet Jezus het ongeloof zien. De afwijzing van Johannes was een heenwijzing naar de
afwijzing van Jezus zelf.

De vraag over Elia
Is Johannes de teruggekeerde Elia (Mal 3:23)? In Luc 1:17 staat dat Johannes voor de Heer zou uitgaan
in de geest en de kracht van Elia. Toch is hiermee de profetie van Maleachi niet vervuld. De profetie van
Maleachi over de Elia’s komst voor de Messias was van groot belang. Hij was, net als Henoch niet
gestoven. Was Johannes, Jezus de teruggekeerde Elia? Zelfs toen Jezus aan het kruis hing, spotte men
met de vergelijking Jezus / Elia.
In Luc 1:16-17 zegt de engel niet dat Johannes Elia is, maar voor de Messias uit zou gaan in de geest en
kracht van Elia. Daarmee werd de kwaliteit van het werk bedoeld. Als de Joden werkelijk Johannes
aanvaard hadden, dan zouden ze hem als Elia gezien hebben. Ze aanvaardden hem, echter, niet.
De verheerlijking op de berg met Mozes en Elia was een voorschaduwing naar het Messiaanse Rijk. Mozes
en Elia vertegenwoordigden de Wet en Profeten, een beeld van de heerschappij van Jezus tijden s zijn
Messiaanse Rijk. De verheerlijking van Jezus wijst naar zijn verheerlijkte verschijning tijdens zijn
terugkomst. In Matt 7:11-13 maakt Jezus de vergelijking met Johannes en Elia. Ze hebben hem
(Johannes, die als Elia kwam) niet erkend.
Elia kwam dus, en komt weer, vlak voor de wederkomst.
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De twee getuigen
Henoch en Elia werden niet verheerlijkt. Jezus was de eerste Verheerlijkte.
Elia zal terugkeren (Mal3:24). Henoch wordt niet genoemd. Openbaringen 11:3-12 spreekt over de
profetie van de twee getuigen. Ze zijn vlak voor Jezus’ terugkomst in Jeruzalem actief voor 3,5 jaar (Op.
11:3 en 6), gaan in een boetekleed, bediening uitvoeren, vijanden vernietigen met vuur, macht hebben
om het niet te laten regenen, tekenen doen. De antichrist zal hen doden. Hun lijken zullen op het plein
liggen. De mensen vieren wereldwijd feest vanwege de dood van hun kwelgeesten.
Na 3,5 dagen worden ze opgewekt en door de stem van de Heer opgeroepen op te varen naar de hemel.
Een vreselijke aardbeving volgt.
In Openb. 11:4 staat dat de twee getuigen de olijfbomen en lampenstandaards zijn die voor de Heer van
de wereld staan. Zie ook Zach 4:1-14.
De olijfbomen bevonden zich links en rechts van de lampemstaandaards (beeld Heilige Geest) in de
hemel. De bomen zijn twee gezalfden.
Meer dan 500 jaar voor Jezus’ geboorte hebben in de hemel twee mannen naast de Geest gestaan. Twee
mannen zullen naar de aarde teruggestuurd worden
Henoch, de zevende vanaf Adam, voorzegde de tweede komst van Jezus (Judas 1:14).
Zijn toekomstige taak vormt het bewijs, dat de schepping, Adam en Eva, waar is.
De toekomstige taak van Elia is te tonen, dat de Heer zich opnieuw bezighoudt met zijn volk.
Dan zullen zij sterven, uit de dood opstaan, opgenomen worden en bekleed worden met onsterfelijke
heerlijkheid. God heeft de geschiedenis onder controle.
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door
de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 5

Johannes de Doper

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Waarom wordt Johannes wel de grootste van het Oude Testament genoemd?

3

Wat is het verschil tussen de doop van Johannes en de doop in Jezus’ Naam?

4

Wat was zijn bediening?

5

Welke overeenkomsten heeft Johannes en Jezus?

6

Waarom werd Johannes met Elia vergeleken?

7

Wat is de betekenis van de twee getuigen, vlak voor de wederkomst?
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging
toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de Heilige Geest
gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 6

Het Oude Verbond

De reikwijdte van de twee verbonden:
De verbonden zijn een van de drie doelen van de zending va Christus (de andere doelen: overwinning op
satan en vestiging van koninkrijk). Het besluit om verbond me mens aan te gaan is van voor de
grondlegging der wereld. Het verbond, gebouwd op de Eschatos Jezus, heeft een eschatologisch karakter.
Verbond en Testament worden door elkaar gebruikt. Er zijn veel verbonden, we kijken vooral naar Oude
en Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond wordt het Abrahamistische en het Nieuwe verbond het JezusVerbond (bezegeld op Golgotha)) genoemd.
Er zijn andere verbonden (o.a. Noach, Sinai, Jozua, David..) Centraal staat: ‘Ik zal jullie God zijn, en
jullie zullen mijn volk zijn.’ Het O.V. werd met Israël gesloten en begon met Abraham. Op de Sinaï werd
het bevestigd, uitgebreid en bekrachtigd in andere verbonden. Het was het nationale O.V. van God met
zijn volk Israël. Het N.T. is op Golgotha geschreven en sluit ieder mens in. Het O.T. werd bezegeld met
dierenbloed, het N.T. met het Bloed van Jezus. Het O.T. eindigde met het verraad van Judas, het N.T.
begon op Golgotha. Hebreeër, Jood en Israëliet worden in het N.T. door elkaar gebruikt.
Abraham en het Oude Verbond
God beloofde van Abram een groot volk te maken (Gen 12:2). Door het geloof woonde hij als
vreemdeling in het land der belofte. Hij verwachtte de stad met fundamenten… (Hebr 11:8-10). Dit is de
hoofdclausule, de fysieke nakomelingen van Abraham, besnijdenis, het grondgebied. In Gen 12:3 geeft
de Heer ook een bijclausule: in de verre toekomst was ook ruimte voor heidenen, zegen voor alle
volkeren door Abraham.
De beloften van deze clausules worden in Gen 12, 15 en 17 samengevoegd. De oudtestamentische
profeten (ook Abraham) zagen de eerste en tweede komst van Christus als samengesteld geheel.
De betekenis van de besnijdenis
In Gen 17 wordt het verbond met Abram voor de derde keer bevestigd. Het richt zich voor al op het
nationale aspect van Israël. De besnijdenis wordt ingesteld als lichamelijk teken van het O.V. Men werd
met God verbonden door bloed. Besnijdenis was geen verlossing, maar een teken van deel hebben aan
de nationale belofte van de hoofdclausule, deel zijn van het verbondsvolk Israël. Abraham werd
rechtvaardig verklaard op grond van geloof (Gal 3:6, Rom 4:10).
Besneden Joden (deel hebbend aan het O.V.) waren toegewijde gelovigen, anderen niet.
Voordelen van besnijdenis: God heeft aan de Joden zijn Woord en zijn Wetten toevertrouwd. Door hen
zou de Messias in de wereld komen. Hij beloofde hen het land Kanaän. Het teken van dat verbond was de
besnijdenis. Deze belofte werd niet met heidenen gesloten.
De bijclausule werd uitgebreid: Abram werd Abraham (vader van vele volkeren, Gen 17:5).
Deze zegen (Gal 3:14-16) is het universele aspect van het O.V.
Deze belofte ligt ten eerste in de gemeente van Jezus (Rom 4:11) en ten tweede in de vestiging van het
Messiaanse Rijk. Dan zal elk volk de zegen van Abraham in Christus vanuit Jeruzalem ontvangen.
De verwisseling van de clausules
Sommigen verwisselen de hoofd- en bijclausules. Maar God ging met Abraham niet een Nieuw Verbond
aan. De heidenen worden nog niet ingesloten. God verbond zich eerst met Israël en daarna met de
heidenen. De heidenen werden vaak als vijanden gezien.
Stefanus legde een direct verband tussen het verbond met Abraham en het verbond van
de Sinaï (Hand 7:32, 38).
Het O.V. werd bezegeld met bloed van offerdieren, het N.T. met Jezus’ Bloed. Het begrip Nieuwe Verbond
voor Israël werd met de komst van de Messias verbonden. (Jer 31:31-33).
De nationale wedergeboorte van Israël is met het land verbonden. God doet geen afstand van zijn
beloften aangaande Israël.
De belofte van het N.T. ; van het N.V. werd vervuld in de gemeente, het geestelijke koninkrijk van
Christus.
Als de clausules verwisseld worden, dan ziet men de toekomstige betrokkenheid van Israël over het
hoofd.
De onbuigzaamheid van de Ezau-Joden en de afwijzing was Gods plan.
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De dwaling van het geestelijke Israël
Dat de gemeente Israël vervangen heeft is een dwaling, geen grond in het N.T.
Een ontwikkeling in de kerkgeschiedenis
Deze dwaling komt voort uit een ontwikkeling in de kerkgeschiedenis. Omdat de Joden Christus steeds
bleven afwijzen, zag men dit als belediging van het geloof. Men ging de beloften uit het O.T. toepassen
op de gemeente. Dit had invloed op de ecclesiologie (kerkleer) en op de eschatologie (eindtijdleer).
Paulus onderscheidt Joden en heidenen als twee groepen.
Nergens vertegenwoordigt de gemeente Israël. De begrippen: Israël en Israëliet komen 77 keer voor in
het N.T. Ook worden de besnedenen en de niet-besnedenen tegenover elkaar gezet in het N.T.
De gemeente is het lichaam van Christus; zijn huisgezin.
Apartheid en andere gevolgen van deze dwaling
In het O.T. mocht het verbondsvolk zich niet vermengen met heidense volken. Dit werd in Z-Afrika ook
overgenomen; Nederlandse immigranten beschouwden zichzelf als het geestelijke Israël.
Gevolg: rassenscheiding tussen Boeren en Britten, blank en zwart. De blanken beschouwden zich als
Israël.
In deze tijd is ook sterk racisme vanuit extremistische geestelijk- Israël-visie.
Men gaat zelfs zo ver, dat div. brieven van Paulus worden verworpen en met zich voornamelijk richt
op het O.T.
In het O.T. is er een samengaan van kerk en staat; niet in het N.T. Gevolg van dit samengaan is een
‘naam-christendom’ bekeren is niet meer nodig. De staat krijg dan invloed op de kerk i.p.v. andersom.
Ook de ‘ Kingdom Now’ theologie heef geen oog voor het geheim van het Koninkrijk in de evangeliën.
De dwaling va kinderdoop is ook een gevolg.
Bijbelse gronden voor kinderdoop?
Het verbond met Abraham is de basis van de dwaling. (Gen 17). Ook dat de doop in plaat van de
besnijdenis kwam is (geestelijk Israël) dwaling. De belofte aan Abraham en de besnijdenis zijn
hoofdclausule! De kinderdoop is een kerkelijk ritueel, gebaseerd op theologische aanname. Koll 2:11 en
12 geeft aan dat de besnijdenis voor de gelovigen in het hart plaats moet vinden. Deze gebeurt niet met
handen maar door de Geest. Eerst wedergeboorte, dan doop door onderdompeling: begraven en opstaan.
Eerst is het nodig gelovige, discipel te worden. Persoonlijk geloof is de basis in het N.V.
De zendingsopdracht onder het Oude Verbond
Er is verschil in zendingsopdrachten tussen het O.T. en N.T. In het O.T. was geen zending om de
heidenen te bereiken; zij moesten zelf komen, toetreden. Dit heet het ‘ centripetale’ principe, bijv.
Rachab, Ruth.
In het N.T. is er zending naar iedereen vanuit het hart van de gemeente: het ‘ centrifugale’ principe. De
wereld moet bereikt worden. Jezus hield zich aan de zendingsopdracht van het O.T. (denk bijv aan de
Kanaänitsche vrouw. Het geloof van de vrouw bracht haar tot redding. Het woord ‘ hond’ (aanduiding
voor heiden) (kuon=straathond). Jezus zegt tot de vrouw: ‘ kunarion=schoothond, huishond. Jezus toont
sympathie. Hij stuurde de discipelen onder de Joden. Na zijn opstanding stuurt Hij ze de wereld in.
De verbreking van het Oude Verbond
Het O.V. eindigt met het verraad van Judas. In Zach 11:4-13 wordt beschreven dat de herders de
schapen verwaarloosden. De kudde kreeg een hekel aan de opperherder; hij werd moe van hen. Hij gaf
hen over in vijandige handen. Hij nam zijn staf, genaamd: ‘ Lieflijkheid’ en brak deze. Hij verbrak
daarmee het verbond met de volken: de stammen van Israël.
De Jacob-Joden beseften dat het God zelf was, die het einde van het O.V. had voorzegd. De schapen
verbraken de band door te betalen (30 zilverstukken). De herder aanvaardde de betaling niet, het geld
moest naar de pottenbakker, een ‘ heerlijke’ prijs, de prijs voor een gewonde slaaf.
Judas en het sanhedrin verwierpen Hem namens het hele volk Israël.
Tijdens het Avondmaal dronk Judas niet uit de beker van het N.V.; hij nam een stuk brood mee.
Uren later bezegelde Jezus het N.V. met zijn Bloed.
De betekenis van de wet
De wet was een voortzetting van Gods verbondsrelatie met zijn volk. Jezus leefde en handelde onder de
bedekking van de hoofdcausule van het O.V. Tijdens de Aurora Chrisi werden de wet en Profeten niet
ontbonden maar vervuld door Hem. God stelde het volk door de wet op de proef. Ze moesten niet tot
zonde komen. Ze moesten ontzag, vrees hebben = het grote negatief van de wet. De wil van God om
een liefdevolle relatie met zijn volk te onderhouden is het ‘ grote positief’ van de wet. Jezus vat dit
positief samen in Matt 22:37-40) met de opdracht God lief te hebben met alles (eerste en grootste
gebod) en naaste als jezelf (tweede gebod). Met het einde van het O.V. werd de wet vanuit
nieuwtestamentisch perspectief beëindigd.
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Onderwijs
Gal 3:24 zegt dat de wet de tuchtmeester (paidgogos = pedagoog = opvoeder/leraar; vaak een geleerde
slaaf) was en ons tot Christus moest leiden. Kinderen moesten zich aan hem onderwerpen en hadden
dezelfde status als slaaf (Gal 4:3). Dit tot de volwassenheid. De wet was de leermeester en Israël het
minderjarige kind. De wet leerde de ‘ minderjarige’ ongelovige Joden besef van zonden, hield toezicht,
hield hen gevangen, klaagde hen aan, legde hen zwijgen op verklaarde schuldig. Maar toen de volheid
van de tijd
(Gal 4:4-5).. ieder die Hem aannam werd als een volwassene, vrij van de wet. Gave van de geest is
bevestiging. Klaslokaal van wet is achter ons, nu geleerd door de Geest. Zij, die de wet willen halen zijn
geestelijk onvolwassen. Voor hen is de wet een morele leidraad. Gelovigen leven / wandelen door de
Geest.
Huwelijk
Hier wordt de betekenis van de wet uitgelegd met illustratie van huwelijk. In het huwelijk ben je tijdens
het leven aan elkaar gebonden. Als een overlijdt is de ander vrij van deze huwelijkswet.
We stierven voor de wet door Jezus toe te behoren. Het N.V. heeft geen ruimte voor de wet; we leven
door de bediening van de Heilige Geest.
Stenen tafels
Paulus legt in 2 Kor 3 uit dat de wet een illustratie is van de stenen tafels. De bediening resulteerde in de
dood en moest vergaan. Zoals Mozes een bedekking moest dragen, zo ook het O.V. , wanneer de wet
wordt voorgelezen. Wij zijn een levende brief voor Christus, beschreven door de Geest. (2 Kor 3:3).
De Geest geeft leven, brengt rechtvaardiging, geeft vrijmoedigheid, luister.
Besnijdenis
In Gal 5:1-15 wordt de betekenis van de wet met de besnijdenis (hoofdclausule) vergeleken. De
besnijdenis van het hart is onder het N.V. (Koll 2:11). Besnijdenis onder het O.V. verplicht de mens de
hele wet te houden en rechtvaardiging door de wet te verwachten. Christus’ werk wordt aan de kant
gezet. Besneden zijn betekent nu niets. Gal 5:4 zegt, dat je buiten de genade staat als je het van de
werken van de wet verwacht.
Hagar en Sara
De zoon van Abram en Hagar was op natuurlijke wijze geboren, en die van hem en Sara op
bovennatuurlijke, op grond van de belofte. De vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden.
Hagar: O.V., wet, Sinaï, huidige Jeruzalem, die in slavernij is.
Sara: N.V., genade, Golgotha, hemelse Jeruzalem, kinderen van de Belofte, vrij.
Terug naar de wet betekent terug naar slavernij.
Oude en nieuwe wijn
Tijdens de Arora Christi verwierp Jezus de vermenging van de twee Verbonden. Nieuwe wijn in nieuwe
zakken. Johannes de Doper was onder de bedeling van het O.V. Jezus was de Bruidegom, die werd
weggenomen van zijn gasten (profetische aankondiging aangaande zijn dood, opstanding en
hemelvaart).
Zijn leerlingen moesten vasten, nadat Hij in de hemel was opgenomen, onder het N.V.
De nieuwe wijn van het N.V. moet door de Heilige Geest in nieuwe wijnzakken gegoten worden.
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging
toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de Heilige Geest
gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 6

