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VOORWOORD
Na het overlijden van mevrouw Hannah Stranders, hebben enkele vrienden besloten haar
lezing over Gods Heilsplan op schrift te zetten; een lezing, die Hannah met volle overtuiging
vele jaren, sedert 1973, op Israëlavonden ten gehore heeft gebracht, en die nu beschikbaar
wordt gesteld ten behoeve van diegenen, die de lezing nog eens rustig willen doornemen. Zo
veel mogelijk is dan ook de lijn gevolgd, die op de video te horen en te zien is.
Bij de lezing over Gods Heilsplan wordt gebruik gemaakt van een grote kaart,
“Het Woord der Waarheid recht snijden”, ontworpen door de architect Clarince Larkin, in
het begin van de twintigste eeuw. Op de kaart zijn de verschillende “bedelingen”,
tijdsperioden, te zien, die het verloop van de Heilsgeschiedenis bepalen.
Tijdens haar lezingen op de Israël-avonden, toonde Hannah Stranders deze kaart, met
toestemming van de Nederlandse uitgever. Zij maakte daarbij gebruik van verschillende
kleuren, zodat deze tijdsperioden goed kunnen worden onderscheiden.
Op dezelfde wijze heeft zij op flanelbord met enkele figuren deze belangrijkste tijdsperioden
in de Heilsgeschiedenis weergegeven.
De groene achtergrond van het flanelbord kan worden gezien als de volkerenwereld.
Wat betreft de figuren:
De kleur geel
wordt gebruikt voor God als Schepper van het LEVEN, voor eeuwigheid.
De kleur groen is gekozen voor de volken, niet-Joden.
De kleur blauw is gekozen voor Israël,
De kleur rood
is gekozen voor de Gemeente, het Lichaam van Jezus Christus.
De kleur roze
is voor hen, die nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt voor Jezus.
De gestreepte donker en lichtgrijze baan geeft aan: Gods tegenstander, ‘de slang’, de duivel.
Helaas is het niet mogelijk de afbeeldingen van de kaart van Larkin terug te brengen tot het
formaat van een A-4 pagina, het zou onleesbaar zijn. Daarom wordt in dit boekwerk gebruik
gemaakt van enkele eenvoudige tekeningen als illustratie bij de verschillende bedelingen.
Het is ons gebed, dat de inhoud van deze lezing over “Het Heilsplan van God”, verwoord
door Hannah Stranders, voor velen van blijvende betekenis mag zijn en dat het geloofsleven
van de luisteraars en lezers zal worden bemoedigd en versterkt.
Bóven alles, dat de inhoud van deze website tot eer zal zijn van de Schepper van hemel en
aarde, de God van Israël, Wiens Koninkrijk in hemel en op aarde spoedig openbaar zal
worden.

December 2017.
Vrienden van Sjofar.
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HET HEILSPLAN VAN GOD

Israël is de Wijzer op de klok van God

Na de Yom Kippur oorlog in 1973 in Israël, ontstond bij een aantal Bijbelgetrouwe
Nederlanders het verlangen in kerken en op scholen een besef van saamhorigheid met het
Joodse volk te bevorderen, door ouderen en jongeren meer inzicht te geven in de betekenis
van het volk en het land Israël, zoals:
de vervolging van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog,
de oprichting van de staat Israël in 1948,
de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land Israël,
het toenemend wereldwijd verspreide antisemitisme,
de oprichting van de Verenigde Naties en het streven naar één wereldregering etc.
Zo ontstonden de Israëlavonden in het begin van de jaren zeventig en werd in 1976
de stichting Sjofar opgericht. Sjofar betekent: bazuin, gedachtig aan de tekst in 1 Cor.14:8
Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft,
wie zal zich gereed maken tot de strijd?
Alleen de Bijbel geeft ons het juiste inzicht in de achtergronden van zoveel ingrijpende
gebeurtenissen van de tijd waarin wij leven.

De Bijbel ontvouwt ons Gods Heilsplan.
Ik ben er van overtuigd dat de Bijbel het énige boek is, dat door God Zelf is geschreven,
de God, Die “het niet zijnde tot aanzijn heeft geroepen”,
Rom. 4:17
God, Die de Schepper is van hemel en aarde,
Die Verlossing van zonde en dood tot stand heeft gebracht,
Die Alleen Leven is en leven geeft.
De uitzonderlijke kracht van Gods uitgesproken woord heeft dit alles werkelijkheid doen
worden. Alles is door het Woord van God tot stand gebracht.
Want God spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.
Psalm 33:9
In de jaren, sinds 1971, dat ik het Heilsplan van God heb mogen verkondigen tijdens de vele
Israëlavonden, die belegd zijn, is het steeds mijn verlangen geweest het Heilsplan van God zo
nauwkeurig mogelijk, in overeenstemming met Gods Woord, te doen horen:
“het Woord van God geheel en het Woord van God alleen”.
Ik heb getracht tijdens de Israëlavonden “rechte voren te trekken” bij de verkondiging van
Gods Heilsplan, het Woord der Waarheid, daarbij lettend op de tekenen der tijden.
Dán wordt ervaren dat het Woord van God krachtig blijft werken, zolang men, met heilig
ontzag voor God, niets aan Zijn Woord toevoegt of er uit weg laat.
Juist in het huidige ‘Laodicea-tijdperk’ moet dit principe een vaste en blijvende richtlijn zijn.
In 1993 zijn de lezingen op film vast gelegd. De kwaliteit van het beeldmateriaal is helaas niet
optimaal, maar het geluid is goed. De inhoud van de lezing heeft niets aan actualiteit ingeboet,
omdat de Bijbel van alle tijden is. Het past volkomen in het huidig wereldgebeuren.
Het Profetisch Woord, ontwikkelingen in de samenleving, vragen over de oorsprong van het
kwaad, bekering en wedergeboorte e.a., vormen belangrijke thema’s.

Messias Jeshua - Jezus - komt terug!
“Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg”
Hannah Stranders
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DRIE BELANGRIJKE VRAGEN - Gods Heilsplan

(deel 1a. – video )

Wanneer u naar de boodschap van Gods Heilsplan luistert, of deze boodschap leest, dan is het
natuurlijk de bedoeling - daar is ook voor gebeden - dat dit iets doet bij u, dat het iets teweeg
brengt bij u.
Wanneer u nog niet wederom geboren bent, dan hopen we dat deze lezing iets los zal maken,
zoals: “Er is dus tóch een God en de Bijbel is dus waar”. En: “We leven in de tijd, dat de Here
Jezus terug zal komen, maar ben ik daar innerlijk klaar voor, wanneer Hij komt?”
We hopen dat er bij u iets in beweging gaat komen.
Ik ben er verantwoordelijk voor dat ik goed zaad zaai. Maar u bent er voor verantwoordelijk
dat uw hart goede aarde is, vruchtbaar voorbereide aarde.
Als die twee zo met elkaar overeenstemmen, dan is het een Geestelijke wet, op grond van het
feit dat er staat geschreven: “Wie zoekt zal vinden”, dan is het een Geestelijke wet, dat,
wanneer u zoekt, u God ook zult vinden.
Het kan ook zijn dat u al wel behouden bent, dat u reeds lang een kind van God bent, maar dat
er gedeelten in de Bijbel zijn, waarvan u nog nooit gehoord hebt. Dat er teksten in de Bijbel
staan, die spreken over de Heilstijd, over het Heilsgebeuren, die in deze lezing worden
genoemd, die nieuw voor u zijn.
Wanneer u uitspraken hoort of leest, geloof het niet op voorhand, maar noteer deze op papier
of in uw gedachten, en ga er mee naar de Here God en lees zélf dat gedeelte in de Bijbel.
En wanneer u zich afvraagt of datgene, wat u in deze lezing hoort of leest, de waarheid is God is de Waarheid, en Hij spreekt de Waarheid - dan is er maar EEN, Die u kan bevestigen
dat, wat u nu leest, de Waarheid is, en dat is de Here God.
Neem het niet zomaar op voorhand aan, maar ga er wel mee naar de Heer.
Gedurende deze lezing zal ik u nauwkeurig uitleggen hoe u behouden kunt worden, u
vertellen hoe u dat kunt doen. Ik zal dit vanuit de Bijbel laten zien, het motiveren en het
illustreren met Bijbelteksten.
En als u dan van binnen weet: “Ik heb geen zekerheid voor de eeuwigheid, ik ben niet
behouden, ik weet niet waar ik naar toe ga als ik sterf, want ik heb niet Gods Geest in mij…”,
Bid u dan met een oprecht hart het zondaarsgebed. U kunt het vinden op pagina 12
…een verbroken en berouwvol hart veracht Gij niet, o God
Ps. 51:17

De belangrijkste vragen voor de mens zijn:
“Wie is God? “
“Wat is de Waarheid?”
“Wat doe ik met die Waarheid?”
Uw antwoord op deze vragen: “Wie is God?“, “Wat is de Waarheid?” en “Wat heb ik
daarmee gedaan?”, bepaalt waar u de eeuwigheid zult doorbrengen.
Of u de eeuwigheid doorbrengt - want we hebben allemaal het eeuwige leven - óf u de
eeuwigheid doorbrengt in Gods tegenwoordigheid óf buiten Gods tegenwoordigheid.
Deze drie vragen, hier genoemd, zijn de kernvragen, die eigenlijk aan ieder mens gesteld
zouden moeten worden:
“Wie is God?“ en “wat is de Waarheid?” en “wat heb ik met die Waarheid gedaan?”
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HET PROFETISCH WOORD
We gaan eerst uit het Woord van God een aantal Schriftgedeelten lezen, te beginnen bij
Genesis 12:1-3 en dan Genesis 15:1-6.
Gen. 12:1-3
De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap
en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;
vers 2.
Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen,
en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
vers 3.
Ik zal zegenen wie u zegenen,
en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,
en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
Gen. 15:1-6
Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht:
Vrees niet, Abram Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.
vers 2
En Abram zeide: Here HERE, wat zult Gij mij geven,
daar ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis,
dat zal deze Damascener Eliezer zijn.
vers 3
En Abram zeide: Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven,
en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn.
vers 4
En zie, het woord des HEREN kwam tot hem:
Deze zal uw erfgenaam niet zijn,
maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn.
vers 5
Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide:
Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt;
en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.
vers 6
En hij geloofde in de HERE,
en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.
Vervolgens sluit God in Genesis 17. een verbond met Abraham. Bij deze verbondssluiting
wordt een offer gebracht. Onthoudt u, dat dit hoofdstuk begint met:
“Ik ben God de Almachtige”.
Gen. 17:1-21 28:3 35:11
Dit slaat op het verbond, dat God heeft gemaakt met Abraham, Izaäk en Jakob.
Een profetie uit Jesaja 2. spreekt over het Rijk dat gaat komen, het Koninkrijk van God, dat
beloofd is, maar tot op heden nog niet is aangebroken.
Jes. 2:1- 5.
Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz,
aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
vers 2
En het zal geschieden in het laatste der dagen:
dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen,
en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen
vers 3
en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN,
naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen
en opdat wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Zion zal de wet uitgaan en des HEREN Woord uit Jeruzalem.
vers 4
En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden
en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,
en zij zullen de oorlog niet meer leren.
vers 5
Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.
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Nóg een profetie. Een profetie, die op het ogenblik voor onze ogen in vervulling gaat,
namelijk Jeremia 23:7-8
Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,
dat men niet meer zal zeggen:
Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen
optrekken, maar veeleer:
Zo waar de HERE leeft, Die het nageslacht van het huis Israëls
heeft doen optrekken en Die het heeft doen komen uit het Noorderland
en uit al de landen, waarheen Hij hen verdreven had;
en zij zullen op hun eigen grond wonen.
Veel profetieën zijn reeds in vervulling gegaan. Een aantal profetieën zijn gedeeltelijk
vervuld, en zullen nog tot een volledige vervulling komen. En er zijn profetieën, die voor
onze ogen nu in vervulling gaan, zoals bijvoorbeeld geschreven in Jeremia 23.
Het Noorderland is het gebied ten Noorden van Jeruzalem. Dat is in eerste instantie Syrië en
in tweede instantie Rusland, Moskou. We zien nu gebeuren hoe het nageslacht van het volk
Israël, uit dat Noorderland en uit vele andere landen, terugkeert naar hun eigen land en daar
voorgoed gaat wonen.
Tenslotte lezen we een tekst uit het Nieuwe Testament:
2 Petrus 1:12-21 [hier alleen de verzen 16-21]
vers 16
Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd,

vers 17

vers 18

toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus
hebben verkondigd,
maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.
Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen,
toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam:
Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen,
toen wij met Hem op de heilige berg waren.
zie

vers 19

vers 20
vers 21

Matth. 17:1-9

Luk. 9:28-36 1 Joh. 1:1

En wij achten het Profetische Woord daarom des te vaster,
en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp [een licht],
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.

Tot zover het Woord van God.
We hebben veel achter elkaar uit de Bijbel gelezen. En dat is een goede zaak. Want als het
Woord van God gelezen wordt, dan komt er een beslag over de mensen. Dat is het beste
beslag wat u kunt krijgen. Het is alleen het levende Woord van God, dat u kan overtuigen.
Ik ga u nu een aantal dingen vertellen uit de Bijbel, en doe dit met mijn eigen woorden. Zo nu
en dan haal ik een tekst aan, of we lezen een tekst. Maar wat ik u zeg staat in de Bijbel.
Als ik u iets zeg vanuit mijn eigen denken of vermoeden, dan hoort of leest u: “Ik denk dat het
zo zal gaan,” “Ik vermoed…”, of: “Het zou kunnen zijn dat…”. Dat zijn dan mijn gedachten,
die niet letterlijk in de Bijbel staan.
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Het Woord van God is een Persoon.
Het Woord van God is niet alleen, dat wat op papier geschreven staat. Het Woord van God is
een Persoon:
In den beginne was het Woord,
en het Woord was bij God,
en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Joh. 1:1-3
Alles is door het Woord van God geworden. Wat betekent dat? Dat betekent dat God “in een
begin”, staat er in de Hebreeuwse Bijbel - niet “in den beginne” - dat God in een begin hemel
en aarde heeft geschapen. Dat deed Hij door te spreken!

Doordat God sprak geschiedde het.
Spreken, het woord, het uitgesproken woord, is heel belangrijk. Dat is ook de reden dat,
wanneer iemand een kind van God wil worden, opnieuw geboren [Joh. 3:3,7], dat ik hen dan
altijd vraag het “zondaarsgebed” (hardop!) te bidden.
Het is goed als een broeder of zuster voor iemand bidt. Maar het “zondaarsgebed” moet
iemand zélf bidden. Als er mensen zijn die zeggen: “Ik ben nog niet wederom geboren, maar
ik zou dat graag willen, is er iemand die met mij wil bidden?”, dan doen we dat.
Wanneer, na afloop van een lezing, mensen in de zaal achterblijven en vragen om gebed, dan
wordt met hen, na een kort gesprek, zo mogelijk geknield, het “zondaarsgebed” gebeden;
bijna altijd met een of twee getuigen erbij, omdat ook dát een Bijbelse zaak is.
De Bijbel vermeldt zeven keer, dat voor God een zaak vast staat, wanneer bij een belangrijk
besluit getuigen aanwezig zijn.
Dat uitgesproken Woord is zo belangrijk, want, wanneer u tot wedergeboorte komt, dan bent
u, wat de Bijbel noemt, een “nieuwe schepping” geworden.
2 Cor. 5:17
Als we er aan denken hoe God de schepping heeft gemaakt, dan gebeurde dat door te
spreken! En als iemand het zondaarsgebed bidt, dan doet deze persoon dat niet vanuit
zichzelf. Dat is een gebed, dat van God gegeven is. Daaraan verleent God Zijn scheppingskracht. Als iemand dit zondaarsgebed uitspreekt vanuit een oprecht hart, dan ontstaat een
“nieuwe schepping”!
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HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN
Perioden in de Heilsgeschiedenis.
Het is uitermate belangrijk inzicht te krijgen in het “Verloop van de Heilsgeschiedenis”
Want de Bijbel heeft een begin - de schepping. En daarop volgt een chronologische voortgang
van de geschiedenis, die uitmondt in “de openbaarwording van Gods Koninkrijk”
God heeft een Plan - het Heilsplan. God heeft een doel met Zijn schepping.
Het doel van dit Heilsplan is: de zichtbare oprichting van het Koninkrijk Gods

Voor het Joodse volk bestaat het Heilsplan van God als één geheel, waarvan het
hoogtepunt, de komst van de Messias en de komst van het Rijk van God, nog moet komen.
In het Christelijk denken bestaat die Heilsgeschiedenis uit twee delen: Het gedeelte vóór
het kruis, en het gedeelte ná het kruis. Verder wordt er eigenlijk niet onderscheiden.
Maar de Heilige Schrift is heel precies. De Schrift is heel correct. Uitdrukkingen als: “tijden
en gelegenheden”, “uren, dagen, eeuw, eeuwen, eeuwigheid,” zijn Bijbelse termen.
Het woord “aion” in het Grieks, en “olam” in het Hebreeuws, voor “eeuw” (tijdperk), heeft
een afgemeten tijdsduur, het heeft een begin en een eind.
In al deze tijdperken, de verschillende perioden, die in de Bijbel voorkomen, benadert God op
verschillende wijzen de mensen, en is Zijn bemoeienis met de mensheid anders. Maar wel laat
God in al deze perioden Zijn Licht over de mensen schijnen.
Een kort overzicht over de verschillende tijdperken in de Bijbel.
De eerste twee hoofdstukken van
de Bijbel spreken over:
de Schepping,
een chaos, die ontstaan is,

een herstelde schepping
én van de Hof van Eden.
Dan komt een andere periode, ná de Hof van Eden,
maar vóór de zondvloed - toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen,
waarover u leest in Genesis 4. e.v., die eindigt met de zondvloed, waarbij het nageslacht van
Kaïn door het water wordt verzwolgen.
Gen. 6.-9.
Vervolgens de periode van ná de zondvloed, (het verbond met Noach)
de tijd van de vorming van de volkeren en van Babel,
vóór de roeping van Abraham, vóór het ontstaan van het volk van Israël.
Gen. 10.-11.
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Dán roept God Abraham.
Daar zijn we gaan lezen.
Bij de roeping van Abraham ligt
de oorsprong van het volk Israël.
Dit zijn de Patriarchale bedeling
en de bedeling van de Wet, de Thora
Gen. 12. e.v.

Exo. 19 e.v.

Ik zal heel bewust, door elkaar heen, “het volk Israël” en “het Joodse volk”, als naam
gebruiken. Het is niet helemaal hetzelfde.(*)
(*)

De term “het Joodse volk” is ontstaan sinds de Babylonische ballingschap, ná de wegvoering van Judea
naar Babel, en wordt sindsdien gebruikt, ook in het Nieuwe Testament, voor al de Israëlieten uit alle
stammen, die teruggekeerd zijn naar hun eigen land - zie Nehemia, Esther, de Evangeliën enz.

Dan volgt: het Nieuwe Testament,
waarbij de Eerste Komst
van de Here Jezus op aarde,
Zijn kruislijden, Zijn sterven,
Zijn Opstanding, het hoogtepunt
vormen in de Heilsgeschiedenis.
Vervolgens de tijd van ná het kruis,

de vorming van de Gemeente.
Dát is de tijd, waarin we nu leven, De Gemeente bestaande uit Joden, die Jezus hebben
aangenomen - zij waren de eersten – en uit niet-Joden, heidenen, die de Here Jezus als
Verlosser hebben aangenomen. De zeven Gemeenten in Openb. 2. staan symbolisch hiervoor
Uit Joden en niet-Joden vormt God Zich een nieuw volk, maar een volk,
niet in de plaats van Israël! Dit volk, de Gemeente, heeft een bepaalde afmeting en het
heeft een bepaald aantal leden. Alleen God kent dat aantal.
Als dat aantal vol is,
wordt de Gemeente weggenomen van de aarde.
De Here Jezus zal onverwacht uit de hemel, op de wolken, neerdalen.
Hij doet opstaan uit de graven zij, die als “wederom geborenen”
overleden zijn. En Hij neemt van de aarde weg, zij,
die Jezus Christus toebehoren, die, op dat tijdstip, op aarde in leven
zijn. Die gelovigen gaan samen Jezus tegemoet in de lucht.
…en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Deze Opname zal onverwachts plaatsvinden.
1 Thess. 4:13-18

1 Cor. 15:51-57
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Dan breekt een tijd aan op aarde, die de Bijbel noemt:
“de verdrukking”. Het laatste deel daarvan wordt zelfs
genoemd: “de Grote Verdrukking” – het teken: 666
Openb. 12. 13.