Het Oude Verbond

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Waarom is het onderscheiden van de hoofd-en bijclausule zo belangrijk?

3

Heeft de Heer zijn volk Israȅl verworpen? Leg je antwoord uit

4

Wat is de betekenis van de besnijdenis in het O.V. en wat is de betekenis voor ons?
Wat is het misleidende van de kinderdoop/besprenging?

5

Wat is voor ons de betekenis van de wet? Ben je met de 10 geboden opgegroeid?
Vertel erover

6

De wet van de Geest, leven door de Geest, wandelen door de Geest, de bediening door
de Geest. Wat is het verschil met het leven onder de wet?

7

Wat is het gevolg van wettisch leven?
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Hoofdstuk 7

Het Nieuwe Verbond

Het gebod van het Nieuwe Verbond
Het N.V. is gebaseerd op liefde; volmaakte liefde kent geen angst. Elkaar liefhebben is het gebod (Joh
13:34)
Wie Hem liefheeft houdt zich aan zijn Woord. Gebrek aan liefde heeft uitwerking: jaloezie, manipulatie,
machtsstrijd, wraak. De Heilige Geest vormt christelijk karakter in ons. 1 Kor 13: Zonder liefde baat
niets.
Het gezin van God
Gods verbondsrelatie met ons is gebaseerd op liefde. Hij kwam om ons te verlossen en Zijn beeld in ons
te herstellen. Hij wil, dat we zijn gezin vormen. Hij is de eerstgeborene van talloze br en zr. Ieder die Zijn
wil doet is zijn br of zr. Door de Heilige Geest noemen we God: onze Vader. Zonder Christus is men in de
duisternis, onder macht van de duivel. Na de opname en de opwekking uit de dood zullen we gelijk zijn
aan het opgewekte lichaam van Jezus. Hij geeft ons alles, we zijn erfgenamen en mede-erfgenamen met
Jezus.
Bekering en nieuwe geboorte
Hij nam het initiatief en wij kunnen er op ingaan. Ieder is genodigd. Bekering is een daad van de mens,
wedergeboorte komt van God, door de Geest (Joh 3:5). Ieder mens moet dus kiezen.
Het boek van het leven
Een aantal verwijzingen: bij het gouden kalf (Eex32:32-33); David bidt voor om van vijanden bevrijd te
worden (Ps 69:19); de verloste Israelieten in de Grote Verdrukking (Dan 12:1); Jezus wil, dat we ons
verheugen dat onze namen opgetekend zijn (Luc 10:20); Paulus noemt mensen, wier namen opgetekend
zijn (Fil 4:3); Jezus zegt tot Sardis, dat wie overwinnen niet uit het boek verwijderd worden (Op 3:5);
degenen, die de antichrist aanbidden staan niet in het boek des levens (Op 13:8 en 17:8), zij worden in
de grote vuurpoel geworpen (Op 20:15). Diegenen, die wel in het boek staan zullen het Nieuwe
Jeruzalem binnengaan (Op 21:27). De Heer heeft de namen genoteed; de mens moet trouw aan Hem
blijven om erin te blijven. Ieder krijgt de kans gered te worden. Er worden ook andere boeken in de
Bijbel genoemd
De keten van de verlossing
Romeinen 8 geeft aan hoe de Heer met verlossing van de mens omgaat.
Gods voorkennis
verleden
Onze voorbeschikking
verleden
Onze roeping
heden
Onze rechtvaardiging
heden
Onze verheerlijking
toekomst
God is alwetend, weet wie zouden kiezen voor Jezus. Op grond van deze kennis heeft de Heer gekozen
hen te heiligen, opnieuw geboren te doen worden door de Geest en te rechtvaardigen. Bij zijn komst zal
Hij hen verheerlijken. Gelovigen ontvangen in Christus een voorbeschikte erfenis (Ef 1:4, 11; 2 Tim 1:9).
Zij die het nooit gehoord hebben
Het is Gods bedoeling dat elk mens verlost wordt. In Rom 2:12-16 legt Paulus uit, dat degenen, die nog
nooit van Jezus gehoord hebben geoordeeld worden naar hun daden, getoetst aan hun wetten. Hun
daden tonen of ze op grond van hun geweten kozen voor een rechtvaardig leven. Christus zal hen
vrijpleiten (1 Joh 2:1).
De gemeente en het drievoudige doel
Jezus’ doel is: Overwinning over de duisternis, verbondsrelatie en zijn koninklijke heerschappij in hemel
en op aarde. Dit drievoudige doel werkt ook uit in de Gemeente in het N.V. door de Heilige Geest.
Geestelijke oorlogvoering
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Jezus heeft overwonnen, heerst boven alles, heeft alles onder zijn voeten gesteld, zijn Lichaam (Ef1:2123).
Satan gaat nog steeds rond (1 Pet 5:8). Zijn overwinning komt in de Gemeente tot uitdrukking door
geestelijke oorlogvoering: wie ik ben in Christus en de strijd des geloofs. Hij heeft het volledig volbracht.
Hij geeft ons opdracht in Marc 16: drijf demonen uit. We moeten ons opstellen tegen de boze, hem
wederstaan, bolwerken slechten, binden, uitdrijven.
Verdedigingswapens zijn:
Waarheid als gordel (Ef 6:14), gerechtigheid als borstharnas (Ef 6:14), sandalen van bereidvaardigheid
van het evangelie (Ef 6:15), schild van geloof (Ef 6:16), helm des heils (Ef 6:17)
Aanvalswapens zijn:
Naam van Jezus (Hand 3:16), Bloed van Jezus ((Op 12:11), Zwaard van de Geest (Ef 6:17), gave van
onderscheiding (1 Kor 12:10), gelovig gebed ((Jac 5:15-16), lofprijzing (Ps 22:4), de gemeenschap en
getuigenis van de gelovigen (Matt 18:19-20),
Het wonder van de Geest
De verbondsrelatie wordt door de Geest in ons uitgewerkt, de Derde Persoon van de Drieȅenheid.
Ook in het O.T. werden mensen vervuld met de Geest (o.a. Johannes). Jezus werd gezalfd met de Geest
(Hand 10:38).
Zijn werk is heel uitgebreid: vervult, overtuigt, doet ons opnieuw geboren worden, leidt, …
We zijn verzegeld. De Geest die in ons woont werkt in ons uit: Onze God is een God van het verbond!
Hij verandert ons. Onze positie in Christus toont Hij. Hij laat zien: Onze God is een scheppende God!
Hij maakt ons vrij en we weten: Onze God is een God die bevrijdt!
Hij stort Gods liefde uit in ons hart: Onze God is een God die liefheeft!
Hij verandert onze harten en schrijft zijn wetten in ons: Onze God is een God die licht schenkt!
Hij leert ons spreken en spreekt door ons heen: Onze God is een sprekende God!
Hij bewerkt geloof in ons, voor dagelijkse wandel, door gave: Onze God is een God die geloof geeft!
Hij zalft ons, zet ons apart. Zo leren we, doen we, verse olie vloeit over ons: Onze God is een God die
zalft! Hij wijst ons de weg: Onze God is een God die leidt!
Hij bouwt ons karakter, om op Jezus te gaan lijken: Onze God is een God die verandering bewerkt!
Hij bidt door ons heen: Onze God is een God die verlangt naar ons gebed!
Hij komt ons te hulp: Onze God is een God die voor ons pleit!
Hij rust ons toe met zijn gaven (1 Kor 12) Onze God is een God die toerust!
Het gezag van het geloof
Heersen in Christus betekent, dat gelovigengezag nemen op het leven op grond van Gods genade en
gerechtigheid. Deze regeringsvorm is gebaseerd op geloof en komt tot uiting door de Geest.
‘ Heersen’ (basileuo ‘Gr’) is regeren als een koning, op elk terrein van het leven (ziekte, dood, daar, waar
gebondenheid is). We maken del uit van Christus’ overweldigende triomftocht! (2 Kor 2:14)
Verzoeking
Beproefd en getest in Grieks: ‘Peirasmos’ = verzoeking; ‘Dokimion’ = beproeving. Beproeving is een
toets van god, verzoeking is een toets, die de duivel op ons pad brengt. In beide gevallen is God de
Examinator.
God beproeft met het doel om ons sterker te maken, ons te laten slagen; de boze wil ons laten zakken.
Beproevingen door God
Zijn doel is, dat we geestelijk groeien. Jac 1:2-3 zegt, dat we blij moeten zijn met deze examens omdat
we volharding, geduld en volmaaktheid leren, komen tot geestelijke volwassenheid. We krijgen de
lauwerkrans van de overwinnaar. Soms lijkt het of de heer tijdens beproeving ver weg is: de Examinator
moet tijdens examen meestal zwijgen. Als ik wijsheid te kort kom voor het examen, mag ik altijd vragen.
Verzoekingen door de duivel
Hij is de god van deze wereld. Hij test onze toewijding en liefde voor God. God is getrouw, Hij zal niet
toestaan dat we bovenmenselijk verzocht worden (1 Kor 10:13), Hij zorgt voor uitweg. In het ‘ Onze
Vader’ bad Jezus, dat de Vader ons zo zou leiden, dat we niet aan verzoeking zouden toegeven.
Overwinning over verzoeking
De verdedigings- en aanvalswapens, eerder beschreven, zijn van onmisbaar belang!
Lijden
Het Griekse woord’ thlipsis’ betekent: druk, depressie, gewond zijn, tegenslag, problemen..Bijv: de
vervolging die ontstond na de dood van Stefanus (Hand 11:19).
Wat zijn de oorzaken van het lijden? De gebrokenheid van de schepping. Het gevolg van de zonde. Ook
de boze kan lijden veroorzaken; satan, dood en zonde zijn nog steeds aanwezig.
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De schepping lijdt. De gebroken wereld zucht (Rom 8:22).
De gelovigen wachten vol verwachting op de verlossing van het lichaam. De Geest komt ons te hulp. De