Een tijd, waarvan de Here Jezus zegt dat deze zo vreselijk
zal zijn, zoals er vóór die tijd nog nooit is geweest,
en daarna ook nooit meer wezen zal.
Matth. 24:21
Het is ook met het oog op deze tijd en dit gebeuren, dat aanstaande is en onverwacht,
plotseling, in alle hevigheid over de mensheid zal komen, dat ik u in de verkondiging van het
evangelie nadrukkelijk vraag: “Maak u toch uw keuze, leg het toch vast, wees toch zeker van
uw zaak!”
De mensen, die dan op de aarde zijn, zullen een gruwelijke tijd meemaken, zoals er nog niet is
geweest, zegt de Here Jezus.
Matth. 24:21
Het zal de tijd zijn van de regering van de antichrist. Het zal de tijd zijn, waarvan de Bijbel
zegt, dat alle bewoners op de aarde een merkteken wordt gegeven op hun hand of op hun
voorhoofd. Anders zal je niet kunnen kopen of verkopen en zal je uitgeschakeld zijn in deze
maatschappij. Je zult niet meer kunnen leven, als je dat nummer niet hebt. Ieder zal
gedwongen worden dat merkteken aan te nemen. En wie weigert, staat er in de Bijbel, zal
worden omgebracht.
Openb. 13:16-17 20:4
Ik wens het niemand toe daarbij te moeten zijn!
Het zal ook de tijd zijn, waarin het Joodse volk gaat roepen om de Messias.
Want God heeft een Plan, nl. de oprichting van Zijn Koninkrijk, het Koninkrijk Gods.
In vele kerken wordt al eeuwen gepredikt, dat we nú leven in het Koninkrijk Gods. Maar, we
leven nu niet in het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods moet nog aanbreken.
God wil namelijk dat het Koninkrijk Gods zichtbaar is, zodat iedereen kan zien.
En Gods Koninkrijk zal door iedereen erkend worden. Dáárheen is onze wereldgeschiedenis
op weg, daar gaat het naar toe. Dat is het doel van Gods Heilsplan.
[zie brochure: “De Tijd is Nabij”]
Het zal de tijd zijn, waarin God Zich op een heel bijzondere wijze aan Israël gaat openbaren,
zodat zij Messias Jeshua, Koning Jezus zullen herkennen
op het moment dat Hij uit de hemel naar de aarde komt:
Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg,
die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde.
Zach. 14:4
En het volk Israël zal Hem herkennen aan de wonden
in Zijn handen:
En als men tot Hem zegt:
Wat zijn dat voor wonden tussen Uw armen?
Dan zal Hij zeggen:
Daarmee ben Ik geslagen in het huis van Mijn vrienden.
(lett.: “die Mij lief zijn”).
Zach. 13:6
Op één dag zal het hele volk Israël tot geloof in Jeshua (Jezus) komen. Ik zal over het huis van
David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden;
Jes. 66:8

Zach. 12:10-14
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Het volk Israël zal niet naar de hemel gaan. Het zullen
geen hemelbewoners zijn, ze zullen aardbewoners zijn.
Want dan, wanneer de Here Jezus komt als Rechter en
Koning, dán zal eindelijk het Koninkrijk Gods op
aarde aanbreken, een Rijk van Vrede en Gerechtigheid,
waarover volop in het Oude Testament wordt
geschreven. Mensen, uit alle volken,
zullen gedurende het Vrederijk Koning Jezus kunnen
zien en moeten zich aan Hem onderwerpen.
Gedurende dat Rijk, dat 1000 jaar zal duren, zal de duivel geen macht hebben. Er staat wel
zes keer in de Bijbel dat dit Rijk van God 1000 jaar zal duren.
Openb. 20.
Aan het einde daarvan zal de duivel nog een korte tijd losgelaten worden.
Openb. 20:7-10
Hij zal nog weer mensen kunnen verleiden, die gedurende die 1000 jaren zich niet hebben
onderworpen aan Koning Jezus.
En dan zal blijken, na zo’n 1000 jaar van overvloed, van vrede, van vreugde, van ieder het
zijne, dat ná die 1000 jaar, wanneer de duivel nog een korte tijd zijn macht terugkrijgt, er bij
de volkeren nog steeds rebellie is tegen God. Dat men tóch nog weer zal proberen de Heilige
stad te omsingelen om hun rebellie, hun opstand tegen God, ten uitvoer te brengen.
Maar dan is het afgelopen. Dan komt, wat de mensen noemen: “het einde van de wereld”. Als
je nu tegen mensen zegt: “Weet u dat de Here Jezus spoedig terugkomt?”, dan is hun eerste
reactie meestal: “Bedoelt u het einde van de wereld?”. Nee, dat is niet het einde van de
wereld. Als de Here Jezus op aarde terugkomt, dan is dat het einde van deze maatschappij,
die zal veranderen.

De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde
Het einde van de wereld, van hemel en aarde, komt ná het duizendjarig Koninkrijk van God.
Dan zullen hemel en aarde vergaan als door vuur.
2 Petr. 3:10-13
Er komt “een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde”.
Openb. 21.-22.
Maar, vóór de afsluiting van de tegenwoordige hemel en aarde zal het oordeel voor de “Troon
van God” plaatsvinden, waar alle mensen geoordeeld zullen worden, die tot die tijd nog niet
geoordeeld waren.
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Bekering en Wedergeboorte
Het oordeel over hen, die zich vóór die tijd volkomen aan Jezus Christus hebben
toevertrouwd, vindt plaats op het moment dat iemand op zijn knieën gaat en tegen God zegt:
“God, ik besef dat ik zondaar ben.
Zoals ik nu leef, ga ik verloren,
ook al leef ik een fatsoenlijk leven.
Here God, ik ben sterfelijk; ook ik stam af van Adam en Eva.
Dát is de reden, waarom ik verloren ga.
Maar ik heb begrepen, dat er Verlossing mogelijk is,
want Uw Zoon, Jezus, is voor mij gestorven.
En Hij is opgestaan!
Niemand anders kan mij redden van zonde en dood.
De Here Jezus gaf Zijn leven en Zijn Bloed voor mij.
Dat is het offer, dat Jezus 2000 jaar geleden
aan het kruis van Golgotha heeft volbracht.
Dat offer, dat na 2000 jaar nog altijd dezelfde kracht heeft,
aanvaard ik dankbaar, als verzoening voor mijn zonden.
Here Jezus, ik open mijn hart voor U, en nodig U
eerbiedig uit: Komt U in mijn hart naar binnen”.
Als u dat bidt, van harte, vanuit een verlangend hart, dan gebeurt dat op hetzelfde moment!
De Here Jezus is naar de hemel gegaan. Maar Hij heeft voor Zich in de plaats, Zijn Geest
gegeven. En als u uw hart opent voor de Here Jezus, en Hem vraagt om in Uw hart naar
binnen te komen, dan komt de Heilige Geest naar binnen. Dan wordt u op dát moment
“gedoopt in (de) Heilige Geest”.
En nu hangt het er maar vanaf hoe wijd u uw hart open zet. Het hangt er maar vanaf of u het
hele huis van uw hart aan God geeft, of bij bepaalde dingen denkt: “Wel, dat wil ik eigenlijk
liever zelf regelen, dat bepaal ik toch nog liever zelf”.
Het hangt er maar vanaf of u God die hele ruimte geeft, tot overvloeiend toe, of dat u gevuld
wordt met mate; dat hebt u zélf in de hand. Dát is de doop in de Heilige Geest. En dat doet
God; daar komen geen mensenhanden aan te pas.
Het heeft twee kanten. De ene kant is bekering; dat moet u zélf doen, daar wacht God op.
Daarvoor hebben we onze vrije wil gekregen.
De andere kant is de wedergeboorte. Baren, dat kan alleen maar iemand anders, in dit geval
God. God baart u dan “ten eeuwige leven”.
Hand. 13:48
En Degene, Die dat leven geeft, is de Geest, de Heilige Geest.
Gal. 6:8
Dit bovenstaande is, heel beknopt verwoord, het Evangelie.
Als iemand zich op deze wijze volkomen aan de Here Jezus toevertrouwt, dan gaat op dat
moment het oordeel aan die persoon voorbij. En zo staat er dan ook in de Romeinenbrief:
Zo is er dan geen veroordeling voor hen
die in Jezus Christus zijn.
Rom. 8:1
Hij in mij, en ik in Hem - dat is de kern van Evangelie.
Joh. 15:4,7 17:21-23
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Schepping, chaos en herstel

Gen.1:1,2 e.v.

We beginnen nog eens bij Genesis. In het (een) begin schiep God hemel en aarde. Maar dan
staat er al in het tweede vers, dat het “een chaos” werd. Het Bijbelboek Jesaja vermeldt echter
dat God de aarde niet tot een chaos heeft gemaakt.
`
… niet tot een baaierd (chaos) heeft Hij haar geschapen...
Jes. 45:18
Er is dus iets gebeurd, in die tijd tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2.
Het boek Jesaja vertelt ons dat God een engel aanstelde, toen God Zijn schepping maakte, een
engel als beheerder van de aarde en de luchtlagen om de aarde.
Deze engel werd genoemd: “Lucifer”. “de lichtbrenger”; ook wel “de morgenster” genoemd.
De “morgenster” is de laatste ster aan de hemel, ’s morgens, vóórdat het licht wordt. Die ster
kondigt dus het licht aan. Van deze engel staat eveneens in de Bijbel geschreven dat hij zei:
… ik zal ten hemel opklimmen,
ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en
ik zal mij zetten op de berg der samenkomst …van het noorden
ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,
ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
Het antwoordt van God:
Ja, in de hel zult gij neder gestoten worden…
Jes. 14:12-15 Staten Vert. (vgl. Ezech. 28:12b-17)

Waarom wil iemand dat, waarom wil iemand opstijgen naar de Allerhoogste? Als je het
niveau van de Allerhoogste bereikt hebt, staat er niemand meer boven je, en dan kun je je
eigen weg gaan. Wij hebben de keuze te gaan in Gods weg of te gaan in onze eigen weg.
Maar die eigen weg gaan, dát is wat de Bijbel “zonde” noemt.
vgl. Jes. 53:6
Deze engel ondernam een poging, om God naar de troon te steken. God accepteerde dat niet
en God bracht hem onder de vloek.
Toen deze engel, Lucifer, onder de vloek viel, veranderde natuurlijk ook zijn naam. Nadien
werd hij genoemd “satan”, “tegenstander”.
In zijn rebellie heeft satan een aantal engelen overgehaald, met hem in opstand te komen
tegen God. En ook die engelen zijn onder het oordeel van God gevallen.
Daar moeten we niet gering over denken, want het betreft geestelijke machten, die nog altijd
actief zijn. Het zijn engelen, die landen, volken, culturen, godsdiensten, wetenschap enz.
beheren. Zij werken in het leger van de satan, een leger dat de satan heel nauwkeurig heeft
georganiseerd. Het functioneert gevaarlijk goed.
Maar, er gebeurde nog iets. De schepping van God viel in duisternis.
We weten niet hoe lang die duisternis geduurd heeft. We weten niet, hoelang het volmaakt
was, totdat het een chaos werd. Maar we weten ook niet, hoelang het een chaos geweest is,
totdat God in die chaos is gaan ingrijpen.
God heeft een ordening aangebracht. God heeft licht van duisternis gescheiden. God heeft
het uitspansel, de hemel, van de wateren gescheiden, en land - de aarde - van de zeeën.
Dat lezen we in de geschiedenis van de scheppingsdagen, in Genesis 1. en 2.
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DE HOF VAN EDEN – de zondeval

In Genesis 1:26-27 staat, dat God op de zesde dag de mens heeft geschapen, Adam; en uit
hem, Eva. En God plaatst de mens in “de hof van Eden”. De onderste balk wijst op satan.
In de Hof van Eden heeft God de mens een aantal geboden en verboden gegeven. Het verbod,
dat God gaf, was, niet te eten van een bepaalde boom, “de boom van kennis van goed en
kwaad”. “Want”, zei God, “als je van die boom eet, zal je de dood sterven”.
Gen. 2:17
Maar dan komt Gods tegenstander, de satan, en spreekt tot Eva en verleidt haar, en met haar
Adam. Satan verleidt hen om tóch te eten van die verboden boom. En als dat gebeurt, wordt
de mens sterfelijk!
Daar had God het bij kunnen laten. God had kunnen zeggen: “Ik heb jullie gewaarschuwd, Ik
heb het gezegd, Ik heb het duidelijk gezegd; nu ga je verloren.”
God kon het oordeel niet terugnemen! We hebben in het begin gehoord en gelezen over het
Woord van God. Hoe krachtig, hoe machtig dat Woord is. Door het Woord van God is alles
geworden. In de Hebreeën brief staat dat alles “door het Woord in stand gehouden wordt”.
Hebr. 1:2-3
Job 34:14-15

Als God Zijn Woord terug zou nemen, dan zou alles in elkaar storten.
Maar God kan Zijn Woord niet herroepen. Toen God had gezegd: “Als jullie van die boom
eten, zal je de dood sterven”, kon Hij niet zeggen: “Wat jammer dat dit gebeurd is, Ik zal het
voor deze ene keer door de vingers zien, maar het mag geen tweede keer gebeuren.” God kon
dit niet zeggen, want het Woord van God, dat is Jezus. Als God iets van Zijn Woord
terugneemt, als God iets van Zijn Woord herroept, als God iets van Zijn Woord ongeldig
maakt, dan is dat hetzelfde alsof Hij van Jezus een hand of een arm afneemt.
En als God dat één keer doet, dan kan Hij dat nog een keer doen. Maar dan blijft er op den
duur van het Woord van God niets meer over. Dan heft God Zich Zelf op! Daarom kón God
het niet herroepen.
Maar dan zeggen mensen, die zo’n moeite hebben met deze God: “Ja, maar God is toch
liefde? Hoe heeft Hij dat kunnen laten gebeuren? Hij is toch een God van liefde?”
Ja, God is een God van liefde. Maar de liefde van God betekent niet, dat God alles maar door
de vingers ziet, dat Hij zou zeggen: “Eigenlijk is het niet zo erg, Ik hou van jullie en laten we
het maar vergeten”. Waarom God zo niet kan spreken, is in het voorgaande uitgelegd.
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De liefde van God is iets geheel anders! Over de liefde van God staat geschreven in de Bijbel:
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard…,
Niet dat Hij alles maar toestaat, maar dat:
God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld…
1 Joh. 4:9,10
God had ons zo verloren kunnen laten gaan: “Ik had jullie gewaarschuwd.”
Maar God is ook liefde, en over die liefde staat er in de Bijbel:

God neemt… het leven niet weg, maar zoekt wegen
dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve.

2 Sam. 14:14

Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dát is de liefde van God, dat Hij, terwijl God ons allen
verloren had kunnen laten gaan, Zijn goed recht, dat Hij dat niet wilde.
In het Hebreeuws staat in bovengenoemd vers: “God heeft gedachten gedacht opdat het
verstotene niet van Hem verstoten blijve”.
Want alzo [zó, op déze wijze] lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe.
Joh. 3:16
Het oordeel kon niet herroepen worden, maar daar, in de Hof van Eden, heeft God reeds aan
Adam en Eva de belofte gegeven: “Ik zal eenmaal een Verlosser geven. Een Verlosser, Die
dát, wat de duivel teweeg heeft gebracht, en dat wat de mens door eigen hoogmoed,
ongehoorzaamheid, zelf heeft bewerkt, namelijk de dood, om die dood te niet te doen!
Want dat, wat over de mensheid was gekomen, was de dood!
En hoe overwin je de dood? Door eerst Zelf de dood in te gaan, en er daarna weer uit op te
staan! Daarom is de OPSTANDING van de Here Jezus zo belangrijk!
We spreken van het kruis, van het lijden, van de verzoening van de zonde. Maar daar hoort de
Opstanding bij!
Want als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan staan wij ook niet op uit de dood op.
En Paulus durft het aan om het andersom te zeggen. Paulus zegt in 1 Corinthe 15:12,13,14:
Indien er geen opstanding der doden is,
dan is ook Christus niet opgewekt.
Dan zou Gods Heilsplan niet gepredikt zijn, dan zou u deze lezing niet beluisteren, niet
kunnen lezen, want dan zou het Woord van God verdwenen zijn, weg.
God beloofde dat die Verlosser zou komen. Dat er ergens in de geschiedenis, uit een vrouw,
zaad zou komen, en dát zaad zou de kop van de slang vermorzelen. Dát is de belofte, die God
heeft gegeven en die is vervuld in de Komst van de Here Jezus naar de aarde.
De duivel is aanwezig, wanneer God Adam en Eva ter verantwoording roept en Zijn oordeel
over hen uitspreekt, maar ook bij Gods belofte voor de toekomst.
De duivel hoort eveneens de vloek, die God over hem uitspreekt.
Gen. 3.
En dán begint de strijd, de strijd tussen het Rijk van God en het rijk van de duivel, de strijd
tussen de engelen van God en de engelen van de duivel.
Het Koninkrijk van God gaat komen! Maar vóór die tijd moet de Verlosser geboren worden,
en Hij moet die Verlossing tot stand brengen.
En vanaf het begin zet de duivel alle krachten bij om er voor te zorgen dat het mensengeslacht
zo snel mogelijk uitsterft. Dan is de kans heel klein, dat deze Verlosser zal komen.
Dan lezen we in de Bijbel, dat de satan van zijn engelen, van zijn gevallen engelen, een aantal
rekruteert om gemeenschap te hebben met vrouwen. Zo staat het in het Oude Testament en zo
staat het in het Nieuwe Testament.
Gen. 6:1-4 2 Petr. 2:4 Judas 1:6-7
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Van zijn engelen waren er die gemeenschap hadden met vrouwen, en de Bijbel zegt daarover
dat dit een onnatuurlijke zaak is. Dat klopt, want hoereren doe je met iemand waar je niet mee
samen hoort. Een engel en een vrouw horen niet bij elkaar.
Er staat geschreven in het Nieuwe Testament, dat er engelen waren, die hun woonplaats of
wel “hun oorsprong verlaten hebben en gehoereerd hebben”, “ander vlees zijn achterna
gelopen”.
Dat samengaan heeft wezens voortgebracht, die de Bijbel “reuzen” noemt, “geweldigen uit de
voortijd, mannen van naam”. Maar als je in de natuur twee ongelijksoortige wezens kruist denk aan een paard en een ezel, die geven een muilezel, maar muilezels kunnen geen
nageslacht produceren - dan sterft zo’n diersoort uit.
Het was een hele slimme daad van de duivel om de mens daartoe aan te zetten. Want als dat
op deze wijze doorgegaan zou zijn, dan zou binnen een aantal geslachten het mensdom
uitgestorven zijn. Dan was de voortplanting stopgezet.

DE ZONDVLOED
Genesis 6. vermeldt dat God zeer vertoornd is over de boosheid en slechtheid van de mens.
En God zegt:
Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven,
nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees...
Gen. 6:3,11
De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht,
en de aarde was vol geweldenarij. (Hebr. voor “geweld” is “chamas” (!))
De mens krijgt nog 120 jaar. Want God zegt: “Ik ga een oordeel brengen over dit mensdom en
een oordeel over de aarde. Ik ga de aarde onder water zetten”. Dat is de aankondiging van “de
zondvloed”.
Gen. 6:5-9:7
Maar God had een belofte gegeven. Een belofte dat er éénmaal, ergens in de toekomst, een
Verlosser geboren zou worden. Dus, God kon niet alle mensen ombrengen. Er moest minstens
één echtpaar gespaard blijven. En dan roept God Noach. Van Noach staat geschreven:
… Noach vond genade in de ogen des HEREN”.
Gen. 6:8
Was Noach dan zo’n volmaakt mens?
Er staat dat Noach “rechtvaardig” was; …Noach wandelde met God
Gen. 6:9
Als je in de Schrift de woorden met elkaar vergelijkt: goed met kwaad, én rechtvaardig met
het tegenovergestelde, dan kom je terecht bij “goddeloos”; rechtvaardigen tegenover de
goddelozen.
[55 keer, m.n in de Psalmen en de Spreuken]
Met andere woorden, een rechtvaardige is iemand die met God leeft.
Een goddeloze is als: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.
Ps. 14:1 53:2
Maar een rechtvaardige weet dat God bestaat, en hij leeft met God.
Zo lezen we van Noach dat hij een rechtvaardige was. Hij leefde met God, hij luisterde naar
God en hij voerde Gods opdracht uit.
Noach moest een ark bouwen. God gaf aan hoe die ark gebouwd moest worden, hoe hoog,
hoe breed, hoe lang, hoeveel verdiepingen. Noach moest de ark met pek bestrijken om hem
waterdicht te maken en er moest een deur in de ark komen.
En Noach bouwt en Noach bouwt en Noach predikt.
De prediking van Noach zal waarschijnlijk heel eenvoudig geweest zijn. De prediking zal
ongeveer geweest zijn: “Gods toorn gaat losbarsten over ons, over de zonden, die er bedreven
worden. En God gaat dat doen door een watervloed. Kijk maar, ik moet deze ark bouwen”.
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Noach heeft gebouwd, jaren en jaren en jaren. God gaf opdracht en Noach is begonnen met
bouwen, en de mensen hebben het gezien.
En sommige mensen hebben misschien gevraagd: “Wat betekent dit?, waarom is dat,…
water?”. Anderen zullen gespot hebben: “Water… hier in deze buurt is geen oceaan”.
Weer anderen zullen aanvankelijk er door aan het denken zijn gebracht, maar hebben het later
weer vergeten. Weer anderen hebben het misschien ter harte genomen, maar omdat het zolang
duurde hebben ze gezegd: “Ach, het zal mijn tijd wel duren. In de tijd van mijn grootvader
bouwde Noach ook al aan die ark en zei hij ook al dat er een oordeel zou komen, ach…”
Deze wijze van spreken hebben de mensen nu ook weer. Mensen reageren op deze zelfde
manier op de waarschuwingen voor het komende oordeel van God.
Die tijd van Noach is een zoveel betekenende tijd geweest. De Here Jezus haalt die tijd aan in
Mattheus 24., wanneer de discipelen Hem vragen: “Wat is het teken van Uw Komst en van
de voleinding der wereld?” Dan geeft de Here Jezus een aantal aanduidingen, tekenen, waar
we aandacht aan moeten schenken.
Jezus noemt diverse tekenen: Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, tekenen aan zon, maan en sterren, valse profeten, valse Messiassen, valse
Christussen, mensen, die zich uitgeven voor de Christus, voor de Verlosser. De wet zal niet
meer geacht worden en de liefde tussen de mensen zal verkillen…
Het is nu allemaal gaande, we zien het voor onze ogen!

De vijgenboom, symbool voor Israël als natie.
Dan, aan het eind van deze reeks van gebeurtenissen, zegt de Heer: “Maar gij, leert van de
vijgenboom deze les, wanneer zijn hout week begint te worden en de bladeren doet
uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij al deze
dingen ziet, weten dat het nabij is”.
Matth.24:32
Wat “nabij is”?
De vraag was: “Wat is het teken van Uw Komst?”
Antwoord: “… Dan moet gij weten dat het nabij is, voor de deur. Dat geslacht”, zegt de Heer,
“dat dit alles meemaakt, zal ook Mijn Komst meemaken”.
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,
voordat dit alles geschiedt.
Matth. 24:34
In het Bijbelboek Hosea 9:10 kunnen we lezen, dat God de vijgenboom gebruikt als symbool
voor Israël als natie. Vroeger was Israël een natie. En een natie is een volk met een
grondgebied, met grenzen, met een regering.
In het jaar 70 na Chr. is het volk Israël verstrooid over de aarde en is het een zwervend volk
geworden. Maar in 1948 is het Joodse volk opnieuw een natie geworden, “de natie Israël”.
De Here Jezus vergelijkt ook Israël met een vijgenboom, maar een vijgenboom, die nagenoeg
geen vruchten bracht.
Wanneer de Here Jezus tijdens Zijn rondreis op aarde voorbij een vijgenboom komt, waaraan
de vruchten ontbreken, zegt Hij: “Omdat er geen vruchten aan de vijgenboom komen, omdat
deze geen vruchten vertoont, zal je voor een eeuwigheid verdorren”. Voor een eeuwigheid;
niet voor alle eeuwigheid, voor een eeuwigheid, want die wortel zat nog in de grond. En Job
zegt: “Als de wortel nog in de grond zit, dan is er nog hoop”.
Matth. 21:18-20
Job 14:8-9
Want drie hoofdstukken verder, van Mattheus 21. naar Mattheus 24., zegt de Here Jezus

opeens: “Maar als die vijgenboom weer gaat bloeien, doordat het hout vochtig wordt…”.
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Met andere woorden, er zit kennelijk nog leven in die wortel. Die wortel is kennelijk nog in
staat om dat vocht uit de grond omhoog te zuigen en die boom weer tot leven te doen
brengen.
Nu, de vijgenboom, Israël, het Joodse volk, het heeft aan een zijden draadje gehangen, maar
in 1948 is het weer tot een natie geworden. Die vijgenboom is weer gaan bloeien.
En de Heer zegt: “Dán gaat het gebeuren, dán is Mijn Komst aanstaande!” Matth. 24:32-35!

Als in de dagen van Noach
In dat gesprek, in het antwoord op de vraag van de discipelen: “Wat is het teken van Uw
Komst en van de voleinding der wereld”, zegt de Heer: “Let op de vijgenboom, in díe tijd
gaat het gebeuren. Iedereen zal kunnen zien, dat Ik terug kom”.
“Maar”, zegt Hij dan, enkele verzen verder: “De Zoon des Mensen zal komen als een dief in
de nacht, zo zal óók de Komst van de Zoon des Mensen zijn”. Dus: “ook”, “ook”.
De Komst van de Here Jezus zal een openbaar, zichtbaar gebeuren zijn.
Maar, er zal ook een Komst zijn, plotseling! Het is niet: óf, óf, maar het is: én, én. Beide
gebeurtenissen zullen plaats vinden. En dan zegt de Heer:
“Die gebeurtenis, dat plotselinge, zal zijn …als in de dagen van Noach”.
Matth. 24:30, 37
Hoe zagen die dagen er uit? Die dagen werden natuurlijk gekenmerkt door die zonde van dat
samengaan van engelen en vrouwen. Maar die dagen werden ook gekenmerkt door iets
anders. De Bijbel zegt in drie evangeliën dat de dagen van Noach werden gekenmerkt door
mensen, “die aten en dronken en kochten en verkochten, en huwden en ten huwelijk gaven, en
bouwden en plantten en niets bemerkten eer de zondvloed kwam, eer het water kwam en hen
allen wegnam”.
Mensen zijn bezig met de dingen óm de dingen van God heen. Maar God is er niet in!.
En het wordt steeds erger; als je de winkels ziet, als je etalages ziet, de reclames…, het wordt
steeds, steeds erger! Men is bezig met kopen en verkopen, met bouwen en planten, en met
eten en drinken… Ook op de vrije zaterdag en de zondag: de voetbal, de vakantie, en de boot,
mijn studie, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen… Maar waar is God in het leven van een
mens?
Want ieder gaat in zijn eentje dood. Zoals hij in zijn eentje is geboren, gaat hij in zijn eentje
dood. Dus moet je toch ook wel zorgen, dat je in je eentje een relatie met God hebt.
Want wat gebeurt er als het allemaal afgelopen is? Waar ga je straks naar toe?
En zo was het in de tijd van Sodom en Gomorra, de zonde uit die tijd, ten hemel schreiend.
God waarschuwt: “Het zal ook zijn als in de dagen van Sodom en Gomorra…”; dát is onze
tijd! “Het water kwam”, zegt de Here Jezus, “en nam hen allen weg, eer zij het bemerkten”.
Matth. 24:37-39

Luk.17:26-32 e.v.

21:34-36

Mark. 13:35-37

Israël, de wijzer op de klok van God.
We leven nu opnieuw in net zo’n tijd. Tóen hadden de mensen de ark van Noach, als een
waarschuwingsteken, dat het God ernst was. Dat er werkelijk een watervloed ging komen, dat
het niet zomaar gezegd was.
Nu hebben we wéér een waarschuwingsteken. Want er gaat bijna geen dag meer voorbij of je
hoort er iets over. Dat waarschuwingsteken moet ons er op moet wijzen, dat de Komst van de
Heer en de voleinding van deze wereld voor de deur staat. En dat is Israël!
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Dat is het gebeuren met het volk Israël, het gebeuren met het Joodse volk, het gebeuren met
het land Israël, dat gaat naar een hoogtepunt. En dan spreken we nog niet eens over de
vreselijk nood, waarin het volk Israël zich dagelijks bevindt.
Maar alleen al het feit dat het Joodse volk er is, dat de staat Israël, na ruim 2000 jaar, er is!
We zien dat het Profetisch Woord letterlijk in vervulling gaat! Alleen dát al moet voor
ons een waarschuwingsteken zijn.
We leven vlak vóór de Wederkomst van de Here Jezus.
Zoals de ark van Noach, ten tijde van de zondvloed, de wijzer was op de klok van God, zó is
nu, in onze tijd, het bestaan van het volk en de Staat Israël, te samen met het gebeuren in het
Midden Oosten, de wijzer op de klok van God.
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NOACH

(vervolg) - Gods Heilsplan

(deel 1b. – video)

Als het volk Israël, als geheel volk, dáár en toen, 2000 jaar geleden, de Here Jezus zou hebben
aanvaard, ná het kruis en ná Zijn Opstanding en Hemelvaart, dan zou Hij dáár en toen zijn
teruggekomen. En dan leefden we nu reeds in het 2000-jarige Vrederijk.
Misschien denkt u nu, “Maar waarom is dat dan niet gebeurd?” “Waarom heeft God het dan
niet…”
God heeft tevoren geweten hoe het zou gaan. Een mens heeft een vrije wil. Ook het volk
Israël heeft een vrije wil. God heeft aan Israël de vrije wil gelaten, om de Here Jezus te
aanvaarden óf niet.
Maar ik herhaal met nadruk: Als Israël de Here Jezus ná Zijn kruislijden, Zijn dood, Zijn
Opstanding en Hemelvaart, zou hebben aangenomen - want dat kruislijden, dat moest
gebeuren - dan zou de Christus, Jezus, daar en toen zijn teruggekomen.
Hand 3:17-21
Immers God had Adam en Eva beloofd, dat er eenmaal Iemand zou komen, Die verlossing
van de dood zou bewerken. Dus, het lijden en de dood van de Here Jezus was iets dat móest
gebeuren.
Als de Here Jezus niet uit het Joodse volk geboren zou zijn, dan zou Hij uit een ánder volk
geboren zijn. Dan zou de hele lijdensgeschiedenis zich dáár hebben afgespeeld. En dan was
ook dát volk ‘het uitverkoren volk’ geweest. Ik hoop dat u dat verstaat.
God heeft het Joodse volk de vrije wil gelaten. Een aantal personen uit het Joodse volk
hebben Jezus wél aangenomen. We zeggen zo gemakkelijk: “Israël heeft Jezus verworpen”.
Nee, een groot deel van Israël heeft Jezus aanvaard, waaronder tienduizenden schriftgeleerden, dat vergeten we wel eens. Als het niet zo was geweest, dan had u de Bijbel hier
niet gehad. Want die hebt u aan het Joodse volk te danken, het Oude Testament, maar ook het
Nieuwe Testament.
Maar de heilsgeschiedenis heeft een andere wending gekregen.

Terug naar Noach.
Het water kwam en nam hen allen weg. Na 150 dagen is de aarde weer droog. God maakt dan
een verbond met Noach, en dat verbond met Noach geldt nog altijd.
Dan zou je denken dat het nageslacht van Noach toch wel geleerd zou hebben Wie God is en
daarom op hun hoede zouden zijn. Dat ze nu zouden gaan leven met God en naar Gods gebod.
Maar je -leest in de Bijbel, dat de mens het weer alleen probeert te doen, want ook Noach’s
zonen stamden af van Adam en Eva.
Dat, wat de Bijbel “zonde” noemt, dat zijn niet in eerste instantie alle verkeerde dingen, die
we doen of denken, of alle dingen die we nalaten. Maar dat, wat de Bijbel “zonde” noemt, is
de trek, die we allemaal in ons hebben, namelijk: “Ik kan het zelf, ik ga mijn eigen weg, ik
doe het zelf wel”. En dan kun je best heel religieus zijn. Natuurlijk, in die jaren, dat ik dit
werk heb mogen doen, heb ik zoveel mensen ontmoet die zeiden: “Ja maar, mevrouw, u
vertelt dat, maar ik blijf bij mijn eigen kerk hoor”.
Mijn antwoord daarop was: “Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er helemaal
niet om naar welke kerk of gemeente u gaat. Het gaat erom of u behouden bent, of u de Here
Jezus in uw hart hebt ontvangen. Is er zo’n moment in uw leven geweest?”
Er zijn ook mensen, die zeggen: “Toen ik 5 jaar was, toen is er iets bijzonders met me
gebeurd”. Of andere mensen zeggen: “Ik weet nog wel, toen mijn kind zo ziek was, toen heb
ik toch zo tot God geroepen, en het was net alsof er een warmte om me heen was, en de
volgende dag ging het een stuk beter met mijn kind”.
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Natuurlijk, God verhoort, God luistert wel, als je naar Hem in nood roept. Maar dat is nog iets
anders dan “een kind van God” worden.
Bekering en wedergeboorte is iets anders dan in je nood naar God roepen. Ik ben ervan
overtuigd dat God hoort, dat God je in al die nood ziet. En Hij helpt je dan. Maar dan is het
ook weer voorbij. Want zolang je geen relatie met God bent aangegaan, geen verbintenis met
Hem bent aangegaan, blijft het maar zo los vast, en hebben we zo gauw de neiging om te
zeggen “Ik kan het zelf wel”.
Ik hoorde eens een voorbeeld van professor H. van Riessen. Hij zei: “Kijk, de mens is als die
jonge man op het schip, die in de mast klom. Er brak een vreselijke storm los en het schip
dreigde te vergaan. De jongeman kon niet eens meer naar beneden komen. En hij riep: “Oh
God, red me!” Opeens schoot er een touw los. Hij pakte dat touw en hij kon met dat touw
naar beneden komen en op de reddingsboot springen, en hij zei: “Dank U wel, nu kan ik het
zelf weer”.
Ja, zo zijn wij mensen. En we kunnen nog heel religieus doen ook. Want die jongen riep wel
naar God. Hij had kennelijk wel van God gehoord. Maar daar gaat het niet om.
Het gaat erom of we in een voortdurende, in een eeuwigheidsrelatie stappen met God.
Het is precies hetzelfde als dat je een vriendje hebt of een vriendinnetje, en de volgende keer
een andere en nog weer eens iemand anders. Totdat je eindelijk de ware ontmoet en daar een
huwelijksverbintenis mee aan gaat, voor het leven, voor altijd, voor goed en kwaad. Dan heb
je je vastgelegd.
Zó is het ook met een relatie met God. Er zijn massa’s mensen die gelovig zijn. Er zijn
mensen, die zeggen allerlei ervaringen te hebben gehad met God. Dat kan allemaal wel zijn,
maar het is iets anders dan bekering en wedergeboorte.
De Here Jezus komt terug en wij gaan het meemaken in onze tijd.

BABEL –

Genesis 11.

De mensen in die tijd, ná Noach, dachten ook dat ze zichzelf konden redden. Maar ze voelden
zich toch niet helemaal zeker. God had bij herhaling gezegd: “Verspreid je over de aarde,
bewoon haar, onderwerp haar en bewerk haar”
Gen.1:28,
7:1,9
Maar de mensen zeiden tegen elkaar: “Nee, laten we maar bij elkaar blijven wonen, laten we
niet uit elkaar gaan. Laten we bij elkaar blijven wonen, want dan zijn we sterker. Laten we
een stad bouwen, en ons ‘een naam’ maken. En ten teken van die naam en het feit dat we toch
één zijn - we zijn één volk en we spreken allemaal dezelfde taal - zullen we ons een
monument bouwen, zodat men het kan zien”.
Gen. 11:4
Dan staat er in de Bijbel, dat ze een toren gaan bouwen. De naam voor die plaats wordt later
“Babel”. Het woord “Babel” bestaat uit twee delen: “Bab” en “el”. “Bab” is het Arabische,
maar ook het Hebreeuwse woord voor “poort”. En “el” is de korte vorm voor het Hebreeuwse
woord “elohim”, “god”. Dus een “bab-el”, “babel”, is een poort van God, of een poort naar
God.
Ze waren allemaal één, het was één volk, en met vereende krachten bouwden ze zich een
toren, steen op steen. En dan staat er: “De kop van die toren moest tot in de hemel reiken”.
Ik vermoed dat het echt hun bedoeling was, dat ze dachten zó te kunnen bouwen, dat de top
van de toren de hemel zou bereiken. Hoe, weet ik niet.
Misschien.., we denken dat de mensen vroeger zo primitief waren, en dat wij ver gevorderd
zijn, na zoveel duizend jaar in onze ontwikkeling, maar zo is het natuurlijk niet.
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Als je ziet wat de mensen in de oudheid gepresteerd hebben, dan is dat zo knap en zo geniaal,
dat het wel eens andersom geweest kan zijn. Dat de mensen, dáár en toen, tot veel meer in
staat waren. Want er staat geschreven:
Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die
de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HERE zeide:
Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal.
Dit is het begin van hun streven;
nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.
Gen. 11:5,6
Met andere woorden, God spreekt daar de woorden uit dat álles, wat de mens zal willen doen,
hij ook zal kunnen doen. Niet alles op hetzelfde moment, maar in potentie is het in hem
aanwezig.
Ze wilden daar, in Babel, een toren, een poort bouwen, waarvan de top, de kop, de hemel
moest bereiken.
Misschien waren die mensen zo geïnvolveerd in het occulte, dat zij dachten door te mediteren,
of door allerlei “Ignatius oefeningen” te doen, het goddelijke te kunnen bereiken. Misschien
bedoelden ze dat er mee.

Opstand tegen God.
Dit gebeuren heeft ook nog een andere betekenis. Want wat deed de mens daar? De mens
probeerde, door iets, wat hij zélf bouwde, God te bereiken! Maar dát kon niet, dat duldde God
niet. Want met niets wat de mens zelf doet, zal hij ooit God kunnen bereiken.
Nadat de mens in zonde was gevallen, kon God het offer van Kaïn niet aanvaarden, omdat het
iets was wat hijzelf had gedaan, wat hij zelf had geproduceerd, zelf had verbouwd, en dat God
wilde aanbieden als een soort geschenk.
Abel wist van binnen: “Ik kan zelf God niet behagen. Er zal een onschuldig leven gegeven
moeten worden. Dat leven, dat moet ik van een dier nemen. Alleen met dát reine offer kan ik
God behagen”.
De rebellie van Adam en Eva - want het was onuitgesproken rebellie, je eigen weg te willen
gaan - die rebellie krijgt zijn organisatievorm. Eerst is het nog rebellie van een enkeling, en
dan wordt het georganiseerde rebellie bij Babel. Dáár wil een héél volk God bereiken met
eigen werk. Ze willen, door een poort te bouwen, God bereiken.
Maar geen werk van mensen is voor God acceptabel, behalve van die Ene Mens. Die Ene
Mens, Die God was en Mens werd, die volmaakte Mens, Jezus Christus.
Ze wilden een poort bouwen om de hemel in te gaan. Toch begrepen ze wel dat je niet zomaar
de hemel kan bestormen. Dat je kennelijk toch nog ergens doorheen moet.
Maar die poort van beneden naar boven gebouwd, kón door God niet geaccepteerd worden.
Want God zou Zelf voor een poort zorgen. God zou Zelf een poort bouwen van boven naar
beneden, God, Mens geworden, en dat is Jezus.
Bedenk, Jezus was Mens..., God, Mens geworden. En het is Jezus, Die zei: “Ik ben de deur,
wil je als schaap weide vinden - dat is Leven - wil je weide vinden, dan moet je door Mij tot
God gaan. Dan moet je door Mij, de deur, naar binnengaan” En dan kun je bij God komen.
Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.
Joh. 10:7,9 14:6
Er is dus wél een poort, waardoor we de hemel binnen moeten gaan. Maar het is een levende
poort, en het is een poort, door God van boven naar beneden gegeven. En niet door ons van
beneden naar boven gebouwd.
God kon de mens niet tot zijn almacht laten komen.
Hij zei: “Alles wat de mens zal willen doen, zal hij ook kunnen doen”.
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Elektriciteit was er niet, maar de potentie om elektriciteit uit te vinden was er reeds in de
mens. De mogelijkheden waren er nog niet. En daarom duurde het nog honderden jaren
voordat het werd uitgevonden, voor het zichtbaar werd. Toen sneed God het werk af.
Nu leven we weer in zo’n tijd, waarin de mensheid tracht, met vereende krachten, tot één
grote wereldmacht te komen. U hoort nu overal al het woord: “verenigd”, “verenigde…”,
“united”, “United Nations”, “United Forses”, “unite”.
Ik weet niet of u wel eens de film hebt gezien, “Als een dief in de acht”. Een bijzondere film,
die in de zestiger jaren is gemaakt. De inhoud gaat over de wereld, hoe deze eruit zal zien als
de Opname van de Gemeente heeft plaats gevonden; over de vreselijke tijd die dan volgt.
Je ziet de legermacht, de politiemacht, rondrijden in busjes, een soort bestelbusjes, waarop
staat: “Unite”. En de winkels…, je kunt er niet meer in, als je geen teken op je hand hebt of
een teken op je voorhoofd. Je kunt niet zomaar naar binnen gaan. Want overal staat te lezen:
“unite”, “unite”; dat is een systeem geworden, “unite”. Deze tijd is nabij!.
De dienstplicht wordt afgeschaft. Weet u waarom? Omdat men bezig is een “United Army”,
een wereldleger te vormen, dat wordt dan ingezet, zogenaamd voor vredespogingen en
voedseltransporten. Maar op een gegeven moment wordt dan overal ‘vrede met alle geweld’
ingebracht.
Want uiteindelijk is het er allemaal om te doen om met een Verenigde Natiën-legermacht
Israël te kunnen binnendringen. Want dáár zal de laatste, de eindstrijd plaatsvinden.
Zach. 12. 14. Openb. 16. e.a.

Nu, dat wordt beoogd met ‘verenigde’, ‘samengaan’, ‘allen één’.
Nog een voorbeeld: Laodicea
De kerk van Robert Schuller, die u op de zondagochtend op de televisie kunt zien,“Churches,
United in Global Mission” genoemd, ‘global mission’, ‘globale missie’. Als je de boodschap
hoort, dan vervult het je met afkeer.
Want de Here Jezus komt er niet meer of nauwelijks aan te pas, het kruis helemaal niet, het
offer niet, het reinigende bloed van Jezus niet, de bekering en de wedergeboorte niet. Maar
het is een schitterende kerk en men voelt zich verenigd in dat prachtige kristallen paleis, met
een schitterend orgel, een groot koor en alles op zijn mooist.
Ik moet dan denken aan die kerk, die beschreven wordt in de Bijbel in het Nieuwe Testament,
de laatste van ‘de zeven gemeentes’.
Het is de kerk, de gemeente van Laodicea.
Openb. 3:14 e.v.
Dat is de gemeente, waar ze zeggen: “We hebben aan niets gebrek. We hebben het goed voor
mekaar, we hebben een prachtig orgel, net een nieuwe dominee; we komen met veel mensen
bij elkaar, met heel veel, de kerk is stampvol iedere zondag…”.
“Ja”, zegt de Here Jezus, “maar Ik sta buiten de deur”.
Dat geldt voor een groepering, maar het kan ook gelden voor een persoon. Je hebt alles, je
gaat trouw naar de kerk, je doet heel veel goed werk, je spreekt misschien nog wel over God.
Maar woont de Here Jezus binnen, in jou? En de Heer wil naar binnen komen, want Hij zegt:
Zie Ik sta aan de deur…”
Openb. 3:20 e.v.
Maar Hij staat daar niet zomaar, Hij klopt! Dat betekent dat Hij binnengelaten wil worden.
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop,
Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent…
En dan vervolgt de Here Jezus:
Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
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We krijgen dat wel gratis, maar we krijgen het niet automatisch!
In Nederland - of dat nu een kerkelijke traditie is, dat weet ik niet - hebben wij de
uitdrukking: “bekeerd worden”. Dat is niet Bijbels. Bekeren, dat doe jezelf, gebaard worden,
dat doet God.
En dát is wedergeboorte!