Heer voelt met lijden mee. Christenen die lijden voor een goede zaak zijn gezegend (1 Pet 3:14).God
veroorzaakt geen lijden in ons leven, lijden kan een gevolg zijn van het dienen van God.
Wat is de zin van het lijden?
Overwinning over de zonde
Paulus verblijdde zich in het lijden. Ook Christus heeft geleden en overwon zo de zonde (1 Pet 2:21-24).
Lijden rekent af met zonde en overwint menselijke begeerten (1 Pet 4:1-2).
De eerste stap in een nieuw proces
Ook ongelovigen lijden; christenen zijn bevoorrecht, vanwege de genade en kracht van God.
In Rom 5:1 zegt Paulus dat we ons gelukkig prijzen vanwege de aanname als rechtvaardige op grond van
het geloof. In vers 2 zegt hij, dat we ons ook gelukkig prijzen onder alle ellende, omdat die volharding,
betrouwbaarheid en hoop uitwerkt (vers 4).
De zekerheid in Christus is dat niets ons van Hem kan scheiden.
Als we delen in Gods luister, zal Hij alle traan wissen; alle lijden zal dan voorbij zijn. Dat is onze hoop.
We zijn blij in het lijden, omdat we weten…
We weten, dat lijden niet het laatste woord heeft. Het is begin van nieuw proces in ons leven.
Lijden brengt volharding voort, volharding vormt karakter, en karakter is aanleiding tot hoop, die niet
beschaamt.
Genezing
De bediening van genezing is in het O.V. en het N.V. In Ex 15:26 staat, dat als men … doet, Hij geneest;
in Hebr. ‘ Jahweh Raffa’ (de Heer de Genezer). In Hand 10:38 staat de bediening van Jezus vermeld: Hij
genas allen, die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem.
Ook de geschiedenis van de eerste Gemeente kent vele getuigenissen van genezing.
Genezing kwam op velerlei wijzen. De bediening van genezing is wezenlijk onderdeel van de prediking
van het Koninkrijk.
Door o.a. gelovig gebed, krachtige prediking, ziekenzalving, handoplegging geneest de Heer. Ook door de
medische wetenschap geneest Hij. Ziekte is gevolg van de gebroken schepping.
We moeten zuinig op onze tempel zijn.
Eens krijgen we allen een perfect, verheerlijkt lichaam.
Gebed
God is een sprekende God, we kunnen spreken met Hem. Jezus is ons voorbeeld in gebed.
Waar, wanneer en hoe te bidden leren we van Hem. (o.a. het Onze Vader). Zijn leven was gebed.
Een prachtig gebed voor zijn volgelingen is het Hogepriestelijk gebed (Joh 17).
De zichtbare gemeente
De tweevoudige verbondsrelatie van God met het lichaam van Christus bestaat uit de mystieke kerk, de
universele; al de gelovigen in de wereld, en de zichtbare, plaatselijke gemeenten. Deze ecclesia vindt
oorsprong in Gods hart. Jezus acht de gemeenten zeer hoog; Hij wandelt temidden van de kandelaars en
sterren = gemeenten en voorgangers (Openb 1:13). De gemeente is zijn kudde, die Hij beschermt tegen
de dief. Hij stelt herders aan. De gemeente geeft de verwonden hulp en zorg. Trouw bezoek van de
samenkomst is opdracht (Hebr 10:25).
Voordelen van lidmaatschap van de plaatselijke gemeenten zijn o.a.: Het is de Koinonia, de plaats waar
de Vader gemeenschap heeft met ons, de plek voor het werk van de Geest. Hij bouwt het lichaam en rust
het toe. Hij geeft in de gemeente de gaven. De roeping en opdracht van de gemeente staat beschreven
in hfs 3.14
In de plaatselijke gemeente worden de sacramenten bediend. Er is prediking en uitleg van het Woord. In
de gemeente kan gereageerd worden op de boodschap. We kunnen getuigen en hem prijzen en
aanbidden. De plaatselijke gemeente helpt, zorgt en bemoedigt. We brengen in de gemeente onze
tienden en offers.
De bediening van de engelen
Ze zijn speciale boodschappers van God. Ze verblijven bij God, hebben rangorde: aartsengelen (Jud 1:9),
serafs (Jes 6:2), cherubs ((Ez 10:1-5) en engelen (Gen 19:1).
Engelen zij dienende geesten die uitgezonden worden tot heil van de verlosten (Heb 1:14).
Engel (Gr. Aggelos) betekent: boodschapper.Het behaagde God hen te scheppen ((Kol 1:16).
Lucifer rebelleerde en leidde het opstandige engelenkorps. Daarom schiep God Adam, om af te kunnen
rekenen met satan. Als een engel een ander evangelie zou verkondigen is hij vervloekt (Gal 1:8).
Engelen strijden tegen machten der duisternis (eerste doel van Christus’ komst).
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Ze zijn ook betrokken bij de verbondsrelatie en de verlossing van de zonde (het tweede doel van
Christus’ komst). In het O.V., is in de hoofdclausule steeds de hulp van engelen te zien.
Ook in het N.V. komen engelen steeds te hulp (bijv Petrus in de gevangenis).
Christenen moeten gastvrij zijn; ze kunnen engelen herbergen (Hebr 13:2). Engelen bedrijven vreugde
bij bekeringen ((Luc 15:10), beschermen de kinderen (Mat 18:10). Engelen heersen niet over mensen en
mogen niet aanbeden worden. Ze waren wel betrokken bij de eerste komst van Jezus (als baby). Ook na
de verzoeking in de woestijn, in Getsemaneh, op paasmorgen, bij zijn hemelvaart zijn engelen aanwezig
en actief. Bij de tweede komst zijn vele engelen (lees Openbaringen).
Een machtig engel zal op de bazuin blazen als Hij komt in de lucht. Jezus zal komen met duizenden van
zijn heilige engelen om te oordelen (Jud 1:14), enz.
De volharding van de heiligen
De wereld probeert ons ten val te brengen. We hebben volharding nodig.
Of iemand zijn verlossing kwijt kan raken is veel besproken in de kerkgeschiedenis. God zal Zich nooit
van de mens afkeren. Onze verantwoordelijkheid is om in het licht te wandelen, ons in te spannen.
Er zijn drie onderscheiden overtredingen:
1 De zonde tegen de heilige Geest
Dit staan o.a.in mat 12:22-32. Wsie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest wordt niet vergeven.
Men zei, dat Jezus bezeten was door een onreine geest. Ze zeiden, dat een boze geest genas.
Zulke mensen worden nu, en ook in de komende eeuw niet verlost van deze zonde; de heilige Geest
overtuigt hen niet van deze zonde. Ook in de komende eeuw (Messiaanse Rijk0 kan deze zonde nog
plaatsvinden (niet in de hemel). Deze zonde gaat tegen het karakter van de Geest is; gaat verder dan
ongeloof; daar is wel vergeving voor.
2 De zonde tot de dood
Hierover wordt gesproken in 1 Joh 5:16-17. Dit gaat over een zonde van een christen. Zonde kan dus
ziekte en dood teweeg brengen (1 Kor 11:29-30). De tweede dood heeft geen macht meer over de
christen
(Open 20:6); het gaat over het sterven van het lichaam. (bijv. het kind van David en Batseba; Ananias
en Saffira, de man, die een relatie met de vrouw van zijn vader had – 1 Kor 5:1-5).
Er is in de bijbel geen opsomming van zonden die tot de dood leiden. Er was straf (baby Batseba),
oproep tot heiliging (Ananias en Saffira) en het wegdoen van zuurdesem uit de gemeente (zondige man).
God is liefde en rechtvaardig. De hel is voorbestemd als straf voor demonen en ongelovigen. Ook dit is
rechtvaardig.
Mensen die zondigen tot de dood zijn niet vervloekt, verloren, maar worden gered (ze hebben gebouwd
met hout, hooi en stro); door het vuur.
3 De verwerping van Jezus
Hier wordt het offer van Jezus verworpen (Hebr 6:4-8, 10:26-31). Door het gedrag van zondaren wordt
Jezus opnieuw gekruisigd en publiekelijk te schande gemaakt. Men verwerpt het Bloed en Verbond van
Jezus en beledigt Jezus en de Geest. Men had ooit een relatie met de Heer, maar werd afvallig. Men komt
niet opnieuw tot bekering. De schrijven ven de Hebr.brief schrijft aan de Joden. Als men in het N.V. deel
had aan het Bloed en verlossing en dan terugkeert naar het O.V. is dat zo’n ernstige zonde. (ook bijv Gal
5:1-4).
In de eindtijd zullen sommigen het geloof zullen verlaten, door naar dwaalgeesten te luisteren (1 Tim
4:1)
Verwerping van Jezus leidt naar het eeuwig oordeel. Als een ‘naamchristen’ tijdelijk een stroming
aanhangt die tegen het Bloed is, kan hij komen tot bekering. Een waarlijk wedergeborene die afvalt en
het Bloed verwerpt valt onder het oordeel. Het Bloed reinigt van alle zonden (1 Joh 1:7). Zonde doet
niets af van onze positie in Christus, maar verstoort onze eenheid en vrijmoedigheid met God en
medegelovigen.
De Geest spreekt tot het geweten van een zondige, lauwe christen om terug te keren tot de Heer.
Als iemand moedwillig het Bloed en Verbond verwerpt, dan vernietig je je positie in Christus; de Heilige
Geest zal die persoon niet meer tot bekering brengen; hij is onder het oordeel.
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door
de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 7

Het Nieuwe Verbond

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Waarop is het Nieuwe Verbond gebaseerd; hoe moet dit in het gezin van God werken?