Terug naar Babel.
Terug naar de plek, waar de mensen probeerden God te bereiken door die eigen gebouwde
toren. Er staat geschreven dat God zegt: Laat ons hun spraak verwarren. En dan merk je
opeens dat de man, met wie je samen gebouwd hebt, je niet meer verstaat. Je geeft hem een
steen aan en je zegt er iets bij, maar hij antwoordt niet. En je zegt het nog eens, en je denkt dat
hij doof is, hij reageert niet meer. En hij zegt iets tegen een ander, en jij denkt: hoor ik het nou
goed? Nee, wat zegt hij nu…? Spraakverwarring.
Dáár heeft God de verschillende talen gegeven. De mensen gingen uiteen in verschillende
richtingen, al naar gelang de taal, die ze spraken.
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DE ROEPING VAN ABRAHAM

A = Adam,
N = Noach

A = Abraham
M = Mozes

Het ontstaan van het volk Israël
Als gevolg van de verschillende talen werd de hele mensengemeenschap onderverdeeld in
groepjes. Sommigen spraken Hebreeuws, Arabisch, Grieks, anderen Chinees, Frans, Engels…
En al naar gelang hun taal gingen ze in verschillende richtingen. Het aantal groepen, dat daar
gevormd werd - laten we het even lezen uit de Bijbel - was 70.
In Genesis 46. lezen we het volgende in vers 27-b. Ik begin even bij vers 27.
En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren waren, waren twee in getal.
Het gehele getal der zielen van het huis van Jakob,
die naar Egypte kwamen was zeventig.
En nu gaan we naar Deuteronomium 32. en daar lezen we in vers 8…
Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde,
toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde,
heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël .
Jakob, Israël, had zonen en kleinzonen, samen, hebben we net gelezen 70 in getal. Zeventig,
en zó heeft God, toen Hij de volken hun erfenis gaf, hen hun land gegeven. Er staat
“grenzen”, maar “grenzen” mag je ook vertalen met “gebieden”. Denkt u maar aan het
klassieke voorbeeld van Den Haag. Een haag is een scherm, een schutting, een heg.
’s-Gravenhage is het gebied van de graaf, dat binnen die haag ligt.
Nu, dat heeft God gedaan, God heeft aan ieder volk een stuk land gegeven. Een erfenis, en
denkt u erom, dat is een Bijbelse zaak! Het is niet Bijbels, wat er op het ogenblik gebeurt, dat
alle volken door elkaar worden gehusseld. Het is niet Bijbels, het is niet van God. Ieder volk
heeft zijn gebied, zijn land gekregen. Zijn cultuur heeft zich daar ontwikkeld. Men is gaan
leven naar het klimaat ter plaatse. De eetgewoonten, de spijzen, de klederdracht, het is alles
van God geworden. Nogmaals, het is niet Bijbels, wat men nu doet. Vandaar dat er zoveel
ellende is, vandaar dat er zoveel nood is.
God gaf dus aan 70 groepen land, en dan staat er:
...heeft Hij de grenzen der volken
vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël .
Want des Heren deel is Zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel

Deut. 32:8.
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Met andere woorden, alle groepen naar gelang hun taal, kregen een gebied op de aardbol. Jij
daar, jij daar, gaan jullie maar. En toen zei de Heer: “En Ik krijg ook een deel, Ik krijg een
volk voor Mij”. En dát is Israël, dat ziet u hier in deze tekst staan.
En dán, ná het gebeuren met Babel, krijgen we in de Schrift “De Roeping van Abraham”.
Daar zijn we gaan lezen.
Toen riep God Abraham, en Hij zei: “Abraham, Ik geef jou een land…” en de uiteindelijke
grenzen kunnen we lezen in Gen. 15. “Abraham, Ik breng je naar een land en Ik geef je een
nageslacht, en jouw nageslacht zal tot zegen zijn voor alle families op aarde”, staat er in het
Hebreeuws. Dáár ontstaat het volk Israël.
Gen. 12:2,3 28:14
Je zou kunnen zeggen: De volken zijn ontstaan door een misverstand, door een mis-verstaan,
door elkaar niet meer te kunnen verstaan.
Maar Israël is ontstaan door een roepen van God. God riep Abraham, … als eenling, en
zegende hem en vermenigvuldigde hem. Dáár en toen is in principe Israël ontstaan.
Jes. 51:2

Hebr. 11:12

En God zei: “Het nageslacht van dit volk zal een zegen zijn voor alle families op aarde”. En,
“Wie dit volk zegent, zal Ik zegenen. En wie dit volk vloekt, zal Ik vloeken”.
Zach. 8:13

Gen. 12:2 28:14

Num. 24:9

Toen God Abraham riep, toen God Israël tot aanzijn riep - want dat is het, met een
ouderwetse uitdrukking - toen stelde God daar vast dat dát het volk zal zijn, dat: de Verlosser
zal voortbrengen, en dat dát ook het volk zal zijn, dat: het Koninkrijk Gods zal prediken.
Voor deze twee doeleinden heeft God Zich Israël verworven. Dat is de taak van Israël.

Israël

heeft twee – door God gegeven – opdrachten te volbrengen:

Het KONINKRIJK GODS PREDIKEN
De VERLOSSER VOORTBRENGEN
Daarvoor is Israël uitgekozen. Dat betekent “uitverkoren volk”.
Om nu even op de toekomst vooruit te lopen. Het Joodse volk heeft inmiddels de Verlosser
voortgebracht, tweeduizend jaar geleden. En de Verlosser heeft de Verlossing aangebracht.
Maar, nog niet heel het volk Israël heeft het Koninkrijk Gods gepredikt. Een deel heeft het
gedaan. Daarom weet u er in Nederland, 2000 jaar later, het fijne van. Want door de eeuwen
heen zijn er Joden geweest, die het evangelie hebben gepredikt.
Maar God werkt met Israël als volk, als collectief. En helaas, staat er in de Romeinenbrief:
“Zij allen zijn onder de ongehoorzaamheid besloten”. Maar er staat ook: “God zal Zich over
hen allen ontfermen”.
Rom. 11:32
God werkt met het volk Israël als geheel, als een totaliteit. Er staat geschreven van Israël:
Gij zult Mij een geheiligde natie zijn
Exo. 19:6 Deut. 7:6 14:2 e.a.
In de profeten staat geschreven, dat het in de toekomst zo zal zijn, dat anderen het land zullen
bewerken voor Israël:
…vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
maar gij zult priesters des HEREN heten, dienaars van onze God…
Jes. 61:5-6
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Als straks de Here Jezus weergekomen is, zal het volk Israël de wereld overgaan, om aan al
die volken het evangelie van Gods heerlijkheid, het Koninkrijk Gods, te verkondigen, die er
nog niet van gehoord hebben. Zo staat het geschreven in de Bijbel.
Jes. 66:19

ISRAËL, EEN UITVERKOREN VOLK
Ik heb nu op het flanelbord de kleur blauw genomen. Alle volken zijn groen, maar voor het
volk, dat voortkomt uit Abraham, Izaäk en Jakob, het uitverkoren volk, heb ik blauw gekozen.
Voor het volk dat uitverkoren is voor bovengenoemde twee taken.
“Uitverkoren” heeft in eerste instantie niets te maken met behouden worden, of verloren gaan.
Nu denkt u misschien: “Ja, maar als je behouden bent, als je een kind van God bent geworden,
dan ben je toch uitverkoren?” Ja, dat zegt u nu!
Er zijn ook mensen die zeggen: “Om behouden te worden, daarvoor moet je uitverkoren zijn.
En mocht het nog eens komen staan te gebeuren…”
Denkt u nog eens even aan die poort, waar we het over hadden, die poort, die van God is
gegeven. Boven die poort staat geschreven….
Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijn…
Matth. 11:28
“Komt allen tot Mij…” Niet, “komt allen tot Mij, die uitverkoren zijn….”.
Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn...
En vermoeid en belast zijn we eigenlijk allemaal. Want al gaat het ons nog zo voor de wind,
al verdienen we nog zoveel geld, al hebben we nog zo’n goed huwelijk, al zijn we nog zo
hoog gevorderd tot directeur generaal van…., we zijn allemaal belast met één zaak. Met één
gebeuren, waar we ons zelf niet van kunnen bevrijden, wat we niet kunnen ontlopen. Het ligt
er voor ons allemaal, het gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva! Het gevolg van
de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is “de dood”.
En je kunt je zelf wel zand in je ogen strooien, je kunt naar een fitnessinstituut gaan, je kunt
alleen eten wat uit de reformwinkel komt, enz. Maar er staat geschreven:
Het is de mens gezet éénmaal; éénmaal; dus geen reïncarnatie –
Het is de mens gezet éénmaal te sterven
en daarná het oordeel.
Hebr. 9:27
Als er dus staat: “Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt”, dan zijn we dat allemaal. En
dan eindelijk, na veel worstelingen, na veel strijd, en na al je hoogmoed naar beneden gehaald
te hebben, ga je dan door die poort. Of wel, je gaat op je knieën en je bidt dat zondaarsgebed.
Dat is een vernedering. Maar dát we dat kunnen doen, überhaupt kunnen doen, hebben we te
danken aan Degene, Die de ergste vernedering heeft ondergaan.
En dan bidt je het zondaarsgebed en je gaat door die poort. Dan sta je op van je knieën en dan
zijn er tranen. Dan zeggen de mensen…, zoals dat op de Israël-avonden, na afloop, wel
gebeurde: “het is alsof er een last van me afgevallen is”.
Ja, want de Heer zei ook: Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn. Als iemand zei:
“Het is alsof er een last van me afgevallen is”, dan antwoordde ik: “Kijkt u nu eens omhoog,
kijkt u nu eens naar de andere kant van die poort. Dáár staat: “U was al uitverkoren van vóór
de grondlegging der wereld”.
“Dus”, zeg je, “dan ben ik toch uitverkoren, kennelijk toch…”. Ja, maar toen je vóór de poort
stond, toen wist je dat nog niet. Toen stond daar geschreven: Komt allen…
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Uitverkoren heeft in eerste instantie niet te maken met behouden worden, of verloren gaan.
Uitverkoren heeft te maken met: “Voor wát ben ik uitverkoren”? “Waartoe ben ik
uitverkoren”?
Israël is uitgekozen voor twee taken, de Verlosser voortbrengen en het Evangelie van het
Koninkrijk Gods prediken.
Israël is niet het uitverkoren volk, om het uitverkoren volk te zijn.
Veel mensen willen nog wel erkennen dat Israël “het uitverkoren volk” is en dat zeggen ze
dan ook: “Israël is Gods oogappel”, “Israël is het uitverkoren volk”; “maar ja, dat is nu niet
meer, nu hebben christenen dat overgenomen, nu zijn ‘wij’...”
Ja, als u zegt “wij”, dan bedoelt u: wij, kinderen Gods, wij, die wederom geboren zijn.
U bent ook een uitverkoren volk, maar voor iets anders. U bent uitverkoren om te behoren tot
het Lichaam van Jezus, Hij het hoofd en wij de leden.
1 Cor. 12.
Wij zijn uitverkoren om straks in de hemel te wonen.
Filip. 3:20
Israël is Gods uitverkoren volk op aarde.
Wij hebben verschillende bestemmingen en we hebben verschillende woonplaatsen.
God gaat anders met ons om. Je kunt niet zomaar alle groeperingen en alle tijden, die in de
Bijbel voorkomen, door elkaar mengen. Je kunt niet zomaar datgene, wat voor de heidenen is
geschreven, op Israël toepassen. Of, wat op de Gemeente slaat, op Israël toepassen. Of, dat,
wat voor Israël bedoeld is, op de Gemeente laten slaan. Dat kan niet! Je moet, staat er in de
Bijbel, het Woord der waarheid recht snijden.
2 Tim. 2:15b
Als je dat niet doet, dan kom je hopeloos in de knoei. Dat is de diepe oorzaak en reden van de
toestand waarin het christendom zich nu bevindt.
Velen weigeren de Bijbel te nemen zoals het er staat. Men vergeet helemaal dat de Bijbel is
geschreven, Oud en Nieuw Testament, door het Joodse volk, door het volk van Israël. Men
vergeet dat de Bijbel voor het grootste deel geldt voor het volk Israël en betrekking heeft op
het volk Israël.
Wat God de Gemeente van Jezus Christus te bieden heeft, heeft Hij, helaas ten nadele van
Zijn Eigen volk, u ter hand gesteld, voor ‘een bepaalde tijd’; voor de tijd, die God in het
Nieuwe Testament voor de wedergeboren gelovigen bedoeld heeft.
Efe. 3. zie Rom. 11.
God heeft het u ter hand gesteld, om er gebruik van te maken, om ervan te nemen, te eten, te
drinken, het uwe te maken, óók voor een bepaalde tijd.
Want het duurt niet lang meer dan is deze tijd voorbij. Dan gaat de deur dicht en dan gaat God
weer met Zijn bemoeienis naar het volk Israël.
We leven nu als het ware in een overgang.
We zien wat er in het Midden Oosten gebeurt, al die volken, die weer omhoog komen…. Dat
zijn de vroegere Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Moabieten, dat zijn ze allemaal.
Ze hebben alleen nu moderne namen. Ze komen weer op, en te midden daarvan woont het
volk Israël.
Je zou kunnen zeggen: 2000 jaar geleden leefde de wereld onder Romeins bewind.
De Here Jezus komt terug, nu ook ten tijde van een Romeins bewind. En dat Romeinse
bewind, dat zijn de Verenigde Europese staten, dat is de Europese Statenbond, dat is “het
gerestaureerde Romeinse Rijk”. Het verdrag ervoor is in 1957 in Rome gesloten.
We leven in het laatst van de dagen van het Heil voor de heidenen. Dan gaat de deur dicht en
is de toegang voor Israël, als volk, weer open.
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WIE IS GOD? - Gods Heilsplan

(deel 2a. - video)

Terug naar het uitverkoren volk.
Als u in de Bijbel, in het boek Jeremia, leest over de benauwdheid van Jakob, dan is die tijd
van benauwdheid nu begonnen. Want je kunt in Israël nu niet meer veilig over de straten
lopen. Je kunt niet meer veilig over de wegen rijden, of je kunt overvallen en dood geschoten
worden. Je kunt met stenen bekogeld worden, zodat je het er niet levend vanaf brengt. Nú is
de benauwdheid van Jakob begonnen.
Maar – er staat geschreven in Jeremia 30:7 –
daaruit zal hij [Jacob, Israël] gered worden.
Israël zal door een dal gaan, maar God zal Zijn volk bewaren.
Na de aartsvaders, Abraham, Isaak en Jakob groeit het volk Israël groter. Dit is een bijzondere
tijd, goed om even bij stil te staan en hier aandacht aan te schenken.
Het is de tijd - God had dat al gezegd tegen Abraham - dat het volk Israël in Egypte terecht
kwam. In Genesis 15:13-16 wordt hier voor het eerst melding van gemaakt.
Drie maal vermeldt de Bijbel het feit, dat het volk Israël het land Israël zal kwijtraken.
De eerste keer is, wanneer God zegt tegen Abraham:
Weet voorzeker dat uw nakomelingen slaaf zullen zijn
in een land dat het hunne niet is.
Ze zullen daar, in Egypte, 400 jaar blijven.
Maar, als die 400 jaar voorbij zijn zal Ik ze terug brengen.
De tweede vermelding is door de mond van Mozes, waar God zegt dat Hij Zijn volk zal
verstrooien over het ganse rond der aarde, wanneer het niet in Gods wegen wandelt, maar zich
van Hem afkeert en andere goden gaat aanbidden. Maar, aan het einde der tijden, zal God hen
doen terugkeren naar het land, dat Hij onder ede heeft gegeven aan hun vaderen, Abraham,
Isaak en Jakob. De HERE zal hen dan weldoen en hen zegenen. En dan zal het schaamrood
hen naar de kaken stijgen, want ze zullen denken aan hun verkeerde wandel in het verleden.
De HERE zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde der aarde
tot het andere…;
Deut. 28:64
Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen
en ze naar hun eigen land brengen….;
Eze. 34:13 zie ook: Jer. 24:6 32:41 Ez. 36.
Naar Egypte en terug; een verstrooiing over de hele wereld en terug. God verbindt daar ook
geen voorwaarden aan. Hij zegt: Ik zal ze terugbrengen.
Daartussen in moet de profeet Jeremia tegen een deel van Israël zeggen, Juda en Benjamin,
dat deze stammen om hun ongerechtigheid naar Babylon zullen worden weggevoerd.
“Maar”, zegt God, “als 70 jaar voorbij zijn dan zal Ik jullie weer terugbrengen”. Jer. 29:10
En dat is ook gebeurd, ten tijde van Ezra en Nehemia.
Dus, een ballingschap naar Egypte, en een belofte van terugkeer naar Kanaän;
een ballingschap naar Babel,
en een belofte van terugkeer naar Judea en Jeruzalem;
een verstrooiing over de hele aarde, en een belofte van terugkeer naar het eigen land
Israël.

Wij leven nu in de tijd van de derde terugkeer.
En dááraan verbindt God de Wederkomst van de Messias. Er staat geschreven:
Als de HERE Sion opbouwt zal Hij in glorie verschijnen.
Ps. 102:13-17
Dan zullen de koningen der aarde Hem eren. En dat is tot op heden nog nooit gebeurd. Dat
moet dus nog gebeuren!

31

God maakt Zijn Naam bekend.
Vierhonderd jaar was het volk slaaf in Egypte. Dan roept God Mozes. En God zegt: “Mozes,
u heb Ik uitgekozen om het volk Israël uit Egypte terug te brengen naar het land, dat Ik aan
uw vaderen beloofd heb.”
Voor het volgende is het goed om eerst een gedeelte uit de Bijbel te lezen.
Exo. 2:23-3:6
Het volk Israël is in Egypte terecht gekomen ten tijde van Jozef toen hij daar onderkoning
was. Ze woonden in het gebied Goosen en het leven was er goed. Maar dan sterft de koning
van Egypte en er komt een andere koning.
Exo. 2:23-3:6
vers 23
In die lange tijd stierf de koning van Egypte;

vers 24
vers 25

Ex. 3:1

vers 2

vers 3
vers 4

vers 5

vers 6

en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij
en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep
over de slavernij omhoog steeg tot God.
En God hoorde hun klacht en God gedacht
aan Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.
Zo zag God de Israëlieten aan
en God had bemoeienis met hen.
Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro,
de priester van Midjan, te hoeden.
Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had,
kwam hij bij de berg Gods, Horeb.
Daar verscheen hem de Engel des HEREN als
een vuurvlam midden uit een braamstruik.
Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd.
Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien,
waarom de braamstruik niet verbrandt.
Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien,
riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes!
En hij antwoordde: Hier ben ik.
Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij:
doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats,
waarop gij staat, is heilige grond.
Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.
Toen verborg Mozes zijn gelaat,
want hij vreesde God te aanschouwen.

Wanneer we aandachtig deze teksten lezen, dan zien we dat God, de HERE, de Engel des
HEREN, de God van Abraham, Izaäk en Jakob allemaal Eén, Dezelfde Persoon is.
We vervolgen ons lezen in Exodus 3:7-12
vers 7
En de HERE zeide: Ik heb terdege gezien de ellende
van Mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer
over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.
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vers 8

vers 9

vers 10
vers 11
vers12

Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht
der Egyptenaren te redden
en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land,
een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Kanaänieten,
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.
En nu, zie, het gejammer der Israëlieten is tot Mij
door gedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer
de Egyptenaren hen verdrukken.
Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om Mijn volk,
de Israëlieten, uit Egypte te leiden.
Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan
en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?
Toen zeide Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn,
dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid,
zult gij God dienen op deze berg.

En nu komt het belangrijkste gedeelte, vanaf Exodus 3:13 tot vers 16.
vers 13
Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg:
De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen:
hoe is Zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden?
Dan komt het antwoord van God:
vers 14
Toen zeide God tot Mozes: IK BEN, DIE IK BEN.
[Staten vert. “IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL!” ]

vers 15

vers 16

En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen:
IK BEN heeft mij tot u gezonden.
Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen:
De HERE, de God uwer vaderen,
de God van Abraham, de God van Izaäk en de God
van Jakob, heeft mij tot u gezonden”; dit is Mijn naam voor eeuwig
en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.
Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen:
De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob is mij
verschenen en heeft gezegd:…

De roeping van Mozes.
God heeft Mozes geroepen om Zijn volk uit Egypte uit te leiden. Maar dat is een gevaarlijke
zaak, want het is een tijd van onderdrukking. Het volk is slaaf. Mozes is in het verleden al
eens in Goosen geweest en heeft toen een Egyptische slavendrijver gedood. Bij een tweede
bezoek werd Moses herkend door een Israëliet en vluchtte hij naar Midian, 40 jaar lang.
[Exo. 2:11-15]

Als God Mozes opdracht geeft, na zo’n lange tijd, naar zijn volk te gaan, zal Mozes mogelijk
gedacht hebben: “Als ik daar in Egypte kom, en ik zeg tegen de oudsten van Israël: “De God
uwer vaderen heeft mij gezonden en heeft gezegd dat Hij jullie komt bevrijden.
We gaan het land uit! Maak je klaar, en op een gegeven moment gaan we er allemaal uit….
Wat zullen de oudsten dan zeggen?” Want het is begrijpelijk, dat bij de oudsten van Israël, die
verantwoording droegen voor dit volk, toch wel even de vraag zou rijzen: “Waar komt deze
man vandaan?” Er waren jaren voorbij gegaan. Misschien wisten ze niet eens meer wie Mozes
was. En in Israël is het een geijkte vraag: “Wie is uw vader”?, “Wie bent u, hoe heet u”?;
“Hoe heette uw vader”? En zo dus ook nu de vraag: “Wie is God…”? “Hoe is Zijn naam”?
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Dán maakt God voor het eerst in de geschiedenis aan een mens Zijn Naam bekend.
Want dat had God vóór die tijd nog nooit gedaan.
Want ‘God’ is niet de naam van God. Als we beleefd zijn, zeggen we tegen God “meneer”
“Here”, maar dan hebben we daarmee nog niet Zijn Naam genoemd.
In het beschaafde, christelijke Westen, waarin we nu al eeuwen wonen, gaat iedereen ervan
uit dat God, de God is van de Bijbel, de God van de christenen.
Sommigen zeggen ook nog wel eens: “Dat is de God van Israël” – maar dat komt niet zo
vaak voor. Het is de God van de christenen, het christendom.
Maar, in de tijd, waarin we nú leven, is dat niet meer zo vanzelfsprekend, met al de
vreemdelingen, die het land inkomen, met alle buitenlandse goden, die het land inkomen. Met
New Age, die alles ‘god’ noemt, en zegt: “God, dat zijn wij, en als we het nog niet zijn, dan
zullen we het worden. We zijn op weg, en je moet maar veel aan yoga doen, dan krijg je meer
deel aan dat goddelijke.”
Het is niet meer zo voor de hand liggend, als je over “God” spreekt, dat daarmee meteen de
God van de Bijbel bedoeld wordt.
In het Hebreeuws is het woord voor God: “Elohim”. En het Woord voor ‘Heer’, ‘meneer’ is
“Adonai”. Maar daarmee weten we nog niet hoe Gods eigen Naam is.
Ook Abraham, Isaak en Jakob hebben de Naam van God niet gekend. Toen Abraham 99 jaar
oud was, verscheen de HERE aan Abraham en zei:
Ik ben God, de Almachtige.
Gen. 17:1
In Exodus 3:14 maakt God voor het eerst in de geschiedenis Zijn naam bekend. En als we
verder lezen in Exodus 6:2,3. staat daar:
Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HERE.