3

Hoe werkt het drievoudige doel van Jezus’ komst uit, in en door de gemeente?

4

Vertel wat de Geest in jouw leven heeft gedaan en nog steeds doet.

5

Wat is het verschil tussen verzoeking en beproeving? Kun je delen over persoonlijke
ervaringen?

6

Waarom is de zichtbare gemeente zo belangrijk?

7

Kan een christen verloren gaan?
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging
toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de
Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 8

Het geheim van de gemeente

Het ontstaan van de gemeente
Dit werd door de Geest na de opstanding aan de apostelen geopenbaard. Het is het geestelijke koninkrijk
van Christus. Tijdens de Aurora Christi was dit geestelijke koninkrijk al geopenbaard (Luc 17:21), maar
het wezen van dit rijk, het lichaam van Christus, nog niet.
In het O.V. zagen de profeten maar één samengestelde komst. Het gemeentetijdperk was toen
onbekend,
het is een N.T. instelling.
De gemeente is een mystieke instelling, bestaande uit Joden en heidenen. Het is de ecclesia (kerk,
samenkomst), zijn volk, kudde, huisgenoten van God. De gemeente ontstond op de opstandingsdag, toen
Hij op de discipelen blies ((Joh 20:22). Op Pinksterdag werd de gemeente formeel met kracht van
omhoog bekleed (Hand 2).
Op hemelvaartsdag kregen de discipelen het zendingsbevel de wereld in te gaan (Hand 1:8). Dit was in
werking treding van het N.V. Ze snapten het nog niet; verwachtten het herstel van het Davidische Rijk
(Hand 1:6). Pinksteren toonde aan, dat de boodschap wereldwijd verspreid zou moeten worden. De
uitstorting van de Geest was een krachtige toerusting voor de gemeente om de zendingsopdracht te
kunnen volbrengen.
Het spreken in klanktaal
Klanktaal, tongen, glossolalie toonde dat de bedeling van de genade voor de hele wereld begonnen was.
Het is een gebed aan God. Ten tijde van de bediening van Jezus, werkten alle gaven van de Geest in en
door Hem, behalve het spreken in tongen en de vertolking van tongen. Zijn bediening vond plaats onder
het O.V.
Klanktaal is symbool van wereldzending. Het is een eschatologisch teken voor ongelovigen dat de
deur van genade nog steeds open staat (1 Kor 14:18).
Het is ook een manier van gebed (1 Kor 14:14),
bouwt de gelovige op (1 Kor 14:4),
met vertolking bouwt het de gemeente op (1 Kor 14:5b),
zingen in tongen is lofprijs (1 Kor 14:15).
De uitleg van tongen zijn woorden van kracht, bemoediging, troost, net als bij profetie (1 Kor 14:3);
Het geheim aan Paulus geopenbaard
Paulus werd geroepen om de Naam van de Heer onder alle volken en heersers en alle Israëlieten uit te
dragen (Hand 9:10-16). Veel Joden konden niet aanvaarden, dat de Heer zijn liefde met onbesnedenen
deelde.
De volgende gedeelten tonen het geheim van de gemeente:
Efeze 3:1-6
Het is aan vorige generaties niet onthuld; nu door de Geest geopenbaard aan apostelen en profeten;
heidenen delen in erfenis mee, maken deel uit van het zelfde lichaam, hebben deel aan de belofte.
Wat was dat geheim? Het geestelijke lichaam, de gemeente.
Koll 1:24-27
Paulus spreekt over een mystiek lichaam. Hij moest het Woord in al zijn volheid verkondigen onder de
heidenen. Jood en heiden is verenigd in één lichaam, waarin Christus woont.
Rom 16:25-26
Het geheim was eeuwenlang verborgen geweest, heeft dus de wortels in het eeuwige raadsplan, maar is
nu geopenbaard door profetische geschriften, zodat alle volken zouden geloven en gehoorzamen.

1 Kor 2:6-8
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We spreken de geheime wijsheid van God, die eerst verborgen was maar voor ons bestemd was, zodat
wij zouden delen in haar luister en heerlijkheid.
Het geheim aan Filipus geopenbaard
Men deelde alles met elkaar. Men was niet sterk gericht op de zendingsopdracht. Na de dood van
Stefanus werd de gemeente verspreid, en werd overal het evangelie gebracht.Filipus predikte in Samaria
(Hand 8),
Ze ontvingen de Geest: Joden en Samaritanen werden verenigd in het Lichaam. In Hand 8:26-39 komt
de kamerling tot geloof en wordt gedoopt: Ethiopiër en Jood worden verenigd in het Lichaam.
Het geheim aan Petrus geopenbaard
Jezus gaf in Matt 28:19 de zendingsopdracht; deze werd pas na hemelvaart begrepen. In Hand 10 staat
het verhaal van Cornelius’ bekering. Petrus kreeg een visioen over onreine dieren die hij moest slachten
en eten. Hij moest mee naar deze Romein en zag, dat God geen onderscheidt maakt, Cornelius werd
christen, ontving de Geest en werd gedoopt. Romeinen en Joden werden verenigd in het Lichaam.
Ecclesia in de evangeliën
Het N.T. woord ‘gemeente’ in Grieks is: ‘ecclesia’ = zij, die ergens tussen uit geroepen zijn. De gemeente
was tijdens de Aurora Christi nog geheim. Twee keer noemt (alleen) Mathheüs in de evangeliën de
ecclesia. De eerste keer: ‘ Jij bent Petrus, de rots, waarop ik mijn kerk zal bouwen… (Mat 16:18). Dit
zegt Jezus n.a.v. de geloofsbelijdenis: U bent de Christus… Petrus = petros. Rots = petra. Op de
belijdenis van Petrus wordt de gemeente gebouwd. Jezus is de Rots (1 Kor 10:4).
De tweede keer: Hij spreekt over discipline en vergeving (Matt 18:15-17). Als ze niet luisteren, leg het de
gemeente voor. Hij gaat niet in op de aard van de gemeente.
De Apokatastasis van alle dingen
In Hand 3:19-26 staan belangrijke profetieën die vaak verkeerd worden uitgelegd. Het genoemde herstel
gaat niet over de volmaaktheid van het hiernamaals of over het herstel van de gemeente.
Vers 19 en 20a spreken over de verfrissing als wij Jezus als Verlosser aanvaarden.
Vers 20 zegt: ‘en zal Hij de Messias zenden. Bekering zal de terugkeer van de Messias bespoedigen.
Vers 21: Als hij terugkeert wordt alles hersteld. Apokatastasis = herstellen in oorspronkelijke goede
staat.
Dit gaat over het herstellen op aarde, zoals de paradijselijke situatie. Zie ook Matt 19:28; vernieuwen is
herstellen. (palinggenesia = wedergeboorte).
Vers 21-22: het herstel werd door de profeten aangekondigd: Samuël en Mozes (Deut 18:15).
Vers 23: Wie niet naar deze profeten luistert wordt uitgestoten. Dit gaat over de tweede komst, na de
apokatastasis. Hij zal tijdens het Messiaanse Rijk optreden als Rechter over de ongelovigen (Micha 4:3).
Vers 24: Samuël en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd, het herstel van alle dingen.
Vers 25: U bent erfgenaam van de profeten, met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten. De
Joden waren erfgenamen van het nationale O.V. Ze werden opgeroepen voor Jezus (en het N.T.) te
kiezen.
Vers 25: In jouw nageslacht zullen alle volkeren op aarde gezegend worden. Dit gaat over de zegen van
Abraham tijdens het Messiaanse Rijk voor alle heidense volkeren.
Vers 26: ‘ allereerst = proton’ betekent dat God Jezus eerst naar de aarde zond om zondaars tot bekering
te brengen tijdens het christelijke tijdperk. Daarna belooft Hij herstel van alle dingen.
Het vervallen huis van David
Tijdens het debat van Jeruzalem werd over zending onder heidenen gesproken (Hand 15:4-29).
Sommigen wilden, dat de bekeerde heidenen zich zouden laten besnijden. Jacobus noemt een paar
belangrijke zaken:
1)
God zag er vanaf het begin naar uit om uit de heidenen een volk te vormen (Hand 15:14). Zijn
werk aan hem was bekend vanaf het begin van de wereld (Hand 15:18). Verlossing was vanaf het
begin Gods plan.
2)
Nadat Hij een volk uit de heidenen had gevormd, zou hij terugkeren (Hand 15:16). ‘Daarna =
meta tauta = na deze gebeurtenissen’. Deze belofte gaat over de tweede komst. Als
gemeentetijdperk voorbij is, komt Hij.
3)
Hij zal het vervallen huis van David herstellen. Daarmee wordt het verstrooide oudtestamentische
Israël bedoeld (lees ook Amos 9:9-12). God zal alle volkeren, die Hem eens toebehoorden in bezit
nemen. Steden worden hersteld en bewoond, wijngaarden geplant enz. Israël wordt opnieuw
geplant en nooit meer ontworteld (Amos 9:15)
4)
Tijdens het Duizendjarig Rijk zullen zij die Gods naam dragen en overgebleven zijn na
Armageddon en na het oordeel over de volken, Hem zoeken: wereldwijde evangelisatie. (Hand
15:17)
Jacobus voegt toe aan Amos: ‘Daarna zal Ik terugkeren’ Amos kende de Aurora Christ niet.
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Uit de verklaring van Jacobus blijkt dat God eerst besloot Zich met Israël bezig te houden daarna met de
gemeente en bij de tweede komst weer met Israël.
Zo is besloten in het eeuwige Raadsplan van God (Hand 15:18). Het vervallen huis gaat niet over de
gemeente omdat Amos het over het verstrooide volk van Israël heeft, en omdat het herstel plaatsvindt
nadat God een volk uit de heidenen heeft samengesteld. De gemeente was nooit in puin.
De toekomst van Israël
Romeinen 11 spreekt over Israël’s toekomst. (lees ook hfs 9 en 10). H 11 is in vier perikopen te
verdelen:
De eerste perikoop: vers 1-11. Dit gedeelte gaat over de verkiezing en onbuigzaamheid van Israël.
Paulus (zelf Israëliet) begint, dat God zijn volk niet verstoten heeft. Hij heeft het volk verkozen.
Hij haalt de zevenduizend overgeblevene verkozenen in de tijd van Elia aan. Zo is er ook een verkiezing
van een resterende groep, de Jacob-Joden (H11:5-6). De Ezau-Joden waren onbuigzaam, verblind.
Zij kruisigden Jezus; dit werd hun struikeling en val (Rom 11:11).
De tweede perikoop: vers 11-24. Dit gedeelte gaat over de huidige relatie tussen Israël en de gemeente.
Door de onbuigzaamheid zou Israël jaloers worden op de heidenen, die eens niet Gods volk waren.
Zo zouden zij God gaan zoeken. Ook gaf hun onbuigzaamheid de heidenen toegang tot het N.V. (vers
15a).
Israël is de edele olijfboom, en de heidenen zijn loten van de wilde olijfboom. Door de onbuigzaamheid
van de Ezau-Joden zijn sommige takken afgebroken. De heidenen werden geënt op de wortel van de
edele olijfboom: de Jacob-Joden. Zij dragen niet de wortel, maar de wortel hen. Als de heidenen niet
trouw blijven aan de Heer worden ze ook afgebroken. In vers 23-24 belooft de Heer, dat de Ezau-Joden
weer opnieuw po hun eigen boom geënt. De verharding duurde tot de opstanding; nu kan ieder verlost
worden onder het N.V.
De derde perikoop: Paulus waarschuwt voor eigenwijsheid en onwetendheid onder de heidenen (vers
25a).
Het geheim: de onbuigzaamheid.. totdat het volledige aantal heidenen zou zijn toegetreden (vers 25b).
‘Totdat’ benadrukt, dat de Heer de draad met Israël weer oppakt nadat Hij zijn weg is gegaan met de
heidenen. ‘Dan zal heel Israël worden gered..
Dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem (vers 26-27). Hij is trouw aan zijn
verbond, de verkiezing van Abraham, Izaak en Jabob. Joden en heidenen zullen uiteindelijk deel hebben
aan zijn barmhartigheid (vers 32). Bij zijn tweede komst wordt Israël verlost.
De vierde perikoop: Dit gedeelte is vol lof aan de Heer. Vers 33-36 geeft aan, dat Hij alles deed en doet
vanwege zijn wilsbesluit.
De opname van de gemeente
God zal definitief omzien naar zijn volk Israël als het gemeentetijdperk tot einde is gekomen.
Deze gebeurtenis wordt de opname genoemd (lees 1 Tess 4;13-18).
Vers 13: Onze hoop is gebaseerd op Jezus’ opstanding. We hebben hoop op eeuwig leven en opstanding.
Vers 14: We geloven in dood en opstanding van Jezus. Daarom geloven we ook dat Hij,die in Hem
ontslapen zijn mee zal voeren. De gestorvenen in Hem zijn in de hemel, nog niet met onsterfelijk
lichaam. Met Jezus zullen zij naar de aarde terugkeren om uit het graf op te staan.
Vers 15: Dit gedeelte is goddelijke openbaring. De gestorvenen in Hem maken deel uit van de opname.
Vers 16: Jezus daalt Zelf neer (en geen engel) om ons op te halen. De Bruidegom haalt de Bruid en
begeleidt haar naar de Bruiloft van het Lam. Hij wordt vergezeld door alle heiligen van alle eeuwen. Het
geroep tot opstanding klinkt als de stem van de aartsengel, het zal trompetgeschal van God zijn.
Plotseling zal die stem klinken; elk kind van God zal die horen; de gestorvenen in Christus zullen
opstaan.
Vers 17:Direct daarna worden wij, die nog in leven zijn in de lucht verenigd met Hem. In een oogwenk
worden wij veranderd in onsterfelijkheid(1 Kor 15:43, 44, 52 53). Opname = weggevoerd (Afrikaans) =
harpazo (Grieks). Dit betekent: krachtdadig wegnemen, wegdragen, opnemen.
Paulus, Filippus en Johannes werden ook ‘ harpazo’. Voor het eerst staan we oog in oog met Jezus!
Vers 18: We moeten elkaar hiermee bemoedigen, ons verheugen, erover spreken. We zijn kinderen van
de eeuwigheid. Joh 14:2-4 legt uit, dat hij ons naar zijn hemelse woning zal brengen.
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Iedereen moet dan voor de rechterstoel (Gr. ‘bema’)van Christus verschijnen We zijn door Hem gered,
verlost door zijn Bloed. Onze daden worden beoordeeld. Beloning volgt mits werken standhouden door
vuur.
Bij het oordeel over de volken zullen de schapen toegang krijgen tot het Messiaanse koninkrijk.
Na de rechterstoel is de bruiloft van het Lam. Na het verschijnen voor de rechterstoel en de
kroningsceremonie keert de Koning terug naar de aarde om met zijn verheerlijkte gemeente te heersen.
Bij de opstanding heeft ieder zijn eigen rangorde:
1) Jezus stond op (1 Kor 15:20),
2) veel oudtestamentische gelovigen stonden na de opstanding van Jezus op (Mat 27:53),
3) bij de opname staan alle gelovigen van alle tijden op (1 Tess 4:13-18),
4) tijdens de Grote Verdrukking staan Henoch en Elia op (Openb 11:7-12),
5) aan het begin van het Messiaanse Rijk staan de gedoden, omwille van het geloof, op
(Openb 20:4).
Door deze ‘eerste opstanding’ (punt 1 t/m 5) toont Jezus zijn overwinning over zonde, Satan en dood.
Alle gestorven ongelovigen zullen ook uit de dood worden opgewekt.
Na het Messiaanse Rijk en voor de aarde wordt vernietigd zal Hij plaats nemen op de grote witte troon en
de doden oordelen (Openb 20:11-15).
Het laatste uur
In Joh 4:23 staat, dat er een tijd komt, dat de Vader aanbidders zoekt. Dit is het tijdperk van de werking
van de Geest in de gemeente, tussen de opstanding van Jezus en de opname. (een eschatologisch uur)
De aanbidders vormen de waarachtige kerk. In dit uur kijken we terug naar verlossing, en kijken we
voorut naar zijn komst.
Op weg naar die komst heeft de gemeente een roer (onze rechtvaardigheid in Christus) en een anker
(ons geloof).
We weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. De wereld zonder Christus is stuurloos.
Een ander verschil met de wereld is, dat wij weten dat we in het laatste uur leven, we kennen de
eschatologisch klok. We kennen niet het precieze tijdstip. We kunnen de tekenen van de tijd lezen.
Lees ook 1 Johannes 2:18. In de laatste seconde van het uur zal Hij de antichrist doen verschijnen en
met hem afrekenen.
De gemeente wordt van alle kanten verdrukt maar niet vernietigd Het zal niet altijd vanzelf gaan, soms
met vallen en opstaan gaan we naar het einde.
Soms had de gemeente zelfs een dubieuze reputatie, ontving kritiek.
Toch is de gemeente over het algemeen krachtig. Achter elke crisis is een open graf. We weten, dat de
Heer ons bij de finish opwacht. We zegevieren glansrijk! De overtuiging is gefundeerd op ons geloof en
dat vertrouwen wordt bewerkt door de Geest en het Woord in ons.
De volheid van de tijd brak aan bij Jezus’ eerste komst. Toch koos de Vader ervoor tussen de eerste en
de tweede komst van zijn Zoon de gemeente te plaatsen. Dit geheim werd door de Heilige Geest aan de
apostelen en profeten geopenbaard na de opstanding van Jezus. Zo plande God het, dit was zijn wil, zijn
raadsbesluit. Hij gaf de mens de kans om op zijn raadsbesluit en zijn liefde te reageren.
Hij bood een genadevol verbond aan de mens aan. Het laatste uur biedt Hij liefde en genade aan.
Het laatste uur loopt af om middernacht (Matt 25:6)
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging
toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de
Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 8

Het geheim van de gemeente

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Wanneer en hoe is de gemeente ontstaan?

3

Wat is voor de gemeente en de gelovigen het nut van spreken in klanktaal / tongen?

4

Wat is het geheim / zijn de geheimen van de gemeente?

5

De apokatastasis (het herstel) is een belofte; wat belooft Hij?

6

Wat heb je geleerd over de toekomst van Israël?

7

Wat gebeurt er met jou tijdens de opname van de gemeente, als je aardse lichaam dan
al gestorven is? En wat, als je nog in leven zou zijn ?

8

Kijk je wel eens op de klok van de Heer, vanwege het ‘laatste uur ?
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DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de
wil van een mens,maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van
Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 9

De tekenen van de tijd

Wie kent de toekomst?
Het dak van het huis is de feitelijke eindtijd, de voleinding van alle dingen. De wereld is ook bezig met de
toekomst (paranormale, Nostradamus, enz.) Wij moeten ons vasthouden aan God, de Alwetende, Die het
astrologische Babylon bekritiseert(Jes 47:1,12). Christenen moeten zich vasthouden aan het profetische
woord (2 Pet 1:19). Ook in Deut 18:9-13 waarschuwt de Heer zijn volk nadrukkelijk voor het occulte. Wij
moeten luisteren naar de Grote Profeet (vers 15), (is Jezus!). Al zijn voorzeggingen zullen vervuld
worden!
Wanneer komt Jezus terug?
Niemand kent het tijdstip van zijn komst (Matt 24:36, 42, Hand 1:7). Het resultaat is een voortdurende
verwachting van zijn komst, voorkomt geestelijke onverschilligheid, motiveert om te evangeliseren,
stimuleert onze geestelijke visie en houdt de blik op de hemel gericht (Maranatha).
Zijn komst, echter, is spoedig! We leven in het laatste uur.
We kunnen geen berekening maken (zoals bijv. Russel van de Jehovah’s getuigen).
De profetie op de Olijfberg
Jezus profeteerde in Matt 24:2 dat van de tempel geen steen op de ander gelaten zou worden.
(40 jaar later is dit vervuld). N.a.v. de vraag van de discipelen over de tekenen leerde Hij hen op de
Olijfberg (Matt 24, Marc 13 en Luc 21).
De acht negatieve tekenen
De Heer gaf hen aan niet misleid te worden (door misleiders, valse Christussen; oplettend te zijn (Matt
24:4).
De acht negatieve tekenen zijn: 1) valse Christussen (v 5), 2) oorlogen (v 6), 3) hongersnood (v 7),
4) pestilentie (v 7, S.V.), 5) aardbevingen (v 7), 6) vervolging van gelovigen (v 9) 7) valse profeten (v
11),
8) toename van wetsverachting (v 12). Deze tekenen zijn het begin van de weeën. Tijdens deze tekenen
is Jezus nog niet gekomen (daarom ‘negatieve’ tekenen). Ze komen in het hele gemeentetijdperk voor
en tonen aan, dat we in een gebroken wereld leven. Ze zijn het gevolg van de zondeval. De schepping
zucht als onder barensweeën (Rom 8:18-22). Gods kinderen wachten op de verlossing van het sterfelijke
bestaan. De wereld is zwanger van de rampspoed. Er is geen wetenschappelijk bewijs van toename van
de acht tekenen.
De drie positieve tekenen
Deze zullen direct voor zijn komst plaatsvinden. (dan zullen we weten dat het einde is, Mat 24:14b).
De drie positieve tekenen zijn: 1) wereldwijde evangelisatie (v 14), 2) de bevrijding van Jeruzalem (v
24),
3) de gruwel van de verwoesting (v 15). Ze hebben betrekking op de gemeente, de Joden en de
antichrist.
Ze zijn positief, omdat de Heer tijdens deze tekenen spoedig zal komen.
Wereldwijde evangelisatie
Dit teken heeft betrekking op de gemeente. Het evangelie moet eerst onder alle volken worden gebracht
(Matt 24:14, Marc 13:10). ..’dan zal het einde komen..’ Zo is ook het zendingsbevel (Marc 16:15). Pas
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was wereldevangelisatie werkelijk mogelijk. God heeft
geduld met de wereld vanwege de vele zielen die nog gered moeten worden, dit stimuleert ons tot
evangelisatie!
De bevrijding van Jeruzalem
Dit heeft betrekking op het volk van Israël. Na de verwoesting werd het volk verstrooid. Jeruzalem zal
worden vertrapt, totdat de tijd van de heidenen (= niet-Joden) voorbij is (Luc 21:24b). God zal opnieuw
met zijn volk handelen als het gemeentetijdperk voorbij is.
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In dit gedeelte wordt op interessante wijze de geschiedenis beschreven. Vele heidenen hebben Jeruzalem
vertrapt. Theodor Herzl, beschreef in 1896 in zijn boek ‘A Jewish State’ over deze staat. In 1897 was hij
degene die het Zionistisch Congres organiseerde.
Het bleek in de loop van de tijd, dat de Joodse en Arabische doelen onverenigbaar waren. In 1947 deelde
de VN. het land in tweeën en erkende de Joodse onafhankelijkheid. De Arabieren verwierpen de deling en
vielen aan. Op 14 mei 1948 werd de staat Israël opgericht. Hoewel de staat diverse malen werd
aangevallen, veroverde men zelfs gebieden, en kwam heel Jeruzalem zelfs in 1967 in bezit van Israël. In
1973 vielen Egypte en Syrië aan. Israël moest gebieden, zoals de Sinaȉ prijsgeven, tijdens
vredesonderhandelingen.
Strijd en antisemitisme zullen toenemen. Voor de terugkeer van de Messias zullen de Joden een
geweldige verdrukking door de antichrist meemaken. Daarna zullen ze Hem onder luid geweeklaag
begroeten als Hij komt (Zach 12:10). Door heel de geschiedenis is het Joodse volk vaak de zondebok
onder de volkeren geweest, werd verstrooid, geknecht, uitgemoord door christelijke legers tijdens
Kruistochten.
Het absolute dieptepunt is de holocaust van 1939-1945.
Het belang van Jeruzalem voor de toekomst is, dat de Messias daar zal terugkeren en vandaar zal
regeren.
De gruwel van de verwoesting
Het derde positieve teken is de antichrist. De gruwel van de verwoesting zal in het heilige van de tempel
geplaatst worden, nadat de wereldwijde evangelisatie is afgerond. De gemeente zal dan niet meer op
aarde zijn. Het schrikbewind eindigt met de komst van de Messias (Matt 24:15-30). De laatste antichrist
zal direct voor de tweede komst op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal vernietigd worden bij Jezus’
komst.
De regering van de antichrist
Vele bijbelgedeelten handelen over zijn opkomst, heerschappij en val. Bestudeer de genoemde
gedeelten.
Profetieën over de antichrist
In Joh 5:43 spreekt Jezus over zijn komst. ..U accepteert Mij, die namens mijn Vader komt niet, maar
diegene die namens zichzelf komt accepteert u wel… Ze accepteerden de Christus niet, maar zullen de
anti-Christus wel accepteren. Pas met de tweede komst van Jezus zal God weer met Israël als zijn
verbondsvolk handelen (Hand 15:16). Dan zal de antichrist ook door het Joodse volk als Messias worden
aanvaard. Omdat ze nooit een niet-jood als Messias zullen aanvaarden, nemen we aan, dat de antichrist
een Jood zal zijn. In de slag van Armageddon zal hij verslagen worden (Openb 19:19-20). In de 2000
jaar gemeente, zijn vele valse Christussen geweest, binnen en buiten de gemeente. De laatste antichrist
zal Jood zijn.
1.
2.
3.
4.