Ik ben aan Abraham Isaak en Jakob verschenen als
God de Almachtige, maar met Mijn Naam HERE
ben Ik hun niet bekend geweest.
De naam
van God is
in het
Hebreeuws:

hwhy
JaHWeH

In het Nederlands vertaald: IK BEN DIE IK BEN.
De naam van God in het Hebreeuws uitgesproken luidt:
JaHWeH - Jod Hé Wav Hé - JaHWeH. Dit is afkomstig van het werkwoord “zijn”.
‘God’ is dus niet de naam van God; ‘Here’ is evenmin Zijn naam.
“JaHWeH” is de Naam van God, met de betekenis: IK BEN DIE IK BEN,
of: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL
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In Exodus 3:15 zegt God:
HERE (JaHWeH - IK BEN DIE IK BEN), …. dit is Mijn Naam voor eeuwig
en zo wil Ik aangeroepen worden
van geslacht tot geslacht. Ga heen zegt tot…
“Dit is Mijn naam voor eeuwig” staat er.
In Bijbelse tijden is de naam van God gebruikt, geschreven en uitgesproken.
Er staat ook in de Bijbel dat we de naam van God niet ijdel mogen gebruiken.
Maar het Joodse volk zegt: “We mogen de naam van God niet gebruiken”. Dat is niet zo. We
mogen de naam van God niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken, niet te onpas gebruiken.
Helaas is men in het jodendom verder gegaan.
Daar, waar staat: Dit is Mijn naam voor eeuwig, staat in het Hebreeuws: “le olam”, “voor
eeuwig”.
“Nee”, heeft iemand een keer gezegd, “daar staat: “Dit is Mijn naam, “le alem”, wat betekent:
“om te verbergen”.
Het gevolg is geweest dat, vanaf die tijd, het verboden was in het jodendom om de naam van
God uit te spreken. Als men in het Joodse gebedenboek of in de Bijbel de Naam ziet staan,
doet men net alsof er staat: “Adonai”, “Heer”. En toen hebben de Bijbelvertalers dat
voorbeeld gevolgd en gezegd: “Dan zullen wij het woord ‘HERE’ invoegen”.
Dus overal, waar in het Hebreeuws de naam van God staat, leest het jodendom: “Adonai”,
“Heer”. En hebben de Bijbelvertalers geschreven: “HERE”. Weliswaar met vier hoofdletters,
niet met één hoofdletter, “Here”, maar met vier, maar ook dat is niet de Naam van God.
Dus, waar in het Nederlands staat: “Here, HERE” staat in het Hebreeuws: “Adonai JHWH”.
Maar, waarom is het zo belangrijk dat we daar aandacht aan besteden? Nog eens Exodus 6:1
Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem:
Ik ben JaHWeH. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen
als God de Almachtige,
maar met Mijn naam JaHWeH ben Ik hun niet bekend geweest.
Pas, wanneer we weten dat de naam van God “JaHWeH” is, dán kunnen wij het antwoord
geven op de vraag: Wie is God?
De ware God, de God van de Bijbel, is Degene, Die Zich onder deze Naam heeft
geopenbaard. Dát is de ware God.

Wie is de god van de moslims?

De God van de moslims noemt zich “Allah”. Het woord in het Arabisch voor ‘god’ is ‘allah’.
Het is bijna precies hetzelfde woord als het Hebreeuwse ‘Ilohuh’(Meneer), ‘Allah’.
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Als je aan een moslim vraagt: “Als je spreekt tot jullie God, wat zeg je dan?” Dan is het
antwoord: “Dan zeggen wij: Allah”. “Maar wat is dan de naam van jullie God?” Dan volgt het
zelfde antwoord: “Allah”.
Daarmee blijft de vraag: Is “Allah” een naam of een woord? Het is een woord. Het betekent
alleen ‘god’, niet meer. Deze god is dan ook niet dezelfde als Degene, Die zich heeft geopenbaard onder de naam ‘JaHWeH’.
Bij verder doorvragen wordt gezegd: “Allah heeft zijn naam niet bekend gemaakt. De naam
van Allah is de meest verheven naam van Allah”. En dan volgen er 99, zogenaamde
‘attributen’, ‘eigenschappen’, ‘bijvoeglijke naamwoorden’, zoals: “de barmhartige”, “de
onzichtbare”, “de woekeraar”, “de erfgenaam…”. enz. Maar dat zijn geen namen!
Met andere woorden, de god, die de Moslims vereren, is een andere god. Dít is het
belangrijkste argument!
De moslims zeggen: “Allah heeft zijn naam niet geopenbaard”.
Wij hebben in Exodus de passage gelezen, waarin God wél Zijn naam heeft geopenbaard.
In Johannes 17. zegt de Here Jezus: Vader Ik heb de mensen Uw Naam bekend gemaakt.
Dus, het kan niet dezelfde god zijn.
Belangrijke verschillen tussen Bijbel en Koran.
Wij geloven dat de Bijbel is geïnspireerd door de Geest van God, de Heilige Geest, en dat ís
God. Want God is Geest.
Als Mohammed geïnspireerd zou zijn door diezelfde God, door diezelfde Geest, dan zouden
Bijbel en Koran met elkaar moeten overeenkomen. Maar, wanneer je beide boeken op een
aantal punten vergelijkt, dan zie je dat ze elkaar tegenspreken.
In de Koran heeft Allah geen zoon. In de Koran wordt Jezus enkele keren genoemd, maar Hij
is niet gestorven. Volgens de Koran is Jezus wel gekruisigd, maar God (Allah) heeft Hem
levend van het kruis gehaald en Hem in de hemel opgenomen, omdat Hij onschuldig was.
Iemand anders is voor Hem in de plaats gehangen.
In de Koran spreekt Mohammed over de Heilige Geest, die Jezus beloofd had, waarvan Jezus
zei: “Hij komt ná Mij en Hij zal jullie alles duidelijk maken”. In de Koran zegt Mohammed
dat hij de Heilige Geest is!
In de Koran is er geen verzoening. De Koran spreekt niet van Israël, niet van Jeruzalem enz.
enz. Als je beide boeken vergelijkt, spreken ze elkaar tegen, dus kunnen ze niet geïnspireerd
zijn door dezelfde God.
Nog enkele belangrijke verschillen. De Koran zegt: “Allah heeft de belofte gegeven aan
Ismaël, niet aan Isaak”.
De Koran zegt: “Het land Kanaän is gegeven aan de nazaten van Ismaël”.
De Koran zegt: “Abraham moest zijn zoon offeren op de berg Moria, maar dat was niet Isaak,
dat was Ismaël”.
De Koran zegt: “Als Allah vandaag iets zegt - Allah heeft de hele waarheid - dan kan hij dat
morgen opheffen door iets wat hij dan zegt! Vandaag heeft Allah iets gezegd, hij heeft mij
iets van de waarheid gegeven en daarmee heft hij op, wat hij gisteren zei.”

36

Mohammed kon niet lezen, hij kon niet schrijven. Hij werd geïnspireerd, zegt hij zelf, door de
engel Gabriël. En de engel Gabriël heeft hem kennelijk iets anders verteld - als het de engel
Gabriël was - dan wat in de Bijbel staat. En nu moet u maar eens lezen wat Paulus in de
Galatenbrief schrijft over “wie een ander evangelie predikt, zelfs al was het een engel uit de
hemel”.
God kan Zijn Woord niet opheffen, Hij kan het niet herroepen, want dan zou God Zijn Woord
ontrouw zijn. Maar Mohammed zegt: “De Koran is het laatste, wat God heeft geopenbaard”.
De Koran is volgens Mohammed het uiterste van Gods openbaring en daarmee zou dus de
waarheid van het Oude en het Nieuwe Testament zijn opgeheven.
Ondanks het feit, dat in de Koran een aantal Bijbelse namen voorkomen, is de Koran in
tegenspraak met de Bijbel.
En nu kunt u zich indenken hoe fout het is, wanneer men een dialoog aangaat: ‘jodendom,
christendom, islam’, als zouden die drie godsdiensten dezelfde god vereren.
Een laatste opmerking: De islam deelt de wereld in tweeën. Het ene is: “het huis van vrede”,
“dar-al-salam”. Dat is het hele gebied in de wereld, waar de islam heerst.
Het andere gebied in de wereld wordt genoemd: “dar-al-harb”. Dat is het gebied, waar men de
islam nog niet aanhangt, en dat is het zogenaamde “huis van de oorlog”.
En ‘de heilige oorlog’, die de moslim moet strijden, is, om de hele wereld tot moslim te
maken, tot Islamiet te maken.
Maar, de islam denkt vrede te kunnen brengen door een god, die geen zoon heeft.
En het is de Zoon van God, Die ons de vrede aanbrengt. Zonder Hem is er geen vrede. Dus
kan ook dat, wat nu in Israël gebeurt, geen vredesakkoord zijn. Het is geen vrede, het is valse
vrede! En “de valse vrede”, zegt de Schrift (1 Thess. 5:3), is de tijd, waarin de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de verschijning, voor het optreden van de antichrist.
Vandaag leven wij in die tijd.

JEZUS / JESHUA
We gaan terug naar het flanelbord om nog één naam toe te voegen. Want u denkt misschien:
“Maar hoe zit het nu met de naam “Jezus”, “Jeshua”? Er is ons toch maar één naam gegeven?
We moeten de Bijbel heel nauwkeurig lezen. Als we dat doen, raken we ontroerd van de
identiteit van de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament.
Jezus is JaHWeH. De geopenbaarde God ís Jezus. Jezus en JaHWeH zijn Dezelfde!
Wat niet geopenbaard is, weten we niet, dat staat ook niet in de Bijbel. Want de hele Bijbel is
Gods openbaring aan ons. Niet alleen het laatste boek Openbaring, dat ons openbaart, wat er
gaat gebeuren, als Jezus terugkomt, maar de hele Bijbel is Gods openbaring.
En God nodigt ons vriendelijk uit er voor te zorgen dat we die hele Bijbel kennen, van het
begin tot het eind. In Deuteronomium staat:
de verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God,
maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen
Deut. 29:29
En of we de Bijbel alstublieft toch willen onderzoeken en ons eigen maken.
Waar plaatsen we nu de naam “Jezus”? De naam van God is JaHWeH.
In Handelingen staat geschreven:
En de behoudenis is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden.
Hand. 4:12
Al de attributen, die erbij genoemd worden, geven aan Wie en Wat de naam Jezus betekent.
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Maar hoe is dan de verhouding JaHWeH - Jezus?
JaHWeH - IK BEN DIE IK BEN, is een naam, die komt van het werkwoord “zijn”.
Het werkwoord “zijn” is het meest omvattende werkwoord, dat er is; het is het allerhoogste,
het is het meest uitgebreide. Het is groter en veel omvattender dan het werkwoord “hebben”.
Deze God heet naar het werkwoord “zijn”;
De Naam van God, JaHWeH, betekent: IK BEN DIE IK BEN,

of: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.
Er zijn mensen, die zeggen: “God wordt ook genoemd, “de Heer is mijn herder”, “de Heer zal
voorzien”, en “de Heer is mijn rots”… Dat zijn geen namen van God, dat zijn functies!
God zegt nadrukkelijk:
…. dit is Mijn naam voor eeuwig
en zó wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.
“Abraham, Isaak en Jakob kenden Mij alleen als “God de Almachtige”.
En helaas, de Naam van God is verborgen geworden (ppg/28),. Vandaar dat we - zeker in
deze Westelijke wereld - als we een eed afleggen, zeggen: “Zo waarlijk helpe mij God
Almachtig”. Dat is eigenlijk het enige wat men dan over God weet.
“Nee”, zei God, “als je een eed aflegt, dan moet je Mijn naam noemen”
Deut. 6:13 10:20
Als we voor de eeuwigheid gered en behouden willen worden, als het ons verlangen is, na dit
aardse leven, onze intrek te nemen bij die wonerbare God, Die Zich noemt naar het
werkwoord “zijn”, IK BEN DIE IK BEN, dan moeten we wel beseffen, dat we niet zomaar
de hemel kunnen binnengaan. Er is een deur, een poort waar je door heen moet!
En als je daar nog buiten staat, dan is er maar één ingang! Je kan niet van alle kanten naar
binnenkomen. Je kunt alleen onder de hemelboog, onder JaHWeH, onder Zijn vleugels
terechtkomen door de poort, waarboven staat: Jezus.
Jezus, dat is Latijn - de Bijbel is niet in het Latijn geschreven - Jezus, in het Hebreeuws, is:
Jeshua. En ‘Jeshua’ betekent: ‘Redder’. Eigenlijk betekent het: ‘losmaken’, ‘bevrijden’.
Er is dus maar één manier, waarop we bij God terecht kunnen komen, waarop we in de hemel
kunnen binnen gaan, en dat is, als we die poort doorgaan, waarboven staat geschreven:

JESHUA
Redder
Heiland
Bevrijder

Deze Redder, Jeshua, is Dezelfde, als JaHWeH, Die wij met een verkapt woord: ‘HERE’
noemen.
Joh. 17:11,22-23a
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Het is in wezen niet moeilijk om door die poort, door die deur te gaan en dan de zekerheid te
ontvangen, dat je op Gods tijd de hemel zult binnengaan.
Het vindt plaats wanneer je op je knieën gaat en voor God uitspreekt:
“God ik ben een zondaar, ik stam af van Adam en Eva,
en ik moet behouden worden. Zoals ik nu leef, ga ik verloren.
Maar U hebt mij lief. Er staat geschreven dat U
Uw Zoon Jezus, Jeshua, hebt gegeven voor mij.
Hij heeft met Zijn leven en Zijn bloed voor mij betaald,
om mij vrij te kopen uit de handen van de boze.
Het heeft de hoogste prijs gekost, die er betaald moest worden,
en het is voor mij gegeven.
Here Jezus, ik open mijn hart voor U.
Ik open mijn hart en ik nodig U eerbiedig uit:
Komt U alstublieft in mijn hart naar binnen, Here Jezus!... Amen.”
We voegen dikwijls nog iets toe aan dit gebed, bijvoorbeeld persoonlijke noden; maar wat
hier boven staat geschreven is de essentie, is de kern van het gebed.
Als u dit bidt, “het zondaarsgebed”, of ook wel genoemd “het bekeringsgebed”, dan is het
belangrijk dat u dat gebed hardop bidt .
Ik zeg dit ook voor de mensen, die uit de gevestigde kerken komen, uit de zware protestantse
kerken, waar ze zeggen: “Je mag het niet zomaar nemen” - Je móet het nemen!
Er staat geschreven in de Bijbel: “kom”, “grijp”, “eet”, “drink”, “leef”! Dat zijn allemaal
gebiedende wijzen. Je móet het grijpen! Je moet niet wachten tot het over je komt, want dan
gebeurt het niet! Maar als je het zondaarsgebed bidt, in alle oprechtheid, dan wordt jouw
gebed op hetzélfde moment verhoord!
Je vraagt de Here Jezus: “Wilt U alstublieft in mijn hart komen wonen?” Want Hij heeft het
offer gebracht.
Jezus is naar de hemel gegaan en Hij heeft voor Zich in de plaats Zijn Geest gegeven, de
Heilige Geest. En Here Jezus en de Heilige Geest zijn Dezelfde, anders zou Jezus niet gezegd
hebben:
Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga.
Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen,
maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
Dus is het Dezelfde!
Joh. 16:7 14:26
Als u dat zondaarsgebed in oprechtheid bidt, dan komt de Here Jezus in uw hart, naar de
mate, waarop u uw hart opent. Naar de mate, waarin u God ruimte geeft in uw leven, en aan
Hem ook alles overgeeft, naar die mate wordt u dan gevuld met Zijn Geest!
En het allereerste wat er gebeurt, is: “de doop in de Heilige Geest”
1 Cor. 12:13.
Sommige mensen komen met hun hakken over de sloot. Er zijn er die zeggen, “Ik weet dat ik
me moet bekeren, dus, ik doe het dan maar”. Of, “Maar mijn man dan en mijn vriend; moet
ik die dan opgeven, en wie weet mag ik dan niet meer lipstick…”. En: “Ja, Heer, ja maar…”
Nu, dat is: ‘met je hakken over de sloot’.
En als zij dan opstaan van het zondaarsgebed, dan hoor je hen zeggen: “Ik voel niks”.
Er zijn ook mensen die zeggen: “Heer, hier ben ik, ik heb zolang gezocht Heer, hier ben ik;
alstublieft, ik geef me helemaal aan U”.
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Die oude meneer uit Zeeland, hij ging op zijn zeventigste jaar op zijn knieën. En hij stond op
na het gebed en hij had allemaal tranen, allemaal tranen. En hij zei: “Maar waarom heeft de
dominee dit niet gezeid (gezegd)?”. Het was net een grammofoonplaat: Waarom heeft de
dominee dit niet gezegd, waarom heeft de dominee dit niet gezegd?. Hij zei: “Ja, hij vertelt
ons wel van de Here Jezus, maar dan denk ik: ‘ja, maar… hoe krijg ik dat nu….?’
In vele kerken wordt niet of nauwelijks gesproken over het zondaarsgebed. En, het wordt
niet uitgelegd, hoe iemand door het uitspreken van dit gebed deel krijgt aan het kind-schap
Gods. (*)
(*) De uitdrukking “dagelijkse bekering” staat niet in de Bijbel.
Wel is het noodzakelijk voor de gelovigen dagelijks zijn/haar zonden te belijden

1 Joh. 1:9

Er is ons onder de hemel één naam gegeven, waardoor wij behouden móeten worden. En die
naam is: Jeshuah. Daarná wordt de Here uw Herder, maar het is Dezelfde.
De Here zegt in het Oude Testament: “Ik zal Zelf Mijn schapen weiden. Ik heb niets aan die
valse herders, die maar een beetje voor hun eigen voordeel weiden. Ik zal het Zelf doen”.
Ezech. 34.
In het Nieuwe Testament zegt de Here Jezus:
Ik ben de goede Herder.
In 2 Samuel 22:32,47 leest u dat David zegt: De HERE is mijn Rots.
In het Nieuwe Testament, in een gesprek met Petrus, zegt de Here Jezus tot hem:
“Jij bent Petrus” - ‘petros’, dat kleine steentje,
Maar, op deze Rots - ‘petra’ - zegt Hij, op Zichzelf wijzend,
zal Ik Mijn Gemeente bouwen.
Matth. 16:18
Hij is Dezelfde, de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament.
Als we dát eens gaan verstaan, dan gaat er iets schuiven in die aloude leer van de drie-éénheid. Want er zijn geen drie, er is EEN.
God heeft Zich met name geopenbaard op drie wijzen.

God heeft zich geopenbaard als Vader, als Zoon en door Zijn Geest.
Maar God is Geest, en er is er ÉÉN God. God is EEN.
Het is de geloofsbelijdenis van Israël. En dat Israël de Here Jezus tot op heden nog niet heeft
aangenomen, ligt niet aan het feit als zouden ze een foute geloofsbelijdenis hebben.
Hoor, Israël - alleen ze spreken de naam van God niet uit.

Hoor, Israël: JaHWeH is onze God,
JaHWeH is EEN.
Deut. 6:4
We hebben het nu gehad over de Naam van God, en de naam, die wij in eerste instantie
moeten kennen en ons eigen maken, is de Naam: “Jezus”, “Jeshua”.
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ISRAËL

EN HET

NIEUWE VERBOND - Gods Heilsplan.

(deel 2b. – video)

In het voorgaande hoofdstuk hebben we stil gestaan bij een bijzonder onderwerp in de
Heilsgeschiedenis. We hebben aandacht geschonken aan de bevrijding van het volk Israël uit
het land Egypte, onder leiding van Mozes.
Mozes had aan God gevraagd: “Als ik bij de zonen Israëls kom en hun zeg: “Ik kom jullie
halen, God maakt ons vrij”, dan zullen zij vragen: “Wie is die God? Hoe is Zijn Naam?”, en
wat moet ik hen dan antwoorden?”
En Gods antwoord was daarop: IK BEN DIE IK BEN. “Mijn Naam is JaHWeH, en aan jou,
Mozes, maak Ik dat nu voor het eerst bekend”.
Na de uittocht uit Egypte, toen God Zijn verbond, gesloten met de vaderen, op de berg Sinaï
bevestigde en Hij hun Zijn heilige Wet (de Torah) gaf, toen huwde God daar het volk Israël.
vgl.

Jeremia 31:32b Staten.vert.

Als een man zijn vrouw trouwt, dan geeft hij haar zijn naam.
Zó is Israël nog altijd de vrouw van God. Israël is ontrouw geworden. De ontrouw van Israël,
in relatie tot God, vindt plaats, wanneer Israël goden, met andere namen, gaat vereren.
Daarom staat er geschreven, dat God zegt:
Gij zult de HERE [JaHWeH], uw God, alleen dienen
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben,
want Ik, JaHWeH, ben een na-ijverig God”.
Deut. 6:13-15
God zegt: “Ik ben een jaloerse God, Ik geef Mijn eer niet aan een ander. God duldt niet dat
Hij Zijn plaats zou moeten delen met een andere god.
Maar ook het volk Israël stamde af van Adam en Eva. En ook het volk Israël had de neiging
in zich, zoals ieder mens dat heeft, om “op te stijgen naar de Allerhoogste… want dan kan ik
mijn eigen weg gaan”. Dat is wat de Bijbel “hoogmoed” noemt.
Spr. 16:18
Vanaf het moment, dat de satan hoorde, dat uit dít volk de Verlosser zou voortkomen, heeft
hij bijna al zijn wapentuig gericht op dit volk.
Vanaf de roeping van Israël, heeft hij alles op alles gezet om het volk Israël te vernietigen in
Egypte. Daarna om het volk met heidense mannen en vrouwen te laten trouwen, om het te
laten overgaan naar andere godsdiensten en te laten opgaan in heidense culturen.
Num. 24. Richteren.