Hij
Hij
Hij
Hij

zal
zal
zal
zal

in de tempel zitten en zichzelf tot God verklaren.
regeren in de Grote Verdrukking (Dan 8:24, Matt 24:15-21)
steun krijgen van de valse profeet (Openb 13:12)
door Jezus persoonlijk verslagen worden (2 Tess 2:8)

In Daniël 9 wordt gesproken over het volk Israël, waar zeventig weken bepaald zijn voor Israël en
Jeruzalem.
Hier kan gesproken worden over jaarweken, elke dag een jaar (Lev 25:8). Aan het begin van de laatste
van de zeventig weken, aan het begin van de laatste zeven jaar zal de antichrist een verbond sluiten met
het Joodse volk (Dan 9:27), in het midden van die week (na 3,5 jaar) zal hij de offerande stoppen en zo
het verbond verbreken. (zie ook 2 Tess 2:4 en 8). De tweede 3,5 jaar zal schrikbewind zijn.
Daniël (7:3-7) beschrijft de antichrist in visioen van 4 grote dieren (leken op leeuw, beer, panter en
krachtig dier met ijzeren tanden). Het vierde dier had tien horens, met een kleine horen die daartussen
opkomt. Deze had de ogen van een mens en mond vol grootspraak. Deze werd verslagen en in het vuur
gegooid. Dit visioen spreekt van vier koninkrijken (Babylon, Meden-Perzen, Griekenland en Rome).
De tien horens zullen voortkomen uit het gebied van het oude Romeinse Rijk.
De kleine horen, de antichrist zal de heiligen voor een tijd, een dubbele en een halve tijd in zijn handen
vallen (7:25), en daarna zijn oordeel (7:26) en het eeuwige koninkrijk van de Messias (7:27).
1.
Als politiek leider zal hij dus opstaan tegen God en tegen het heilige volk Israël.
2.
Het vierde beest zal een wereldmacht zijn, vlak voor de komst van Jezus.
3.
Israël zal voor een tijd, dubbele en halve tijd aan hem overgeleverd zijn (een, twee en half jaar).
4.
Hij zal bij Armageddon verslagen, veroordeeld, en in het vuur geworpen worden (Openb 19:20).
Waarom zijn de ‘heiligen’ Israël?
1.
de antichrist zal proberen hun wet te veranderen
2.
de koninkrijken van de wereld zullen in hun beheer komen (was niet doel van de gemeente)
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3.

In het O.T. was de gemeente nog niet geopenbaard

Het herstel van de tempel
De antichrist zal vanuit de tempel regeren (Jes 66:6, Matt 24:15 en 2 Tes 2:4). De tempel is drie keer
eerder herbouwd (van Salomo, Zerubbabel en Herodes) verwoest. De plaats is Moria, de tempelberg. De
Omar moskee is gebouwd op deze Tempelberg. Daar zou Mohammed ten hemel zijn gevaren. Deze plek
is dus een strijdpunt tussen godsdiensten. De spanning zal door de herbouw van de tempel toenemen.
Zacharia profeteerde, dat als de Spruit, de Messias komt, Hij de tempel zal herbouwen en van daaruit zal
regeren (Zach 6:12-14). De tempel van de antichrist zal dus door Jezus vernietigd worden en Hij zal een
glorieuze tempel bouwen, allerheiligst (Ezech 43:7 en 12).
Een onheilig bondgenootschap
De antichrist is verdorven in karakter. Hij is de wetteloze, die verloren zal gaan, bestrijder van het
goddelijke, het beest en de kleine horen. Satan zal hem macht geven, zijn troon en veel gezag (Openb
13:2).
Hij zal godslasterlijk spreken, en God en de hemel lasteren.
Hij is dus geen systeem, maar een persoon.
Hij wordt gesteund door een ander kwaadaardig persoon: de valse profeet (Openb 13:11, 16:13). Hij
roept de aarde op (onder doodsbedreiging) de antichrist te aanbidden (Opeb 13:11-18). Deze
wereldgodsdienst is sterk humanistisch. Veel kenmerken herkennen we in de New Age. Zelfverlossing,
eventueel via allerlei religies is een kenmerk. Hij zal wondertekenen verrichten, een beeld oprichten voor
het beest. Het beeld kan spreken. Onder bedreiging moet men het beeld aanbidden en een teken op
hand of voorhoofd dragen. Anders kan men niet kopen of verkopen (Openb 13:16-17). Dit schrikbewind
is onderdeel van de grote verdrukking. Boze geesten komen uit hun monden en doen wondertekenen.
Deze geesten verzamelen de koningen der aarde om tegen Jezus te strijden bij Armageddon. De Satan,
het beest en de valse profeet sluiten een onheilig verbond; zij zijn de enige, die zonder witte
oordeelstroon rechtstreeks in het vuur geworpen worden.
De grote verdrukking
De laatste 3,5 jaar van de regering van het beest is een uniek schrikbewind (Matt 24:21, Openb 7:14).
Dit is
de helft van de profetische week van zeven jaar (Dan 9:27).
Deze grote verdrukking wordt verkort (Matt 24:22). De antichrist richt zich dan op het Joodse volk (Dan
11:45; 12:1). De Joden zullen zich manifesteren als tegenstanders van het beest in de tijd van de grote
nood van Jacob (Jer 30:7). De uitverkorenen (Matt 24:22) zijn dus de Joden. Zacharia voorzegde dat
twee derde van alle bewoners van de aarde uitgeroeid zullen worden (13:8). Hij zal oorlog voeren tegen
de heiligen en hen overwinnen, macht hebben over de hele wereld (Openb 13:7).
Jeruzalem zal moreel zo afzakken, dat het Sodom en Egypte genoemd wordt (Openb 11:8).
Toch worden velen gered (Openb 7:9, 14). Ook zullen de twee getuigen (Henoch en Elia) profeteren en
wonderen doen (Openb 11:3, 6,7). Een engel in de lucht zal oproepen ontzag voor God te hebben
(Openb 14:6-7). Degenen, die het beeld niet aanbidden zullen onthoofd worden en martelaren zijn, later
opstaan uit de dood en met Christus 1000 jaar regeren (Openb 20:4).
De gemeente en de grote verdrukking
De wereldwijde evangelisatie wordt afgesloten met de opname. De gemeente zal aan de rampen, de
grote verdrukking ontkomen (Luc 21:36). ‘ekfeugo’ (Gr) = ontkomen, ontvluchten, ontsnappen,
vermijden.
In 2 Tess. 2:6 staat dat iets de antichrist tegenhoudt. Dat ‘iets’ moet eerst verdwijnen is de gemeente
met de wereldwijde evangelisatie. Als het zout wordt weggenomen, treedt het bederf / verderf in.
Het gemeentetijdperk stopt, Israël zal een prominente rol vervullen in het wereldgebeuren. De eerste 3,5
jaar zal de antichrist als imitatie van Christus aan Israël’s kant staan, totdat hij dit verbond verbreekt.
Wie hem aanbidt zal de wijn van Gods toorn moeten drinken (Openb 14:10). Dit zijn de zeven bazuinen
(Openb 8, 9) en de zeven plagen (Openb 15, 16).
De gemeente valt niet onder Gods wraak. Zij is tijdens de grote verdrukking in de hemel voor de
rechterstoel om loon te ontvangen en deel te nemen aan het bruiloftsfeest van het Lam.
Het getal 666
Het eerder genoemde teken is 666. DE wereldeconomie is een middel tot schrikbewind. Numerieke
studies naar de identiteit zijn tevergeefs; hij wordt pas geopenbaard na de opname. De wereld is door
o.a. internet een ‘global village’ geworden. Er is wereldwijd economische afhankelijkheid.
Zo kan het beest de economie regeren.

De generatie die niet voorbij zal gaan
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Deze tekst in Matth 24:34 zegt, dat tijdens de grote verdrukking de generatie Joden dan niet in haar
geheel uitgeroeid zal worden. Jezus heeft daarom de periode verkort naar 3,5 jaar.
Kosmische tekenen
Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen verschijnen gigantische kosmische tekenen (Matt 24:29).
Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en zal Hij met macht en luister, als een
bliksemschicht op de wolken terugkomen (Matt 24:30). Hij zal de tegenstand vernietigen. De heiligen
zullen macht krijgen en Israël zal de volken tijdens het duizendjarig rijk regeren (Luc 22:29, Ezech.
37:28).
Met de les van de vijgenboom (Matt 24:32, 33 en Luc 21:29:30) leert Hij dat het uitlopen van de
bladeren de positieve tekenen zijn. Weet dan: zijn komst is nabij!
Het onverwachte van de tweede komst
In Matth 24 en 25 staan drie gelijkenissen: de twee dienaren, de 10 meisjes en de talenten. In elk leerde
Jezus, dat zijn komst niet nabij was. Eerst moeten alle positieven tekenen vervuld worden. De apostelen
verwachtten Hem, gebaseerd op de prediking over de nabijheid van het koninkrijk. Volgens de tekenen
moest zijn terugkeer het nog lang duren. Hij geeft aan, dat we waakzaam moeten zijn, we weten niet het
tijdstip, wanneer (Matt 25:13, Marc 13:35); niet door slaap bevangen worden. De eerste twee positieve
tekenen zijn vervuld; Hij kan ieder moment terugkeren! De wereld verwacht Hem niet; twee zullen in het
veld zijn.. (Matt 24:41). Het zal zijn als in de dagen van Noach.
Het boek Openbaringen
De volgende indeling is te maken:

H1
H2, 3
H4-19
H19:11-21
H20:1-10
H20:11-15
H21, 22

gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden
de zeven gemeentes
de grote verdrukking
de tweede komst van Jezus
het Messiaanse koninkrijk
de grote witte oordeelstroon
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Belangrijk is het begin van hfs 4, het vertelt, wat hierna zal gebeuren (na de zeven gemeenten).
Eigenlijk is het gehele gemeentetijdperk de eindtijd, maar het laatste uur is deze periode. Spreken we
over de eindtijd, dan bedoelen we de tijd en gebeurtenissen rond de terugkeer van Christus.
De eerste hoofdstukken van openbaringen gaan over de eerste eeuw, de andere hoofdstukken zijn
futuristisch. Ze beschrijven n.l. 1) de terugkeer van Jezus, het hiernamaals 2) de tijd van het beest, de
antichrist. Hfs 18 beschrijft Babylon, de kwaadaardige regering van het beest. 3) Ook kosmische
tekenen, zoals de verduistering van de zon, en de verandering van de kleur van de maan zijn toekomst.
4) na de wereldevangelisatie wordt een grote menigte genoemd, die uit de grote verdrukking komt, en 5)
de verschijning van de twee getuigen (Elia, en waarsch. Henoch) zijn futuristisch.
De toekomstige eschatologische volgorde:
a) wereldwijde evangelisatie en de opname van de gemeente
b) de openbaring van de antichrist en de grote verdrukking
c) de terugkeer van Christus en de slag bij Armageddon
d) de vestiging van het Messiaanse koninkrijk
De komst van Jezus in de lucht tijdens de opname en de komst op de Olijfberg zijn twee aparte
momenten, maar niet los te koppelen (zoals kerst en de komst van Jezus bij de Jordaan toen Hij 30 was).
Tijdens de grote verdrukking geven een aantal wonderlijke visioenen aan, beschreven in Openbaringen
dat de Heer in de hemel achter de schermen zal werken (zoals de verzegeling van de 144000, de
bediening van de twee getuigen, het zenden van de engel, die het evangelie verkondigt). Niet heel
Openbaringen is chronologisch. Het openen van de zegels (hfs 6:1-8;1), de bazuinen (hfs 8:7-11:15), en
het uitgieten van de zeven schalen van Gods toorn ((hfs 6:2-16:17) zijn wel chronologisch beschreven.
Sommige gebeurtenissen worden veschillende keren besproken (bijv. de kroning van Jezus en het
komende oordeel).
Veel apocalyptische visioenen (bijv. de vier paarden in hfs 6:1-8) tonen de tijd van de grote
verschrikkingen, wanneer satan en de antichrist de bewoners van de aarde zullen kwellen.
De gemeente moet zich klaar maken om deze verschrikkingen te ontvluchten en de bazuin te horen.
Een belangrijk thema in Openbaringen is, dat de Heer alles onder controle heeft. Openbaringen schept
geloof en roept op tot een heilig en toegewijd leven. Het wakkert de verwachting naar de komst van
Christus aan.

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
DE KOMST VAN CHRISTUS
(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door
de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 9

De tekenen van de tijd

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Wat doet het met je, als je eraan denkt, dat Hij spoedig terugkomt?

3

Ben je een onderdeel van het teken van wereldwijde evangelisatie?

4

Wat valt je op in de geschiedenis van het Joodse volk vanaf Pinksteren tot nu?

5

Waarom maakt de gemeente de grote verdrukking niet mee?

6

Ben je de indeling van het boek Openbaringen beter gaan begrijpen?
Ga je het boek Openbaringen lezen, bestuderen?

7

Ben je klaar voor zijn komst?
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DE KOMST VAN CHRISTUS

(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten ,dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging
toelaat;want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de
Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Hoofdstuk 10 Het Messiaanse koninkrijk
De noodzaak van een Messiaans koninkrijk
Het derde doel van Christus’ komst is de vestiging van het Messiaanse koninkrijk (of Vrederijk).
Hij heerst in de Gemeente maar zal dan pas heersen op de aarde. Millennium betekent duizend jaren.
De doelen van dat vrederijk zijn:
1
Het luidt de volheid van de aardse theocratie in; de Heer zelf regeert over heel de wereld
2

Hij toont zijn onveranderlijkheid t.o.v. zijn volk Israël t.a.v. de verbondsbeloften

3

De bijclausule van aan Abraham wordt vervuld, dat hij vader zou zijn van menigten van volken

4

De verzoening, begonnen op Golgotha zal op alle gebieden wereldwijd worden

5

Er zal een toename zijn van onbegrensde evangelisatie, belemmeringen vallen weg.
In het O.V. was er het centripetale principe, dat niet-joden zelf moesten komen en toetreden; in
het N.V. is het centrifugale principe, dat niet-christenen bereikt moeten worden. Tijdens het
Messiaanse koninkrijk gelden beide principes; ieder moet optrekken om Hem te aanbidden (Zach
14:16, Hand 15:17). De Joden zullen er op uitgestuurd worden om te verkondigen (Jes 66:19).

6

Het humanistische secularisme wordt een halt toegeroepen; God staat weer centraal!

7

Dit rijk is de enige plaats waar Christus’ heerlijkheid en overwinning gevierd kan worden

De terugkeer van Israël vanuit de verstrooiing
Voor en tijdens de vestiging van dit rijk keren de Joden massaal terug naar het
Heilige Land (Jer 23:8, Ez 36:24-27). Ze zullen gevuld worden met de Geest (Ez 37).
De twee gescheurde delen (Israël en Juda) zullen weer verenigen worden tot een volk in
het land (Ez 37:16, 17, 22a). Hij zal zijn heiligdom onder hen vestigen.
De verstrooiing begon in 70 na Chr. De terugkeer zien we gedeeltelijk al gebeuren.
(in 2000 waren vijf miljoen teruggekeerd = 38% van de totale Joodse wereldbevolking)
De kroonjuwelen van God
Waarom zijn de Joden vaak de zondebokken? Aan hen werd het Woord en de Messias toevertrouwd.
Daarom waren zij vaak onderwerp van jaloezie en wraak. Vanwege Gods plan met hen was er ook veel
lijden. Door verharding en ongeloof verwierp men Jezus (..zijn bloed kome over ons en onze kinderen).
In de grote verdrukking zal de grootste vervolging plaatsvinden, maar God verwerpt zijn volk niet
(Jer 31:35-36); Hij zal Zich opnieuw over hen ontfermen.
Israël is Gods kroonjuweel (Jes 54:10-12, Zach 9:16).
De kroningsplechtigheid van het Lam
Na de opname ontvangen de gelovigen beloning voor de rechterstoel (bema). Daarna is de bruiloft van
het Lam en de kroningsplechtigheid tegelijkertijd (Openb 19:5-9). Eerst is er de lofprijzingsceremonie.
De bruid is gekleed in fijn linnen (goede daden). Ook Hebr 1:6-9 schrijft over de ceremonie.
In het O.T. zien we o.a. in Psalm 45 t/m 48 het liefdeslied, de kroning en het feest, waarin de almacht
van
de Heer wordt gevierd. Zijn bruid wordt de koningin genoemd (Ps 45: 10 ev). Zij is gekleed in goud, en
bevindt zich aan zijn rechterhand. Zij is een stralende verschijning. Wij mogen daar deel van uitmaken!
Na de kroning door de Vader keert Jezus naar de aarde terug om te heersen als de Koning der koningen.
De zon der gerechtigheid gaat op (Mal 3:20).
Hij zal als eerste zich ontfermen over zijn volk en hen beschermen tegen de vijand.
De uitstorting van de heilige Geest
Tijdens het Messiaanse koninkrijk zullen de Joden een prominente rol spelen. Ze zullen getuigen zijn.
De Heer zal een Nieuw Verbond sluiten, gebaseerd op zijn trouw aan David (Jer 31:31-34).
Hij zal zijn Geest geven, op de dag dat Hij terugkeert; zijn woorden in hun mond leggen (Jes 59:21).
Ze zullen tot inkeer komen, wenen, weeklagen, zich realiseren dat ze Hem gekruisigd hebben en Hem
aanroepen (Zach 12:10, 13:6, 9b). Hij zal antwoorden dat ze zijn volk zijn.
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Het hele volk zal in één keer opnieuw geboren worden (Zach 3:9b, Jes 66:8, Rom 11:26).
Ze zullen een nieuw hart ontvangen, gereinigd worden met zuiver water (Ezech 36:25-26).
De gevolgen van de uitstorting van de Geest zijn:
1
de woestijn zal een boomgaard worden,
2

in het land zal gerechtigheid heersen,

3

de bevolking zal in een oord van ongestoorde rust wonen (Jes 32:15-18).