En helaas heeft de christelijke kerk getracht Joden te bekeren tot het christendom.
Ik hoop dat u me goed verstaat als ik het zo zeg: “Joden te bekeren”; want meestal werden
Joden dan lid van een christelijke kerk, en daar bleef het bij.
Maar daar gaat het God niet om. Want dat is heel iets anders, dan wanneer een Joodse man of
een Joodse vrouw de Here Jezus aanneemt. Maar ook dán zegt men nog: “Ja, nu heb je de
Here Jezus aangenomen, maar nu ben je geen Jood meer, dat is voorbij”.
Nee hoor, dat is niet voorbij. Een Jood, die Jezus aanneemt, blijft Jood. Hij is een Jood, zou je
kunnen zeggen, die met zijn tijd is meegegaan. Ik zou het nog beter kunnen zeggen: Hij is een
Jood, die met Gods tijd is meegegaan!
Een Jood, die Jezus heeft aanvaard, is iemand die helemaal meeloopt in het Plan van God.
Helaas zijn er veel Joodse mensen geweest die, dikwijls om reden van vervolging, of door
andere motieven, lid zijn geworden van een christelijke gemeenschap.
Dikwijls werden ze dan ook nog geïnfiltreerd met het christelijke antisemitisme. Dan kwam
het voor dat juist deze Joden zich tegen hun eigen volk te weer stelden. En het Joodse volk
heeft dat niet vergeten.
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Ballingschap en Terugkeer
Het Joodse volk groeit, het groeit en het is op zijn grootst, op zijn voorspoedigst ten tijde van
David en Salomo. Van koning Salomo wordt gezegd dat hij veel heidense vrouwen had. Dat
hij de God van Israël, JaHWeH, diende, maar ook de afgoden.
Dan komt er een oordeel over zijn nageslacht, over zijn volk en zijn rijk. De HERE zegt tot
Salomo dat ná hem zijn volk en zijn rijk zal worden gedeeld in tweeën, in tien stammen en in
twee stammen. De stammen Juda en Benjamin, het rijk Juda – het Zuidelijk rijk, én de Tien
Stammen - het Noordelijk rijk, waarvan een aantal Levieten, nakomelingen van Levi, over
gelopen zijn naar Juda, om zich te voegen bij de Levieten in de tempel in Jeruzalem.
Er kwamen twee koningen en twee paleizen, één in Jeruzalem en één in Samaria.1Kon. 11.-12.
Maar, wat God het meeste griefde was de tweede tempel met zijn erediensten in Samaria.
Want, vanaf het moment dat de tempel in Jeruzalem gebouwd was, mochten er alleen op deze
plaats offers worden gebracht.
Dan komt er een oordeel over het Noordelijk rijk. De Assyriërs komen, en de Tien stammen
worden in hun totaliteit weggevoerd. Deze tien stammen zijn nooit meer als geheel
teruggekomen. Ze zijn weggevoerd naar Assyrië, naar het Oosten.
Nu, in onze tijd, keren nakomelingen uit de Tien stammen terug naar hun eigen land. En dat is
één van de tekenen dat we dicht bij het einde zijn, dat we staan voor het moment dat het héle
volk Israël - waarbij vertegenwoordigers van álle stammen aanwezig zijn - de Komst van de
Messias zullen meemaken.
Het kan best zijn dat u denkt: “Ach, daar is al zoveel gezegd, over de Komst van de Heer, de
Komst van Jezus, daar spraken ze 100 jaar geleden ook over. En 150 jaar geleden dachten ze
ook al dat het zover was”. Ja dat kan, dan heeft men zich vergist.
Maar, als men de Schrift goed had gelezen, had men zich niet hoeven te vergissen. Want, de

Wederkomst van de Here Jezus hangt samen met het herstel van het Joodse volk:
….Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn,
want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen,
zij hebben deernis met haar puin….
wanneer de HERE Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid,
Psalm 102:12-17

Dáárom is het zo belangrijk dat er in christelijke gemeentes, aan christelijke mensen, wordt
verteld over Israël. Dat mag niet in de prediking ontbreken, want:

Israël is ‘de wijzer op de klok van God’.
We kunnen niet weten aan allerlei gebeurtenissen in de wereld, dat de Wederkomst van Jezus
dicht nabij is. We kunnen dat alleen weten aan de tekenen, die de Here Jezus Zelf heeft
gegeven. En als laatste, en als allerbelangrijkste, wat Hij daarover in Matth. 24:32-33 heeft
gezegd, is:
Leert dan van de vijgenboom deze les,
Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten…
- er wordt nog niet gesproken van vruchten, wel over bladeren die uitspruiten weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur.
De vijgenboom is in de Bijbel het symbool voor Israël, als natie.
U, die deze lezing hoort of leest, u kunt niet christen zijn en Israël, het Joodse volk, buiten
beschouwing laten. Het bestaat niet, het kan niet.
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U zult ook zien, dat de christelijke kerk, zoals deze door de eeuwen heen heeft gereild en
gezeild, onherroepelijk de foute weg op gaat, ja, al druk bezig is de verkeerde weg te gaan,
doordat zij zich heeft losgemaakt van Israël, het kan niet anders!
De kerk, als instituut, zal over enige tijd uitmonden in de grote Wereldkerk. En die kerk,
overwegend roomse kerk, waarin alle kerkgenootschappen hun plaatsje zullen krijgen, die zal
jammerlijk ten onder gaan.
Alleen wanneer u persoonlijk werkelijk tot wedergeboorte komt, dan bent u, volgens de
Bijbel, pas christen, en dán komt ervan binnen een kleine of een grotere, zachte plaats in uw
hart voor Israël. Dat is diezelfde plaats, waarin u de Here Jezus hebt uitgenodigd!
Dat maakt dan ook, dat er bij u belangstelling komt voor Israël. Dat maakt dat in uw hart - al
zijn we dan nog zulke lastige mensen, en dat zijn we, Joden zijn lastige mensen - liefde komt
voor het Joodse volk en voor Israël, al begrijpt u er weinig van. Al zegt u: “Ja, maar ze
geloven nog niet in Jezus”.
Nee, want de Bijbel zegt ook dat het Joodse volk het laatste zal zijn. Eerst zullen er nog vele
moslims tot bekering komen. Stelt u zich eens voor, het is bijna onmogelijk om een moslim te
bereiken met het evangelie, het is bijna onmogelijk. Niets is onmogelijk! Pas daarná zal het
Joodse volk komen.
Een broeder, schrijver Huib Verweij, heeft eens gezegd: “Je kunt het Joodse volk niet
veroordelen, omdat het nog niet in Jezus gelooft”. Want, dat betekent dat je de Schrift niet
kent. Het betekent dat je loop der dingen, zoals door de profeten is voorzegd, niet kent.
Het is te vergelijken met een prachtige vlinder. Die vlinder is eerst een rups, en wordt
vervolgens een cocon. Maar daaraan voorafgaand is hij een rups. Over enige tijd zal uit een
cocon een schitterende vlinder voortkomen. Dan kun je toch niet die rups, die je daar ziet
lopen op de weg, kapot trappen, omdat het nog geen vlinder geworden is? Dat kan toch niet?
vgl.

Jes. 41:14!

Want, vergeet u niet, misschien bent u iemand, die nog niet wederom geboren is en ziet God u
ook als een rups. God maakt ook u niet dood, omdat Hij weet, dat er nog een kans is dat hij/zij
een prachtige vlinder wordt.
En zó moet uw houding zijn tegenover het Joodse volk. Want, er staat geschreven, dat er een
moment zal zijn, dat het hele Joodse volk de Here Jezus zal zien bij Zijn Wederkomst en dat
het hele Joodse volk Hem zal aanvaarden.
Jes. 66:8 Zach. 12:10-14
Rom. 11:25-36
Wanneer de Tien stammen zijn weggevoerd, ± 720 v. Chr., dan wordt het volk Israël kleiner,
en ook het land wordt kleiner. Juda en Benjamin zijn nog over, als vertegenwoordigers van de
echte ware God, Die Zich aan hen heeft geopenbaard op de berg Sinaï.
Maar God is bezig een Plan uit te werken. Hij heeft beloofd, dat ergens uit het Joodse volk
een Verlosser geboren zal worden.
De duivel weet dat ook, en de duivel zal álles doen om het Plan van God tegen te werken en
zo mogelijk te verhinderen.
Juda en Benjamin zijn als mensen niets beter dan hun broeders. Ook deze stammen wijken
steeds verder af van God, ondanks de vele waarschuwingen van de profeten en ondanks
enkele opwekkingen, die plaats vinden ten tijde van koning Hizkia en koning Josia.
En dan komt ook voor Juda het moment, dat God Zijn oordeel over deze twee stammen moet
uitspreken. Dan moet de profeet Jeremia Juda en Benjamin aanzeggen dat zij “om hun
ongerechtigheden” naar Babylon zullen worden verbannen.
Maar God zegt erbij dat deze ballingschap zeventig jaar zal duren:
Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn,
dan zal Ik naar u omzien en Mijn heilrijk Woord aan u in vervulling doen gaan
door u naar deze plaats terug te brengen.
Jer. 29:10 25:8-14
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BELOFTE VAN EEN NIEUW VERBOND.
De Verlosser is geboren uit het Joodse volk
A =
N =
A =
M=

Adam
Noach
Abraham
Mozes

J/J = Jezus, JESHUA,
Zoon van David,
Zoon van God.
Zijn Eerste Komst
naar de aarde.

De Verlosser - Jezus (Jeshua) is gekomen, 2000 jaar geleden. Hij is uit het Joodse volk
geboren. En Hij heeft de mensheid verlossing, redding gebracht.
Maar er wacht het Joodse volk nóg een andere taak. Een taak, die tot nu toe door slechts
enkele Joodse mensen is vervuld. Dat is de verkondiging van het evangelie van het
Koninkrijk van God.
Dát is de reden, waarom het Joodse volk terugkeert naar hun land Israël. Want de
verkondiging van het Koninkrijk Gods(*), aan alle volken, zal uitgaan van Zion, Jeruzalem.
[

(*)

Nu leven we nog in de periode, waarin het Evangelie der Genade centraal staat]

De profeet Jeremia mag nog iets profeteren. En dat is heel belangrijk, dat staat te lezen in
Jeremia 31. vanaf ver 31:
vers 31
Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,
dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda
een Nieuw Verbond sluiten zal.
vers 32
Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb,
ten dage dat Ik hen bij de hand nam,
om hen uit het land Egypte te leiden:
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel
Ik Heer over hen ben, luidt het woord des HEREN.
[Staten vert. “… hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE”]
vers 33
Maar dit is het Verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen,
luidt het woord des HEREN:
Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven,
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
vers 34
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste
en een ieder zijn broeder onderwijzen: Kent de HERE:
want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot
de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN,
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en hun zonde niet meer gedenken.
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Daar, op dat verdrietige moment, als het laatste restje van het volk Israël ook nog het land
moet verlaten, juist in die tijd geeft God een belofte voor de eeuwigheid. Hij zegt: “Nadat Ik
u uit Egypte had geleid en Ik u Mijn Wet - de Torah - heb gegeven en u huwde, daarná hebt u
Mijn wet, Mijn verbond verbroken. Maar Ik zal een nieuw een verbond sluiten”.
Het is een Nieuw Verbond. Het is geen andere wet, want de Wet van God is volmaakt.
Alleen, we houden hem niet, omdat wij onvolmaakt zijn.
Het is een Nieuw Verbond, het is een nieuwe wijze, waarop je de wet van God kunt
volbrengen. Het zal zó zijn dat deze wet van God in je hart geschreven wordt. Als je dat
aanvaardt, dan zal je van binnenuit de Wet van God kunnen volbrengen.
En als je de Wet van God in je hart geschreven krijgt, dan is daaraan verbonden, dat God zegt:
“Ik zal je ongerechtigheid vergeven en Ik zal je zonden niet meer zal gedenken”.
Maar, niemand van ons is in staat de wet van God te houden. De Wet van God, de Torah,
geldt nog altijd, want die is volmaakt. Wij zijn onvolmaakt, en daarom kunnen wij de wet niet
volbrengen.
Maar als we nu eens kijken naar Jezus. Jezus is God en is Mens geworden.
Jezus is God, maar Hij is ook de Zoon van God, Hij is beide. Jezus heeft Gods Wet in zijn
totaliteit vervuld. Hij heeft Zich - en dit heeft een heleboel betekenissen - Hij heeft Zich
volkomen gehouden aan de Wet van God. De Here Jezus kon het wel, daarvoor was Hij
gekomen:
Ik heb lust om Uw wil te doen, Mijn God, Uw wet is in Mijn binnenste. Psalm 40:8
De Here Jezus heeft de Wet van God vervuld. Hoe?
De wet kent voorschriften, maar de wet kent ook de sancties, de straffen, die uitgevoerd
worden, wanneer je de wet niet houdt.
De Here Jezus heeft de wet gehouden, maar Hij heeft ook de straffen gedragen van alle
mensen, van alle tijden, die de Wet van God hebben overtreden. En zó heeft Hij de Wet van
God vervuld. Hij is ‘dé Wetsvervuller’ en Hij is ‘de Vervulde Wet’, “de vervulling van de
Wet”.
Matth. 5:17
Probeert u zich eens in te denken, het moment, dat u het zondaarsgebed bidt. U knielt, en u
gelooft met uw hart en erkent met uw mond Wie Jezus is. U belijdt ook wie u zelf bent.
U erkent dat het offer, dat de Here Jezus heeft gebracht, ook voor u geldt en u spreekt dit uit.
Dan opent u uw hart en nodigt de Here Jezus uit om in uw hart te komen wonen.
Wat gebeurt er dan? Dan komt de Wetsvervuller in uw hart wonen! Dan wordt de
vervulde Wet in uw hart geschreven.
Dan bent u nog altijd diezelfde zondaar, maar, er is Iemand in u komen wonen, Die u door
Zijn inwonende Heilige Geest, wil leiden en inzicht wil geven in uw handel en wandel.
In het voorafgaande zei ik u: “Met niets van onze eigen handen kunnen wij God bereiken.
Met niets van wat wij doen en presteren kunnen wij God bereiken”. Herinnert u zich dat?
Toen sprak ik over de poort, of de deur, waardoor je naar binnen moet, de poort van Jezus,
waar staat: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven”.
En denkt u nu eens aan een andere poort, waar boven stond geschreven: “Arbeid macht frei”.
Dat stond boven de ingang van Auschwitz, (een grote sinistere leugen!).
“Nee”, zegt God. “Je kan het zelf niet doen, je kunt niet vrij worden van jezelf. Ook niet door
hard te werken, Ik moet je vrijmaken”.
Wanneer de Zoon u vrijmaakt, zijt gij waarlijk vrij. …
De waarheid zal u vrijmaken, staat er.
Joh. 8:36,32
Hij is “de Weg, de Waarheid en het Leven”.
Joh. 14:6
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Ziet u hoe de duivel precies het tegenovergestelde vertelt van wat God zegt?
Beseft u wat er gebeurt als u op uw knieën gaat en u vraagt de Here Jezus om in uw hart te
komen wonen - wat een genade, wat een geschenk. En we leven nog in de tijd dat u het
zomaar kunt doen. Daarom is het zo erg, dat er mensen zijn, die zeggen: “Ja, maar dat gaat
zomaar niet”; dat is een stem uit de afgrond. Want de Bijbel zegt: “Je krijgt het gratis”. Ja, je
krijgt het gratis, maar, je krijgt het niet automatisch. Je moet wel jezelf ervoor aanmelden!
Het is net als met de huursubsidie. Het Rijk heeft het bedrag gegeven, het ligt klaar bij één of
andere bank, en als deze niet failliet gaat intussen, dan ligt het er nog. Maar je moet er wel
naar toe gaan, je moet een formulier invullen en je naam geven, zeggen wie je bent en wat je
omstandigheden zijn. Dán kan je huursubsidie krijgen.
En zó is het ook met het Heil. Zó is het met de Vergeving, zó is het met de Verlossing:
je moet er wel oprecht om vragen!

De Leer versus de Heer
Eerst nog even terug naar de stammen Juda en Benjamin, die in ballingschap naar Babylon
zijn verdreven, als gevolg van hun ongerechtigheden en de afgoderij, die het volk had
gepleegd. Bij de wegvoering is Jeruzalem verwoest en de tempel in brand gestoken.
En in Babylon heeft het Joodse volk geen tempel. Maar ze herinneren zich nog wel hoe het
was in Zion. Ze kenden ook de liederen nog wel. Toch zongen ze deze niet meer, de liederen
van Zion. Ze hingen hun harpen maar aan de wilgen. Want als je in de vreemde bent kun je
toch niet de liederen van Zion zingen, staat er geschreven.
Ps. 137.
Maar God had tevoren beloofd dat Juda na 70 jaren mocht terugkeren.
En daarom was het voor de leiders van Juda belangrijk te onthouden - als Juda over 70 jaar
weer terug zou keren - hoe de voorschriften luidden voor een nieuw te bouwen tempel.
Hoe moest dat toch in de tempel, de orde en de diensten, die de priesters en de Levieten
moesten verrichten in de tempel. Dat moest wel genoteerd worden, om het niet te vergeten.
Maar, stelt u zich voor, Juda verbleef tijdens de ballingschap in Babylon, Babel!
Ze leefden in Babel en kregen te maken met alles, wat daar in dat land, die stad, binnenkwam
aan heidense invloeden, aan heidens denken.
De Judeeërs hadden geen tempel meer. Maar, ze konden wel de voorschriften voor de tempel
opschrijven, om te onthouden hoe de dienst in de Tempel moest plaats vinden: “Hoe deden
we dat ook weer”? En dan schrijven ze “de ordening van de tempeldienst”, en zovele andere
verordeningen daarnaast.
En dan, na geruime tijd, herinneren de mensen het zich niet meer zo goed. Dan moet daar een
verklaring bij geschreven worden, en na een aantal jaren komt er een commentaar op die
verklaring. En dan moet ook dat commentaar weer nader uitgelegd worden.
En zo groeit er een boekwerk, dat heet “de Talmoed”. Het is een leerboek, waar een heleboel
dingen instaan over God en het Rijk Gods, die overeen komen met de Bijbel. Maar er staan
ook vele voorschriften in, die niet overeenkomen met de Bijbel.
Zo is het in het christendom net zo gegaan. Toen de Christenen het Oude en het Nieuwe
Testament ontvingen, toen was het hen niet genoeg. Daar moesten verklaringen bij
geschreven worden, belijdenisgeschriften moesten er komen. Daar moesten “Dordtse
Leerregels” geschreven worden.
Maar, het erge van dat alles was, dat datgene wat erbij geschreven werd, het gezag kreeg van
het Woord van God. Ja, het kreef zelfs meer gewicht dan het Woord van God.
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Het gevolg was, dat met ál die leringen van mensen, het Woord van God krachteloos werd
gemaakt. Dat was bij het Joodse volk zo, het is in het christendom precies hetzelfde! En dat is
nu “de Leer”. De leer staat in de weg naar de Heer.
Miljoenen mensen zitten geboeid in die leer. Het Joodse volk zit geboeid in de leer van het
jodendom. En zij zien zoveel in de christelijke godsdienst, wat voor hen onacceptabel is, dat
ze er niet over denken om hun eigen boeien los te maken. Zo is het ook in het christendom.
En dat was één van de belangrijkste kwesties. waarin de Here Jezus en de leiders van het
Joodse volk elkaar niet vonden, waarin ze elkaar tegenstonden.
Ik wil hierover graag met u een tekst lezen uit Jesaja 29:9-13a.
vers 9
Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind.
Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank.
vers 10
Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort
en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten
en uw hoofden, de zieners, omhuld.
vers 11
Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek,
dat men aan iemand geeft, die lezen kan, terwijl men zegt:
Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld.
vers 12
Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt:
Lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet lezen.
vers 13
En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert
en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt,
En nu komt het zinnetje waarom ik dit stuk lees:
en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is,
vers14
daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk
te handelen, wonderlijk en wonderbaar:
de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan
en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan.
Geestelijke leiders hebben naast het Woord van God voorschriften opgesteld, verklaringen
geschreven, leringen ontwikkeld, die bepalend en sturend zijn geworden voor het Woord van
God. Dat heeft Israël gedaan, en dat heeft het christendom gedaan.
En denkt u dan maar aan de leer van al die kerken… Gereformeerd kerken in diverse
verbanden, de Hervormde kerk, Doopsgezinden, Remonstranten, Luthersen, Pinksteren, Volle
Evangelie, de Charismatische beweging en natuurlijk de Roomse kerk, een kerk met vele
afgodische leringen….
Zó heeft dat christendom naast de Bijbel een leer gemaakt, die afwijkt van het Woord van
God. Want als het allemaal precies hetzelfde was, dan waren er niet zoveel verschillende
leringen. En dan kon het allemaal bij elkaar gevoegd en verwijderd worden en zouden we
genoeg hebben aan het Woord van God alleen! Want als het allemaal hetzelfde zou zijn als
wat in de Bijbel staat, dan hebben die leringen toch niet nodig?.
Hetzelfde gebeurde bij het volk Israël. De rabbijnen, de Schriftgeleerden maakten een leer aan
de hand van het Woord van God. En die lering, legden ze de mensen op. En dát is waar de
Here Jezus tegenin ging!
Maar, het was nu juist die leer die de leiders gezag gaf. Die de leiders op die plek in die
Gemeenten stelden, waar ze stonden. En als je dat gaat afbreken, dan worden het weer
gewone mensen. En de gewone mensen, helaas in die tijd, kenden het Woord van God niet.
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Vandaar dat de Heer zei:
Mijn volk gaat ten onder, door gebrek aan kennis”.
Hos. 4:6
Want als je dat doet, als je eigen leringen gaat maken, die gezag krijgen bóven de Bijbel, dan
raak je verblind.
En dan kan God profeten zenden, en dan kan God zieners sturen, die van Godswege jou de
toekomst vertellen. Maar wat doe je dan? Je stenigt de profeten, je haalt een hoofddoek om
het hoofd van de ziener, zodat hij niet meer functioneren kan. En op een gegeven moment
zegt God tegen de profeten zelfs: “Hou je mond; praat niet meer; laat ze maar”.
Maar dat is ontzettend, want we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat betekent
dat er iets in ons is dat haakt naar die onzichtbare wereld.
En wat gebeurt er dan? Als we het niet meer ontvangen van de profeten Gods. Als we niet
meer van Hem te horen krijgen, wat de toekomst zal brengen, het Profetisch Woord, dan
duiken we onder in de occulte wereld. Dan gaan we naar waarzeggers, dan gaan we naar ‘het
zwarte gat van Veronica’. Dan lezen we wat de horoscoop te zeggen heeft. Dan kunnen we
het niet meer vinden bij de gewone heelmeesters, dan zoeken we naar bovennatuurlijke
ervaringen.
Zou God niet kunnen en willen genezen? Natuurlijk kan God genezen, en mag je daarvoor
bidden. Maar Hij vraagt van ons te bidden “naar Zijn Wil” [1 Joh. 5:14] en Hem te leren
vertrouwen aangaande Zijn Plan met ons leven. En als God geneest, kán Hij dit alleen doen
op grond van het offer van Jezus.
Maar de boodschap voor deze tijd is: “bekeert u en laat u dopen, want het Koninkrijk Gods is
aanstaande”.
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HET LEVEN VAN JEZUS OP AARDE - Gods Heilsplan

(deel 3a. – video)

Zo was het in Israël in die tijd. De mensen zagen de toekomst niet meer, het werd donker.
God had dat ook al voorzien en voorzegd door Zijn profeten.
Jes. 9:2 60:2
Wanneer een deel van het Joodse volk terugkeert uit Babylon, dan zijn er nog maar drie
profeten, die gedurende een korte periode profeteren.
En dan komt er een donkere tijd over het land; 400 jaar lang zijn er geen profeten van God,
die optreden in Israël.
Maar de profeet Jesaja had geprofeteerd:
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht;
over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
Jes. 9:2
Als de tijd vol is - want God werkt met maten en tijden en dagen en volheden van tijd - als de
tijd vol is, wordt Jezus geboren, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet.
Dan wordt de Verlosser geboren.
Maar het volk Israël keek eigenlijk veel meer uit naar het beloofde Koninkrijk Gods, dat zou
aanbreken, dan naar die Verlosser.
Zelfs als de Here Jezus opgegroeid is en drie jaren lang predikt, geneest, onderwijst,
wonderen doet, zelfs dán is het voor Zijn discipelen nog o zo moeilijk om te begrijpen,
waarvoor Hij eigenlijk gekomen is.
Zo is het nu ook, zelfs in het christendom. Er zijn nog altijd mensen die zeggen: “De Joden
hebben Jezus gekruisigd”. Dat ligt al 2000 jaar in de mond van de mensen bestorven.
Als je goed de Bijbel leest, dan zie je dat er niet één Jood is geweest, die Jezus met een vinger
heeft aangeraakt om Hem te kruisigen. Degenen, die het gedaan hebben, zijn de Romeinen, en
de Romeinen waren daar als vertegenwoordigers van het heidendom, van de hele wereld.
Moeten wij dan zeggen: “Het Joodse volk heeft geen schuld? Zij zijn helemaal onschuldig?”
Nee, gelukkig niet. Die schuld dragen we allemaal met elkaar.
Wat ben ik blij, dat ook wij Joden, deel hebben aan Zijn dood. Want alleen als we deel
hebben aan Zijn dood, hebben we ook deel aan Zijn Opstanding.
Maar op de keper beschouwd heeft geen Jood Jezus met een vinger aangeraakt. Toch worden
we al duizenden jaren vertrapt, verschopt, dood geschoten, levend verbrand, vergast…. en
nog altijd! Hoe komt dat?
Er is er één, die een verschrikkelijke haat heeft tegen Israël, tegen het Joodse volk. Er is één,
die er op uit is het Joodse volk te vernietigen, want het Joodse volk heeft de Verlosser
voortgebracht. Het Heil - redding, bevrijding, verlossing - is uit de Joden.
Joh. 4:22
Het Joodse volk heeft dit Heil verkondigd aan andere mensen, aan andere volken.
En dat is de duivel een doorn in het oog. Tot het laatst zal hij alles in het werk stellen om het
Joodse volk uit de weg te ruimen, of in de zee te drijven.
De Here Jezus is geboren en opgegroeid. Hij heeft geleefd, gepredikt en wonderen gedaan.
Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan, “naar de Schriften”.
vgl. 1 Cor.15:4
Steeds, als de Heer iets deed, als Hij iets zei, als Hij genas, dan zei Hij:
Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.”.
Luk. 4:17,21 18:31 24:44 etc.
Dit maakt deel uit van Zijn Komst. De Here Jezus is gekomen om het Woord van God te
vervullen, om het in vervulling te doen gaan! Hij heeft de profetie van God vol gemaakt, de
profetie, die over Hem gesproken is.
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Er is geen boek in de wereld en zeker geen godsdienstboek, dat dit indrukwekkende element
bevat van “PROFETIE”.
Niet alleen Jesaja, Jeremia, Ezechiël zijn profetische boeken, de hele Bijbel is één grote lange
profetie. Het woord “profetie” komt van het Griekse woord “propheteia”, dat betekent:
spreken ten overstaan van, verkondigen, voorzeggen.
De hele Bijbel is het Woord van God gesproken door God. Dit Woord is God Zelf! En, Wie is
God? God is Jezus! Maar God is ook Heilige Geest. Dat is allemaal Dezelfde! Want God is
Geest, en Hij heeft Zich geopenbaard als Vader, als Zoon, als Geest. Die Geest is niet een
andere geest, dan: “God is Geest”
Joh. 4:24
Dat Woord van God is geladen met God Zelf, en dat Woord is Jezus! Het is geladen met Gods
Geest! En daarom heeft het zo’n kracht, en daarom blijft het bestaan!
Alles gaat voorbij, zegt de Bijbel, behalve het Woord van God:
Het Woord van onze God houdt eeuwig stand
Jes. 40:8

Het Koninkrijk Gods
Als de Here Jezus op aarde komt en Hij leeft naar Gods wil, en doet en spreekt naar Gods wil,
dan geeft Hij daarbij de uitleg van het Koninkrijk Gods. Jezus onderwijst het volk Israël wat
het Koninkrijk Gods is.
Hij zegt: “Het is er nog niet”. Hij, de Here Jezus, als Kroonprins, Hij als Gezalfde, Messias,
als de aanstaande Koning, stond daar midden onder het volk.
Het Koninkrijk Gods is midden onder u, niet midden in u. Midden onder u, maar het Rijk
Gods moet nog aanbreken, openbaar worden. Want het Rijk Gods kan alleen dán aanbreken,
wanneer er een Koning is. En Jezus is tot op heden nog niet als Koning gekroond.
Dat gebeurt op het moment, direct nádat de Toorn van God over de mensheid openbaar is
geworden, en “de overste der wereld” [Joh. 14:30], de duivel, wordt gebonden.
In Openbaring 19:11-16, leest u, dat dan de Here Jezus het Koningschap heeft aanvaard. De
hemel gaat open en Iemand, gezeten op een wit paard, voert oorlog in gerechtigheid. Hij
wordt genoemd: “Het Woord van God”. En op Zijn kleed en Zijn dij staat Zijn naam
geschreven: “Koning der koningen”.
Openb. 19:13
De Eerste Komst van de Here Jezus op aarde heeft tot doel de verlossing van de mensheid uit
de greep van de boze, de Verlossing uit de macht van de zonde, de dood.
Voor de discipelen is dat vooralsnog een verborgen, een onbegrijpelijke zaak. Zeker als de
Here Jezus aankondigt dat Hij binnen korte tijd weg zal gaan. Dan kijken de discipelen Hem
verdrietig aan. En dan zegt Hij: “Uw hart worde niet…”, er staat in de Bijbelvertaling:
“ontroerd”, maar in de grondtekst staat: “verontrust”. “Want ook als Ik ga, dan zal Ik u niet
alleen laten”. Hij zal Zijn Geest zenden.
Joh. 14:1,27 15-31

In Geest en Waarheid
De Here Jezus wijst de mensen en de geestelijke leiders erop wat het verschil is God te eren
middels een aangeleerde leer, óf, God te eren in Geest en Waarheid.
Als er staat: “In Geest en Waarheid”, dan betekent dat niet dat we allemaal in tongen moeten
bidden, alsof dát zou zijn: God eren in Geest en Waarheid. Nee, dat betekent, dat wij alleen
God kunnen eren, wanneer wij de Heilige Geest hebben ontvangen, op het moment, dat
iemand van een dode, een levende is geworden, een wederom geborene.
Want “het is de Geest, Die levend maakt”.
Joh. 6:63a
Daarvoor moeten we bereid zijn te sterven. En dat gebeurt op het moment dat ik zeg: “God, ik
ben zondaar”. Dan onderstreep ik mijn eigen doodsoordeel.
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Op het moment, dat ik het offer van de Here Jezus aanneem en Hem vraag in mijn hart en
leven te komen, dan komt het LEVEN naar binnen. Dan komt de Geest naar binnen, want het
is allemaal hetzelfde, want God is Geest en God is Het LEVEN.
Als je nog niet wederom geboren bent, ben je levend dood.
Uiteindelijk gaat het erom, van het begin af aan, dat de mens, die in de dood verkeert, weer tot
leven komt. Dát wil God ons geven, daar gaat het om!
Of we het nu “God” noemen, “Jezus” noemen, “de Heilige Geest”, “de Geest van God”, of
“het Leven”… het is het eeuwige Leven van God, waar we naar verlangen, dat we dát van
binnen ontvangen.
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de weg naar God, Hij is de poort, Hij is de
deur. Maar Jezus is ook de Waarheid. Wanneer ik de Here Jezus vraag in mijn hart naar
binnen te komen, dán kan ik God aanbidden “in Geest en in Waarheid”.
Toen Jezus naar de hemel terugging, heeft Hij ons Zijn Geest gezonden. Toen was het dus
niet meer “God met ons”, Immanuël, Die je in Zijn Menszijn op aarde zelfs mocht aanraken
en aanspreken. God heeft ons de mogelijkheid gegeven van: “God in ons”. Daarmee krijg je
het Eeuwige leven. Maar dat is niet een zaak, waarop je kunt wachten tot je aan de hemelpoort
komt, want dan is het te laat. Dat moet je nu in orde maken; je moet het nu doen, nu
aannemen.

HET BROOD DES LEVENS
We staan opnieuw stil bij het Zijn van de Here Jezus en Zijn Werk op aarde.
Toen de Here Jezus Zijn werkzaamheden op aarde vervulde, verkondigde Hij het Koninkrijk
Gods en riep de mensen op:
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Daarvóór was er iemand gekomen, die Zijn wegbereider moest zijn. Dat was Johannes de
Doper. Deze Johannes moest, op bevel van God, die mensen, die hun zonden wilden belijden
en in het reine wilden komen met God, dopen. Maar, de doop, als symbool van afwassing van
zonden, was bedoeld alleen voor Israël. Dat zegt Johannes de Doper zelf. Hij moest dat doen,
staat er letterlijk geschreven, “om voor God een toegerust volk te bereiden”. Om een volk
voor te bereiden op de Komst van de Messias, de Christus. Een volk dat Hem zou kunnen
ontvangen. Waarschijnlijk zijn de mensen, die bij Johannes de Doper gedoopt zijn, ook
degenen geweest van het volk Israël, die later tot bekering en wedergeboorte gekomen zijn.
Luk. 1:17

zie Lukas 7:29-30!

Het volk Israël hoefde niet tot het Verbond toe te treden, want het zat al in het verbond. God
had dat verbond met het volk Israël gesloten op de berg Sinaï (Exodus 19. 24.). Maar het volk
Israël zondigde wel. De Israëliërs zijn niet beter dan welk ander mens ook.
Er moest dus belijdenis van zonden plaatst vinden, en het uiterlijk symbool daarvan was de
afwassing van zonden, de doop.
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De Wonderbare spijziging
De Here Jezus kondigde het Koninkrijk Gods aan en Hij onderwees de mensen daarover. Hij
legde uit hoe God de komst van het Koninkrijk bedoeld had, en wat het verschil was met de
leer van de Farizeeën en de Schriftgeleerden.
De Here Jezus verrichtte ook wonderen. En één van de bekendste wonderen is de spijziging.
Twee keer heeft de Here Jezus een menigte mensen te eten gegeven met een paar broden. Ook
dát was een stukje onderwijs. Want Hij heeft geen wonderen gedaan, zonder een diepere
functie, een diepere betekenis.
Er waren gesprekken over wie Jezus is, tussen de Heer en de discipelen en het volk. Daarbij
ontstonden ook twistgesprekken, die de geestelijke leiders met Hem voerden over de leer en
hun gezag over het volk, dat zij zich hadden toegeëigend, juist door die leer. Want als de
mensen naar Jezus gingen luisteren, dan predikte Hij het Woord van God. “
Hij bracht Zichzelf, want Hij was het Woord van God. En als de mensen naar Hem luisterden,
dan hadden zij een heerlijke dag gehad: al het volk hing aan Zijn lippen.
Luk. 19:48.
Dan zeiden ze: “Wie is Hij toch, zou Hij de Messias zijn?” Maar dat kan toch niet? Nee, want
de Messias zou uit de stam van David, uit Bethlehem, komen, en Hij komt uit Galilea. Ja,
maar de dingen, die Hij doet, dat doet toch geen mens. Dat heeft nog nooit een mens gedaan.
En wat Hij zegt, het is toch van God. Zou Hij dé Profeet zijn. Of zou Hij de Christus zijn?”
Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had,
zeiden zij: Deze is waarlijk de Profeet, die in de wereld komen zou.
Joh. 6:14

7: 25-31, 40

Deut. 18:15

Zo was er voortdurend een gesprek, een geroezemoes, een niet begrijpen en een niet weten:
Wie is Hij toch?
Maar, als ze naar Hem toegingen en luisterden naar Zijn prediking, dan ervoeren ze: Hij
brengt niet een godsdienst, Hij brengt niet een religieuze leer, in tegendeel! Als ze naar Hem
luisterden, dan voelden ze zich vrij. Want wat de Here Jezus sprak, dat was Hijzelf. Hij bracht
de Waarheid, en Hij zei: “De Waarheid zal u vrijmaken”; Hij bracht Zichzelf!.
Joh. 8:32,36
De Here Jezus kende het Woord van God, want Hij is het Woord van God.
De leidslieden van het volk zagen dat het volk Hem volgde. Maar zij konden dat niet
accepteren. “Want, als dat zo door gaat”, zeiden ze, “dan raken wij onze macht kwijt”.
En nadat er een aantal grote wonderen hadden plaats gevonden, en nadat er een aantal mensen
uit de dood waren opgestaan - de laatste was Lazarus - zeiden ze: “Nu moet er een eind aan
komen”.
En dán spreekt de Hogepriester van dat jaar, Kajafas, de profetische woorden uit dat “het
beter is dat er één Mens sterft, dat er EEN Zijn leven geeft voor het volk, beter, dan dat het
hele volk omkomt”. En dat was precies de bedoeling, dát was precies waarvoor het allemaal,
van het begin af aan, gepland was. Dat er EEN Zijn leven zou geven, zodat niet het

gehele volk, de hele mensheid, zou omkomen. Dáárvoor kwam Jezus!
Dan spreekt de Here Jezus met de discipelen en met anderen, die naar Hem komen luisteren,
komen kijken en genieten van Zijn wonderen, over datgene, waar het nu eigenlijk om gaat,
over hetgeen God heeft bedoeld, dat de Woorden Gods “Geest en Leven” zijn.
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Dat de Woorden Gods er niet zijn als regels, die men moet opvolgen, als regels, volgens
welke men moet leven. Maar dat het Woord van God iets is, dat je moet eten, je moet het je
eigen maken. Want alleen als je het naar binnen haalt, dan wordt het één met jou, dan wordt
het één geheel.

Het brood des Levens

Johannes 6.

En dan doet de Heer weer een bijzonder wonder. Hij geeft een groot aantal mensen te eten.
Hij geeft 4000 mensen te eten, met 7 broden. En na afloop blijken er 7 manden met brood
over te zijn.
Toch vragen de omstanders zich af of Jezus wel echt een belangrijk Iemand is, of Hij
werkelijk van God gekomen is. Waarop de Heer antwoordt: “Als u Mijn woorden niet gelooft,
geloof dan om de werken, die Ik doe”. En dan vragen ze: “Wat doet U dan voor werken… wat
voor teken geeft U”? Nadat notabene 4000 mensen door 7 broden gevoed zijn.
En de omstanders vervolgen: “In de woestijn hebben onze vaderen manna gegeten, brood uit
de hemel gaf Hij hen”, en laten daarmee zien, dat ze weten wat er in de geschiedenis is
gebeurd. Maar dan voegt de Heer daaraan toe: “Ja, ze hebben dat brood wel gegeten, maar ze
zijn toch gestorven”. En dan wijst de Here Jezus op Zichzelf en zegt:
Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve.
IK BEN het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;
en het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld….
Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is;
niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
Joh. 6:50,56
Dat is nog eens iets anders! En de mensen vragen: “Here, geef ons dat brood”.
En de Here Jezus zegt: “IK BEN het Brood des Levens”
Joh. 6:48
Maar dán komt er een strijdvraag. Dan komt er ongeloof en zeggen de mensen tegen elkaar:
“Hij bedoelt toch niet te zeggen dat we Zijn vlees moeten eten en Zijn bloed moeten
drinken?” Dan antwoordt de Heer: “Ja, dat bedoel Ik wel!”, want:
Wie Mijn vlees niet eet, en Mijn bloed niet drinkt,
heeft geen leven in zichzelf.
Joh. 6:50-58
Dit is één van de vele plaatsen, waar u uit de Bijbel kunt leren, dat het niet voldoende is om
alleen maar met uw verstand, met uw hoofd en uw intellect te geloven, wat er in de Bijbel
staat; te weten, alleen te kennen wat er geschreven staat. U moet daar iets mee doen!
Dat betekent ook weer niet, dat u nu naar het zendingsveld moet, of dat u ontwikkelingswerk
gaat doen. Het betekent dat u met dit Woord, de Here Jezus, iets moet doen! U moet het
“eten”. En dát gebeurt op het moment dat u op uw knieën gaat en de Here Jezus in uw hart
uitnodigt, en, zo mogelijk hardop, met uw mond vraagt:
“Here Jezus wilt U in mijn hart komen wonen”?
Vele predikers verkondigen nog wel het evangelie en zeggen hun toehoorders ook wel Wie
“de deur” is en waar “de deur” is, maar helpt u niet te vinden, waar de deurknop zit. Zij
pakken niet uw hand en zeggen dan: “Kom, zal ik je helpen? Ik zal je wijzen hoe je die deur
opent; eerst de klink naar beneden en dan duwen. En als het te moeilijk is, dan doen we het
samen”.
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Iedere prediker, die dat niet predikt, brengt een half evangelie. Want alleen te horen wat in de
Schriften staat, brengt u niet tot die daad van overgave. Brengt u wel tot een zondebesef,
brengt u tot een verlangen, brengt u tot een hele stille overgave, maar brengt u niet tot dat
vrije, blije, overtuigende leven in vrijheid.
Hoeveel predikers kent u die, na afloop van een samenkomst, bij de uitgang van het
kerkgebouw, de mensen niet alleen een hand geven, maar hen ook persoonlijk de vraag
stellen: “Bent u behouden?”, “Weet u zeker dat u een kind van God bent?”, “Wilt u dat we
samen in gebed gaan?”
Predikers behoren de mensen te zeggen: “U moet het zondaarsgebed bidden, gaat u toch op
uw knieën, u moet de Here Jezus in uw hart uitnodigen”. Want Hij heeft gezegd: “Je moet Mij
naar binnenhalen, je moet Mij eten en drinken”.
Maar reeds in de tijd, dat de Here Jezus Zelf deze woorden sprak, lezen we dat de mensen
zeiden: “Deze rede is hard, wie kan dat verdragen”?
Wilt u behouden worden, wilt u zekerheid hebben voor de eeuwigheid, gaat u dan op uw
knieën (als de gezondheid het toelaat) en bidt met eerbied het zondaarsgebed, waarin u zich
keert tot God, als zondaar. Nodig de Here Jezus uit in uw hart en leven te komen, en vraag
Hem, dat Hij u met Zijn kostbaar bloed zal reinigen van alle zonde.
1 Joh. 1:7,9
Bovenstaande wil niet zeggen, als u in uw nood tot de Heer roept, dat Hij niet hoort. Het wil
ook niet zeggen dat u niet behouden wordt, als u alleen maar in uw nood tot Hem schreeuwt.
Maar u kunt het later nooit vertellen, u kunt er nauwelijks van getuigen. U kunt het niet aan
een ander onderwijzen. U kunt niet iemand, die niet in nood zit, uitleggen hoe je een kind van
God wordt, wanneer u alleen maar kunt vertellen dat u in uw nood geschreeuwd hebt. Want
dan zou die ander eerst ook in nood moeten komen en dan ook moeten schreeuwen.
Je moet het doen, zoals het in de Bijbel staat.
Na de toespraak van de Here Jezus staat er:
Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard;
wie kan haar aanhoren?..... Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug
en gingen niet langer met Hem mede”.
Joh. 6:60,66
Dan zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen: “Willen jullie misschien ook weg gaan”?
Maar dan antwoordt Petrus:
Here, tot wie zullen wij heengaan?
Gij hebt Woorden van eeuwig leven!
Joh. 6:68

De betekenis van de wonderbare spijziging
De Here Jezus spreekt ook in gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Maar de mensen
begrijpen het maar half en ook de discipelen verstaan evenmin wat de Heer zegt.
In een van de gelijkenissen komt zuurdesem voor. Zuurdesem is het beeld in de Bijbel van
alles wat verkeerd is, van alles wat zondig is. De Heer gaat hen uitleggen wat het zuurdesem
betekent en Hij zegt: “Ik heb de mensen brood gegeven, Ik heb toch de mensen te eten
gegeven? En hebben jullie niet gezien wat er gebeurde? Ik heb het nóg een keer gedaan,
hebben jullie dan niet gezien wat dáár gebeurde”?
We lezen in de Bijbel twee keer over een spijziging van een aantal mensen. Wat is daar
gebeurd? Want het was niet alleen maar een wonder, wat daar heeft plaats gevonden: een
groot aantal mensen, die met weinig broden te eten kregen van de Here Jezus.
We lezen van een spijziging van 4000 mensen met 7 broden; 7 korven met brood bleven over.
En we lezen van een spijziging van 5000 mensen, met 5 broden, en er blijven 12 manden met
broden over.
Matth. 15:38 14:21 16:9,10
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Als we nu die getallen met elkaar vergelijken, dan zit daar een duidelijke volgorde in.
En als we nu die reeks gaan afmaken, dan komen we tot een verrassende conclusie.
Wat is het verschil tussen het aantal broden? Twee! Wanneer we op deze manier naar beneden
gaan, dan zouden er 3 broden beschikbaar komen. En als we dan letten op het aantal mensen,
dan blijkt, dat met 3 broden 6000 mensen gevoed zouden kunnen worden.
Lettend op het aantal manden, waarin het overschot van broden wordt gelegd, dan blijkt, dat
er 17 manden met brood over zijn. Want het verschil tussen het overschot aan manden met
brood, bij de 4000 aanwezigen en de 5000 aanwezigen, is 5.
In het eerste geval zijn er 7 korven vol met brood over en in het tweede geval zijn dat het 12
manden geworden. Dus rekenkundig gezien houdt men dan bij 3 broden en 6000 mensen 17
manden met brood over.
En tenslotte, als we nog één stap verder gaan, zien we,
dat met 1 brood 7000 mensen te eten kunnen krijgen, en dan blijven er 22 manden over.
Hier onder tonen we nog eens het schema:

7 (broden)

4000 (mensen)

7 (manden brood over)

5

5000

12

3

6000

17

1

7000

22

Dat is bijzonder, want dat bergt zoveel in zich. Dat betekent dus, dat het kennelijk in het
Koninkrijk Gods anders gaat. Ik denk, dat daar een andere rekenkunde en een andere
meetkunde geldt.
Je kunt kennelijk met steeds minder broden steeds méér mensen te eten geven en dan blijven
er notabene steeds méér broden over.
En dat éne brood (1), dat is de Here Jezus Zelf. Hij is “het Brood des levens”. Hij geeft
daarmee een volheid aan mensen te eten, want 7000 is een Bijbels getal voor een volheid.
Hoeveel brood blijft er dan over? Een getal, en dat is ook een volheid, namelijk 22 manden.
Want 22, dat is het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet.
Joh. 6:35,48
Jezus is “de Alfa en de Omega” (eerste en laatste letter in het Grieks); Hij is “de Aleph en de
Tav” (in het Hebreeuws). Jezus is de Eerste en Jezus is de Laatste.
“Zoekt eerst het Koninkrijk Gods”, staat er geschreven, “én Zijn gerechtigheid, en alle dingen
zullen u worden toegeworpen”.
Dit was wat de Heer onuitgesproken Zijn discipelen onderwees. Maar toen zei Hij: “We
hebben gesproken over brood, maar pas op voor het zuurdesem der Farizeeën”. Matth. 16:6-12
Dat zuurdesem, dat is de leer. Het is de leer, die de mensen afhoudt van de waarheid. En de
Heer zei naar aanleiding daarvan tot de Farizeeërs en wetgeleerden: “Wee ook u,
wetgeleerden, want gij legt de mensen ondraaglijke lasten op, en zelf raakt gij die lasten niet
met een uwer vingers aan..”.
Lukas 11:46
Toen de Here Jezus kwam, leefde, predikte, onderwees en genas, zoals het door God
opgedragen was, zei Hij ook: “Ik kan niets doen of Ik moet het de Vader zien doen. Ik zeg
niets uit Mijzelf, of Ik moet het horen”.
Joh. 5:19-20,30 8:28-29
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Dat is die eenheid, die er is tussen Vader en Zoon, dat zijn er geen twee, dat is er EEN.
We nemen als voorbeeld de Bijbel. Stel we zien als het ware het kaft met een horizontale lijn
in het midden. Zowel het bovenste gedeelte, als het onderste gedeelte, is het Woord van God,
en ‘het Woord van God’ en ‘God’ dat is hetzelfde.
Het bovenste gedeelte is de Vader en het onderste gedeelte is de Zoon.
En dat is een EENHEID.