Joël 3:1-5 heeft een dubbele vervulling: met Pinksteren gedeeltelijk, met zijn komst gehele vervulling.
De dag waarop Christus terugkeert
Dit is beschreven in o.a. Joël 4:9-17, Zach 14:1-15 en Openb 19:11-21.
Na vreselijke gevechten (Zach 14:12, 12:2) zullen de legers van de antichrist Jeruzalem met de Joden
belegeren. Dan zal duisternis de aarde bedekken (Amos 8:9). Dan komt in de avond weer licht (Zach
14:6) als de bliksem (Mat 24:27). Men zal Hem zien komen op de wolken op een wit paard terwijl
hemelse legermachten Hem volgen. De gekroonde heeft ogen als brandend vuur; gekleed in een mantel
die in bloed gedompeld is (Openb 19:12-13).
Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. De berg zal van oost naar west splijten.
Het volk zal naar de ontstane vallei vluchten (Zach 14:4-5). De Heer heft de strijdkreet aan; uit zijn
mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken neervelt. De legers van de antichrist zullen
wegrotten, en verteren terwijl ze hun eigen legers aanvallen (Zach 14:12 en 13). Deze slag heet de slag
bij Armageddon (Openb 16:16).
De antichrist en de valse profeet worden in de poel des vuurs geworpen. De rest wordt door het zwaard
van de Ruiter gedood en hun vlees wordt gegeten door de vogels. Satan en de demonen worden
gebonden en geworpen in Abussos, de bodemloze put (Openb 20:2).
De strijdkrachten van het Licht behalen een volledige overwinning over de duistere machten.
De slag bij Armageddon omschrijft zowel de vlakte van Jizreël bij Megiddo, als de stad Jeruzalem.
Openb 14:20 beschrijft dat uit de wijnpers buiten de stad een stroom bloed zal vloeien van 1600 stadie
(een stadie is 192 m) is 307,2 km, zo hoog als het bit van een paard (Openb 14:20).
Het binden van satan
Satan gaat nog rond als een brullende leeuw (1 Petr 5:8). In Openb. 20:1-3 beschrijft Johannes het
binden van satan. Ook Jes 24:21-22 geeft hiervan een beschrijving. Een engel bindt satan (dit gaat dus
niet over de overwinning van Jezus aan het kruis). Tijdens het Messiaanse rijk is satan gebonden; Jezus
heerst.
Na duizend jaar wordt hij korte tijd losgelaten om de volken te testen, de gemeente aan te vallen.
Lees in hfs 7 waarom verzoekingen worden toegelaten.
Dan wordt satan in de poel des vuurs geworpen (Openb 20:10). De demonen en de boknaties moeten
eerst voor de oordeelstroon verschijnen voordat zij in de poel des vuurs worden geworpen.
Het oordeel over de schaap- en boknaties
Dit verhaal staat in Matth 25:31-46. Deze opsomming van hulp (aan hongerigen, dorstigen,
vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen) gaat niet in de eerste plaats over welzijnszorg.
Jezus is door zijn Vader aangesteld als Rechter om te oordelen (Hand 10:42, Matth 25:32) en de schapen
en bokken te scheiden.
Het criterium is, dat als we het (de hulp) doen aan de broeders en zusters van Jezus, we het aan Hem
gedaan hebben (v 40) . De schapen worden genodigd in Gods Rijk, de bokken worden naar het eeuwige
vuur gezonden.
Wie zal voor Rechter Jezus verschijnen? Alle volkeren (Matth 25:32). Volkeren worden hier geoordeeld,
en geen individuen (die worden geoordeeld op de keuze voor Jezus).
De toegang tot het Messiaanse Koninkrijk is op principe van welwillendheid tegenover zijn broers en
zussen, het volk van Israël (Zach 12:3). NB. De gemeente is dan al opgenomen. Lees ook Joël 4:1-2.
Hierin ligt dus een ernstige waarschuwing: hoe behandelen wij het volk van Israël? De schaapnaties
bestaan niet uit verlosten door het Bloed, maar uit diegenen, die positief stonden tegenover het volk
Israël.
Diegenen onder de schapen, die in het Messiaanse Rijk het evangelie niet zullen aannemen, zullen aan
het eind van dat rijk een verbond met satan sluiten, nadat hij uit Abussos komt.
Vuur zal hen allen verteren (Openb 20:9). Na de terugkeer van Christus worden de antichrist en de valse
profeet in de poel des vuurs geworpen. Satan en de demonen worden veroordeeld tot de Abussos.
De boknaties worden daar ook opgesloten totdat ze voor de grote witte oordeelstroon moeten
verschijnen.
De droom van Nebukadnessar
Deze droom over een beeld is beschreven in Daniël 2.
Het hoofd van goud is Nebukadnessar zelf met zijn Babylonische rijk.
Zilveren armen en borst is het rijk van Meden en Perzen.
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De buik en lendenen van brons is het Griekse rijk, o.l.v. Alexander de Grote.
De benen en voeten zijn het Romeinse rijk.
Deze rijken worden in Daniël 7 vergeleken met: leeuw, beer, panter en een vreselijk dier met ijzeren
tanden.
De rots, die het vierde koninkrijk verbrijzelde symboliseert een koninkrijk, opgericht door God na de vier
eerder rijken. Tijdens de heerschappij van het vierde rijk zal een Oude Wijze (7:9) plaatsnemen.
De kleine horen uit het vierde rijk zal trots tegen God speken en in het vuur worden geworpen ((7:8, 11).
De Mensenzoon zal dan heersen over alle landen en volkeren; zij zullen Hem aanbidden.
De Rots is dus het koninkrijk van de Messias. Dit manifesteert zich in het geestelijke (de gemeente) en
het politieke (het Messiaanse koninkrijk).
Omdat de kleine horen de antichrist symboliseert, gaat deze Rots over het Messiaanse koninkrijk.
De gemeente heeft geen opdracht om regeringen omver te werpen. Eerst moet het vierde rijk vernietigd
worden. In het O.T. zag Daniël het geestelijke koninkrijk nog niet, en ook niet de wereldrijken die er
waren en zijn tijdens het gemeentetijdperk.
Topografische, fysiologische en natuurlijke veranderingen
De heerlijkheid van het Messiaanse rijk is vernieuwend, er is wedergeboorte, herstel van alle dingen.
Jes 51:3 geeft aan dat de aarde zal terugkeren naar haar vorige edenische (paradijselijke) luister.
Het hele land, van Gibea tot aan Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem zal een vlakte zijn; Jeruzalem blijft
verheven. Levend water zal uit Jeruzalem stromen, de helft naar de Dode Zee, de helft naar de
Middellandse Zee (Zach 14:9). Het water,dat oostelijk vloeit, zal naar beneden door de woestijn gaan en
daar in zee stromen (Ez 47:8-9). Het water van de Dode Zee zal zoet worden, en vol van vis zijn.
Jes 55:12-13 geeft aan, dat de bergen en de heuvels zullen juichen, de bomen in de handen zullen
klappen. Cipressen groeien i.p.v. doornstruiken en mirtenstruiken komen i.p.v. distels. Er zal overvloed
zijn.
Elke kloof van Juda zal vol water stromen en in het huis van de Heer ontspringt een bron (Joël 4:18).
Wolf, leeuw, beer, lam, slang, zuigeling spelen samen (Jes 11:6-8, 35:9).
Doven gaan horen, blinden gaan zien; mensen worden allen oud (Jes 65:20). De verlosten zullen Sion
jubelend binnengaan. Wapens worden omgesmeed tot werktuigen, geen oorlog zal gevoerd worden
(Micha 4:3b-4). De kennis van de Heer zal de aarde bedekken zoals het water de bodem van de zee (Jes
11:9).
De Messiaanse regering
Tijdens de duizendjarige regeringsperiode van Jezus (Openb 20:4), zal:
1
Jezus koning zijn over de hele aarde en vanuit Jeruzalem regeren met ijzeren
herdersstaf (Openb 19:15). Hij zal rechtvaardig regeren.
2

De Gemeente, de Bruid zal aan zijn rechterhand staan (Ps 45:10) en met Hem op zijn troon zitten
(Openb 3:21). Samen met Hem zal de Gemeente de wereld met ijzeren herdersstaf
regeren (Openb 2:27).

3

David zal onder Jezus het volk Israël besturen (Ps 89:3-4, Ezech 34:23-24, 37:24).
Hij zal na de opname worden opgewekt om onder het gezag van Jezus het volk Israël te
besturen.

4

De twaalf apostelen zullen op tronen zitten en de twaalf stammen van Israël regeren (Luc 22:30).
Ze zullen onder koning David regeren.

5

Diegenen die onthoofd zijn door de antichrist worden uit de dood opgewekt.
Als priesters van God en Christus zullen ze met Christus voor duizend jaar regeren (Openb 20:6).

6

Over de volken heersen eigen leiders, onder toezicht van Christus (Ps 2:8-12).
Theocratie gloreert. Verheerlijkte heiligen zullen met niet-gestovenen samenleven, samenwerken.

Uit de ‘schaapnaties’ zullen kinderen geboren worden (Jes 65:20). De verheerlijkte Heer, die sprak, at,
dronk, enz. is het Voorbeeld. Lees over het opstandingslichaam hfs 3.13.
Liturgische handelingen
De Messias zal vanuit zijn opgerichte tempel vanaf zijn regeringszetel regeren, rechtspreken
(Zach 6:13. Ez 43:7, Micha 4:3). Hij zal Koning en Priester zijn (Jes 11;1, Zach 6;13).
De tempel zal een gebedsplaats zijn voor de volkeren. Ezechiël beschrijf in hfs 40 e.v. de tempel.
Levitische offerdienst, viering van sabbat e.d. worden weer gevierd. Het blikt terug naar hetgeen wat
Jezus heeft gedaan. Het is een afschaduwing, herinnering aan zijn volbrachte werk. Vergelijk dit met de
viering van het Heilig Avondmaal.
De Joden zullen in de hele wereld de heerlijkheid van Jezus verkondigen (Jes 66:19). Velen zullen naar
Jeruzalem gaan om Hem te vereren en zijn gunst af te smeken. Tien zullen de slip van de mantel van een
Joodse man grijpen om met hem te gaan (Zach 8:23). Volkeren zullen optrekken naar de heilige berg,
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ook om het Loofhuttenfeest te vieren (Zach 14;16). Als iemand niet gaat om Hem te aanbidden, zal er
geen regen vallen (Zach 14:17). Hij zal met straffe hand regeren. Aan het eind van dit Messiaanse
koninkrijk wordt satan losgelaten uit de Abussos. Na de laatste slag wordt hij in de poel des vuurs
geworpen waar ook de antichrist en valse profeet zijn (Openb 20:10). Dan zal Jezus de doden en de
demonen oordelen.
De dood – de laatste vijand
Na de zonde, door één mens in de wereld gekomen, werd de dood realiteit. 1 Korinthe 15 beschrijft de
dood en de opstanding uitvoering. Vers 22-26: ‘De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.’
Dit gebeurt aan het eind van het Messiaanse koninkrijk, wanneer Jezus alles overdraagt aan de Vader.
Als Jezus vanuit Jeruzalem regeert is er nog steeds zonde en dood (Zach 14;17 en Jes 65:20).
Bij de grote witte oordeelstroon zullen dood en hades in de vuurpoel worden geworpen (Openb 20:14).
Dan zal niemand meer zondigen en sterven.
Nadat de dood definitief is overwonnen komt de nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb 21:1).
Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
Na het oordeel vergaat (2 Petr 3:7, 10) de aarde en de hemel (de eerste hemel = atmosfeer en
waarschijnlijk een gedeelte van de tweede hemel = sterrenhemel). De hemel (derde hemel) waar de
Heer woont vergaat niet. Na de vernietiging komt de nieuwe hemel en nieuwe aarde (Openb 21:1). De
oude aarde is teveel getroffen door de vloek van de zonde. Nadat de Zoon alles overgegeven heeft aan
de Vader, zal Hij Zich aan Hem onderwerpen, zodat God alle in allen zal zijn (1 Kor 15:24-28). De
heerlijkheid van het Messiaanse koninkrijk loopt over in de geweldige heerlijkheid van de nieuwe aarde.
Het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel nederdalen op de nieuwe aarde en het Messiaanse koninkrijk met
het hiernamaals verbinden.
Het nieuwe Jeruzalem
Abraham zocht de aan hem beloofde stad (Hebr 11:10), waarvan God de architect en bouwer is.
Zijn geloof werd niet omgezet in zien. Pas op een moment in het hiernamaals kwam hij bij die stad.
Zij, die sterven komen aan in die grote stad (Joh 14:1-3, Hebr 12: 22-24).
Het Jeruzalem schittert met goud, zilver en edelstenen. Het schijnt met Gods luister (Openb 21:11).
De stad bezit een hoge muur met 12 poorten (elk gemaakt van een parel -> Openb 21:21).
Elke poort heeft een engel. Op elke poort staat de naam van een stam van Israël.
De poorten zullen nooit gesloten worden; er is geen nacht (Openb 21:25).
De muur van de stad heeft twaalf grondstenen met daarop de namen van de twaalf apostelen van het
Lam (Openb 21:14). De grondstenen zijn opgesierd met allerlei edelgesteente (Openb 21:19-20).
De straten zijn van puur goud, als doorzichtig glas (Openb 21:21). De stad is ontworpen als een vierkant
(Openb 21:16). Lengte, breedte en hoogte is elk 12000 stadia (= 2000 km).
De muur van jasper weerspiegelt caleidoscopisch rood, groen en bruin op de stad.
Er zal in de stad geen vervloeking meer zijn, want de troon van God en van het Lam is er, omcirkeld door
de regenboog (Openb 22:3, 4:3). Voor de troon is iets, wat lijkt op de glazen zee, helder als kristal (4:6).
Er zal geen zon of maan zijn, want de heerlijkheid van de Heer is de lamp (Openb 21:23). Volkeren
wandelen in dat licht en koningen komen er hun schatten brengen (Openb 21:24). Aan weerskanten van
de rivier staat de boom van het leven dat elke maand vrucht draagt; de bladeren zijn tot genezing
(Openb 22:2).
Elke traan zal worden gewist, geen dood, rouw, ziekte, pijn; wat eerst was, is voorbij (Openb 21:4).
De Geest en de bruid zeggen:’ Kom!’ Wie luistert, zeggen: ‘Kom!’ laten wie dorst heeft komen, en wie
wil, vrij drinken van het water, dat leven geeft.’ (Openb 22:17)
De Heer zegt:’ Ja, Ik kom spoedig.’ (Openb 22:17-20)
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DE KOMST VAN CHRISTUS

(naar het gelijknamige boek van L. du Plessis)
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven als op een lamp,die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral
weten ,dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;want nooit is
profetie voortgekomen uit de wil van een mens,maar, door de Heilige Geest gedreven
hebben mensen van Godswege gesproken.(2 Petrus 1:19-21)
Vragen

Hoofdstuk 10 Het Messiaanse koninkrijk

1

Wat sprak je vooral aan tijdens deze les?

2

Wat is het karakter van het Messiaanse koninkrijk?

3

Wat is je eindbestemming?

4

Waar zie je het meest naar uit?

5

Ben je gereed om Hem te ontmoeten?

6

Heb je tijdens de bijbellessen, tijdens dit seizoen meer verwachting gekregen t.a.v. de
komst van Jezus?

7

Bespreek, wat je dit afgelopen seizoen vooral geleerd hebt ?

8

Kun je er anderen mee bemoedigen ?