De Zoon is de naar de mens toegekeerde zijde van God. Hij is de van God gezondene,
Die Zichzelf ontledigd heeft, en naar de aarde kwam voor de redding van zondaren.
vgl. Hebreeën 2:7-9

De Here Jezus kwam om het Woord van God te doen, om het Woord van God te vervullen.
God zegt: “Ieder Woord dat uit Mijn mond uitgaat” - dat verdwijnt niet, dat valt niet zomaar
op de grond – “dat zal vervullen dát, waartoe Ik het zend. Het zal dat doen wat Mij behaagt,
en als het dan vervuld is, komt dat weer bij Mij terug”.
Jesaja 55:10-11
De Here Jezus is het beste, het mooiste voorbeeld van het Woord van God, dat van God is
uitgegaan en deed wat God behaagde, en vervuld en wel weer bij Hem terugkwam.
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HET NIEUWE VERBOND.
De Here Jezus hield Zich strikt aan de Wet van God. Niet aan de wetten van de rabbijnen,
maar wel aan de Wet van God. Zo vierde Hij ook het Paasfeest. Dat was een inzetting, dat
was een gebod.
Alle feesten in Israël zijn geboden. In Israël heeft nog nooit iemand gezegd: “We doen niet
meer aan het Loofhuttenfeest”, dat bestaat niet, “We doen niet meer aan Pesach (Pasen)”, dat
kan niet. Want dat gebeuren is verweven met het volk. Aan Pesach, aan de uittocht uit Egypte,
heeft het volk zijn bestaan te danken.
En zo vierde de Here Jezus dat ook. In de nacht vóórdat Hij gekruisigd werd, vierde Hij het
het Joodse Paasfeest, en zei toen wat we lezen Lukas 22:14-20
vers 14
En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen
en de apostelen met Hem.
vers 15
vers 16
vers 17
vers 18

vers 19

vers 20

En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha
met u te eten, eer Ik lijd.
Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal,
voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.
En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit
en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan.
Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van
de vrucht van de wijnstok drinken,
voordat het Koninkrijk Gods gekomen is.
En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het hun, zeggende:
Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot Mijn gedachtenis.
Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende:
Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed,
die voor u uitgegoten wordt.

Daar, in die nacht kwam de belofte tot vervulling, die God had gegeven door Jeremia, vlak
vóórdat het volk Israël naar Babylon moest, namelijk: “Ik maak een keer een Nieuw Verbond
met het huis van Israël en het huis van Juda”. En ter gelegenheid van dat verbond krijgt men
de wet in het hart geschreven.
Jer. 31:31-36
…dit is het verbond,… luidt het woord des HEREN:
Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven,
Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn…
Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.
Dat verbond werd in die nacht gesloten. Het ‘Nieuwe Verbond’ is gesloten met Israël.
Het Nieuwe Verbond is beloofd aan Israël en gemaakt met Israël.
Bij iedere verbonds-sluiting moest een offer gebracht worden. Zo ook bij het sluiten van dit
Verbond. Bij al die andere verbonden was een priester en een offerdier nodig, en soms een
Leviet, om te helpen. Maar in dit geval was Degene, Die het offer bracht, en Degene, Die

het offer was, Eén, Dezelfde, namelijk Jezus.
Markus 15:25, 33 en 34.

Joh. 19:30

Lukas 23:44-46

In die nacht heeft de Here Jezus op Zich genomen, alle straf, alle gevolgen, van wat in de
Hof van Eden door de overtreding van Adam en Eva was veroorzaakt.
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DE VORMING VAN DE GEMEENTE

De Gemeente
Toen de Here Jezus Zichzelf tot offer had gesteld, toen Hij Zijn Leven had gegeven tot
verzoening van de mensheid, was daarmee de eerste doelstelling van Gods Heilsplan
vervuld.
Al de Joden, die de Here Jezus ná Zijn lijden, sterven en Opstanding hebben aangenomen,
zijn en blijven Joden. Wat ze hadden, dat erfgoed van de vaderen, onze vaderen, was alles
Joods, Israël. En wat ze erbij kregen, het nieuwe, dat was ook alles Joods, Israël.
Voor de niet-Joden is het iets nieuws; niet-Joden (heidenen genoemd in de Bijbel) treden toe
vanuit de wereld. Maar Joden zitten al in het verbond. Joden krijgen het Nieuwe Verbond
erbij, als zij zich dat biddend toe-eigenen.
Het moment, dat straks heel Israël dat Nieuwe Verbond zal ontvangen is aanstaande, dat komt
spoedig. In één keer, op één dag, zal de verzoening, die is aangebracht, die in principe al over
Israël is gelegd, door heel Israël worden aangenomen.
Jes. 66:8 Zach. 12:10-13:1
Nu nóg niet! De deur staat nog steeds open voor de heidenen, voor de niet-Joden, maar die
tijd is binnenkort afgelopen.
Israël had van God de opdracht gekregen het Evangelie van het Koninkrijk Gods te
prediken tot aan de uiteinden der aarde. Deze boodschap werd gebracht, precies zoals de
Here Jezus Zijn apostelen had opgedragen: eerst in Jeruzalem, daarna in Judea, vervolgens in
Samaria (Hand. 8.), en tenslotte aan de heidenen.
De eerste van de heidenen, die dit evangelie te horen kreeg, was Cornelius. Deze Cornelius,
een Romeinse veldheer, woonde in Israël.
Hand. 10.
Maar daarná ging de boodschap verder, over de grens. Toen werden het de heidenen, die te
horen kregen over de verzoening, die door de God van Israël gegeven was, de verzoening,
waardoor je vergeving van zonden kunt krijgen, maar waardoor je ook het eeuwig leven kunt
ontvangen, eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid!
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God heeft het volk Israël nog 40 jaar de tijd gegeven. Veertig jaar, ná de kruisiging en
Opstanding, heeft het evangelie nog in Israël geklonken.
Maar, in het jaar 70 AD was het voorbij. Toen werd de tempel verwoest, en toen werd het
grootste deel van het volk Israël óf gekruisigd óf als slaaf verkocht en het land uitgedreven.
In die tijd was het evangelie reeds naar het buitenland gegaan.
Aanvankelijk werd het Evangelie van het komende Koninkrijk gepredikt. Want nog altijd
stond dat Koninkrijk op aanbreken.
In het boek Handelingen, hoofdstuk 2-3. lezen we dat Petrus en Johannes het evangelie
prediken en zeggen tot de Joodse toehoorders:
“Als u zich nu bekeert, dan gaat de hemel open en kan God Jezus zenden, Die voor u bestemd
was. Die de hemel heeft opgenomen voor een bepaalde tijd En dan breken de tijden der
verademing aan. Bekeert u dan!”.
Hand. 3:19-22
Hand. 3:19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,

opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,
Hand. 3:20 en Hij de Christus, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;
Hand. 3:21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen,

waarvan God gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten, van oudsher.
Een groot aantal Joodse mensen is tot bekering gekomen, niet het hele volk.
Maar toen kwam een scheiding, een scheiding tussen de Jezus-gelovige Joden en de Joden,
die de Here Jezus niet aanvaardden. Een deel van het Joodse volk zei: “Wij willen niet dat
deze Koning over ons wordt”. Maar, als je de Koning niet wilt, kan ook het Koninkrijk niet
aanbreken! Zodoende leven we nu nog niet in “het Koninkrijk Gods”.
En zó is het evangelie gegaan naar de heidenen.

Israël opnieuw ballingschap, verstrooid over de gehele aarde

70 - AD

In die tussentijd, deze afgelopen 2000 jaar, is het volk Israël verstrooid, is het volk Israël de
Diaspora ingegaan.
Het wonderlijke is, dat in beide situaties, in de vorming van de Gemeente, maar ook in de
verstrooiing van Israël, getuigd wordt van het Profetisch Woord van God en van de Waarheid
van het Woord van God. Want Mozes moest al zeggen: “Als Mijn volk niet in Mijn wegen
wandelt, zal Ik het verstrooien over het ganse rond der aarde. En ‘s-ochtends zullen ze
zeggen: “Was het maar avond”. En ’s-avonds zullen ze zeggen: “Was het maar ochtend”.”
Ze zullen geen rust krijgen voor hun voeten.
Als je hoort wat de mensen in de concentratiekampen hebben gezegd dan was het ‘s-ochtends:
“Was het maar avond”, en ’s-avonds zeiden ze: “Was het maar ochtend”. Zo is ook op deze
wijze, maar dan in droefheid, het Woord van God tot vervulling gekomen.
Deut. 28.
De heidenen zeiden: “Is dat niet het volk van God? Ja, maar om hun ongerechtigheid moesten
ze weg uit dat land, mochten ze daar niet meer blijven”.
Want er staat geschreven, “Als de maat van de ongerechtigheid vol is, dan spuwt het land het
volk uit”. Zo gebeurde het met de Amorieten, die uit Kanaän verdreven moesten worden.
En zo gebeurde het ook met het Joodse volk. Als de maat van de ongerechtigheid vol is, dan
kan het land het volk niet meer verdragen. Dan moet het weg voor een bepaalde tijd.
Op deze wijze, leerden de heidenen oók van de God van Israël. Ze konden het controleren en
zeggen: “Kijk eens, dat stond al geschreven, ze moesten weg uit dat land”.
Gen. 15:16
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“Maar”, staat er in de profeten geschreven, “er zal ook weer een tijd komen, dat het land weer
hersteld wordt, en alles, wat puinhoop en ruïne was, zal weer opgebouwd worden”. Dan
zullen de heidenen zeggen: “Kijk, ze zijn terug! Maar was dat dan niet het volk, dat hier
gewoond heeft en dat om zijn ongerechtigheid weg moest uit het land”?
De mensen zullen zien, dat er ook geschreven staat, dat het land weer opgebouwd zal worden.
En dat God het volk weer zal terugbrengen.
En in die tijd leven we nu.
Jesaja 65:21-22

Jer. 31:4 33:7

Ez. 28:25-26

Amos 11:15

In die 2000 jaar heeft God in het buitenland een groot werk gedaan. Hij heeft al die mensen,
die elkaar niet kenden, samengevoegd. Omdat ze dezelfde Jezus hebben aanvaard hebben zij
dezelfde Geest ontvangen. Dus zijn ze één volk. Dát is de betekenis van Pinksteren.
En dát is “de Gemeente”. De Gemeente bestaat uit Joden, die Jezus hebben aangenomen, en
heidenen, die Jezus hebben aangenomen. Deze laatste mensen worden “christenen” genoemd.
De Gemeente heeft een bepaalde afmeting. Niet alle heidenen zullen daartoe behoren. Alleen
God weet het aantal.
Nog steeds komen er mensen van over de hele wereld, waaronder Joodse Jezus-gelovigen, die
worden toegevoegd aan de Gemeente, “het Lichaam van Christus”, Hij het hoofd, wij de
leden. Maar op een gegeven moment is getal van de leden van de Gemeente vol.
God is weer begonnen Zijn hand te leggen op Israël. Het Joodse volk, uit de diaspora, is op de
terugweg naar het eigen land Israël. Het is nog niet compleet, nog niet iedereen is er.
En het Joodse volk heeft nog niet die plaats ingenomen, waarvoor God hen heeft geroepen.
Maar het gaat er naar toe, we zien het voor onze ogen gebeuren.

Kerken en Gemeente van Jezus Christus zijn niet hetzelfde.
Nogmaals terug naar de leer, die door mensen wordt gemaakt, de leer die dikwijls meer
nadruk krijgt dan het Woord van God.
Toen in de heidenwereld mensen tot geloof kwamen, en het volk Israël opnieuw in
ballingschap ging over de gehele aarde, waren er mensen uit de heidenwereld, maar ook leden
van de Gemeente van Jezus Christus - Paulus had er al mee te maken - die zeiden:
“Met Israël is het nu afgelopen. Gods bemoeienis met Israël is voorbij. Israël is het volk van
het Oude Verbond, ‘het oude bondsvolk’ en wij, wij zijn nu ‘het nieuwe bondsvolk’. Wij zijn
het volk van het Nieuwe Verbond. Zij moesten hun kinderen besnijden, en wij moeten onze
kinderen… ja, eigenlijk ook besnijden. Maar in het nieuwe verbond is die besnijdenis niet
meer. Nee, want de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis”; “…zo zal men dus de
kleine kinderen dopen”. En zó is de leer van de kinderdoop ontstaan.
Maar wat krijg je voor mensen, die als kind gedoopt zijn, en dan denken dat ze leden zijn
geworden van het Nieuwe Verbond, maar het toch net niet zijn. Je krijgt dan een volk, dat iets
heeft van de Gemeente (de rode kleur van de Gemeente), maar het is niet hetzelfde. Toch is
juist dat deel een heel machtig blok geworden. Maar het staat in de weg tussen God en de
mens. Dit is niet een bepaalde kerk, het zijn al die kerken, waar deze leer gepredikt wordt.
Want elk kind dat geboren wordt, behoort aan God, Er staat geschreven: “Kinderen zijn het
erfdeel des Heren”.
Psalm 127:3
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Als iets je erfdeel is, dan kan het niet afgenomen worden. Vandaar, dat de Here Jezus zo boos
was, toen de discipelen de kinderen verhinderden tot Hem te komen. Kinderen behoren tot
God, of ze gedoopt zijn of niet. Gelukkig gaan veel mensen verstaan, dat de kinderdoop niet
Bijbels is. Zij komen tot bekering en wedergeboorte en laten zich daarná dopen. Maar hun
positie in de kerk wordt hiermee wel moeilijk.
De Komst van de Here Jezus is nabij.
We kunnen het zien aan de tekenen der tijden, met name aan Israël.
Vóórdat de Heer komt, vóórdat Hij komt op de Olijfberg, zal Hij terugkomen op de wolken.
Dan zullen deze wederom geboren mensen Hem tegemoet gaan in de lucht.
De wereld draait door. De wereld komt onder de regering van de antichrist. Zoals de Here
Jezus geheel met Heilige Geest gevuld was, de totale volheid Gods in Zich had, zo zal de
antichrist, die zal komen, “de mens der wetteloosheid” , in zijn totaliteit bezet zijn, gevuld
zijn met de geest van de satan. Hij zal grote tekenen en wonderen doen, zodat hij, ware het
mogelijk, zelfs de uitverkorenen zou verleiden. Dat gaat gebeuren, dat staat voor de deur.
Daarná komt de Here Jezus, zichtbaar voor alle mensen, terug op de Olijfberg. Dát is het
moment, dat heel Israël Hem zal zien en Hem zal aanvaarden.
Zach. 12:10 Openb. 1., 19.
En dán begint “het Rijk van Vrede en Gerechtigheid”.
Dan zal het volk Israël alsnóg het evangelie van het Koninkrijk Gods gaan prediken aan al die
volken, die het nog niet hebben gehoord, die nog nooit van de Heerlijkheid Gods hebben
gehoord. De volkeren zullen eenmaal per jaar optrekken naar Jeruzalem, om, samen met het
Joodse volk, het Loofhuttenfeest te vieren.
Zach. 14:16-19
Het zullen geen mensen zijn, die straks in de hemel zullen wonen. Het zullen mensen zijn, die
straks met Israël de aarde zullen bewonen.
Wij, de kinderen Gods, zullen in de hemel wonen.
Joh. 14:2-3 Phil. 3:20
Dit is wat voor de deur staat.
En hoort u dan bij de Gemeente, wanneer deze gebeurtenissen plaats vinden?
Bent u behouden?

61

WAT IS ZONDE - Gods Heilsplan -

(deel 3b. – video)

“De boom des levens”
en “De boom van kennis van goed en kwaad”

Alle mensen hebben gezondigd, staat er geschreven, en derven de Heerlijkheid Gods, lopen
de Heerlijkheid Gods mis.
Rom. 3:23
Hoe komt dat?
Dat komt, omdat we allemaal van Adam en Eva stammen. Je kunt nog zo’n goed mens zijn,
maar ieder mens is zondaar, d.w.z. hij is sterfelijk, het is zijn status, zijn natuurlijke positie.
En ieder mens gaat verloren, als hij er niets aan doet.
Om te weten wat zonde is, gaan we kijken naar wat geschreven staat in Genesis 2:8-3:24
Genesis 2. spreekt ons van de Hof van Eden, waar God de mens geplaatst had, en waar Hij de
mens de opdracht gaf om de aarde te bewerken.
Genesis 2. vermeldt ons ook, dat er veel bomen stonden in de hof, waarvan twee bomen met
name genoemd worden. De ene was “de boom des levens”; deze stond in het midden van de
hof. De andere boom, die genoemd wordt, is “de boom van kennis van goed en kwaad”.
God verbood de mens om van die boom te eten.
God zegt tegen Adam - Eva was nog niet geschapen – dat hij van alle bomen mocht eten, dus
ook van de “boom des levens”. Daardoor kreeg je en hield je eeuwig leven.
Maar, van de boom der kennis van goed en kwaad,
daarvan zult gij niet eten, want ten dage,
dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
Of: “zult gij de dood sterven” (Staten vert.).
Gen. 2:17
Daarná staat er geschreven, dat God de vrouw schiep.
De mens en zijn vrouw waren naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkander.
Waarschijnlijk waren de mens en zijn vrouw omgeven door een glans. Immers, nadat Mozes
met God had gesproken op de berg Sinaï, toonde het gezicht van Mozes een glans.
Die glans was zo krachtig, dat Mozes, als hij tot het volk sprak, een doek voor zijn gelaat
moest doen, want het volk kon die glans niet verdragen. Dat kwam, omdat hij in de
tegenwoordigheid van God was geweest.
Exo. 34:29 e.v. vgl. Matth. 17:2
Mogelijk dat ook Adam en Eva, met God sprekende - God wandelde immers in de Hof omgeven waren door een glans, die maakte dat naaktheid onbelangrijk was.
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Maar dan komt de duivel, satan, die, in het verleden, had getracht zijn troon boven die van
God te plaatsen, omdat hij wilde zijn als God, en als gevolg daarvan onder de vloek viel.
Bij de schepping van de mens, Adam en Eva, haalt God de mens naar voren, en wordt de
mens geplaatst in een hele hoge positie in de hof van Eden. “Wat is de mens, Gij hebt hem
bijna goddelijk gemaakt” staat er in Psalm 8.
De duivel wordt in Genesis “slang” genoemd.
Gen. 3.
“De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had”. In het
Hebreeuws staat er: “nachash”. En “nachash” is een woord, dat te maken heeft met toverij,
waarzeggerij, bezweringen, met occultisme.
Deze nachash zegt tegen Eva: “God heeft zeker tegen je gezegd dat jullie van geen enkele
boom mogen eten?” En dan geeft Eva antwoord. Ze had moeten antwoorden: “Je moet dat
met Adam bespreken, ik weet dat niet zo precies”, want God had Adam het verbod gegeven.
Maar Eva antwoordt: “Van de vrucht van de bomen in de Hof mogen we eten, maar van de
vrucht van de boom, die in het midden van de Hof staat, heeft God gezegd: “Daarvan mogen
we niet eten en we mogen hem ook niet aanraken”.” Dit laatste had God niet gezegd. God had
alleen gezegd: “Je mag er niet van eten”.
Wij, in ons beperkte denken antwoorden dan onmiddellijk: “Als je ervan wil eten, dan moet je
de boom ook aanraken. Dus of je nu zegt ‘eten’ of ‘aanraken’, dat maakt uiteindelijk geen
verschil”. Dat maakt wel verschil. Want, als je ervan wilt eten, moet je hem aanraken. Maar
andersom, je kunt natuurlijk een boom best aanraken zonder ervan te eten. En het ging nu
juist om dat eten!
Ze mochten er niet van eten. Want als je iets eet, als je iets in je lichaam, in je corpus stopt,
dan incorporeer je het, dan wordt het één geheel met jou. En het bloed brengt alle stoffen naar
alle delen van het lichaam. Dat is de betekenis van eten. Zelfs het Hebreeuwse woord “kol”,
[geheel], “akal” [eten, voeden], “okel” [voedsel, maaltijd], geeft aan, dat men bij het eten van
iets zich daarmee één geheel maakt.
Eten is dus: ‘je één geheel maken met’, en dat mocht niet wat betreft het eten van de boom
van kennis van goed en kwaad!
Dan geeft de duivel een heel geraffineerd wederantwoord. Wanneer Eva aan haar woorden
toevoegt: “Als we van die boom eten dan zullen we sterven”, antwoordt hij allereerst:
Gij zult geenszins sterven… Dat was een leugen;
Maar, er komt nog een zin achteraan:
…maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden,
en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. Dat was waar.
Gen. 3:4-5
Met andere woorden, de duivel geeft een antwoord aan Eva, dat bestaat uit een stukje leugen
en een stukje waarheid. Dat samengekoppeld maakt het antwoord tot een halve waarheid, en
dus tot een leugen. Want een halve waarheid is een leugen. En daardoor is Eva verleid.
Eva is misleid, “verleid” staat er in de Bijbel, maar Adam heeft gezondigd. God zegt dat het
laatste gedeelte van de misleiding door de duivel waar is. Er staat inderdaad geschreven in
Genesis 3. vers 22, als Adam en Eva hebben gegeten van de boom van kennis van goed en
kwaad:
En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer Een
door de kennis van goed en kwaad;
nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken
en ook van de boom des levens nemen en eten,
zodat hij in eeuwigheid zou leven.
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En we lezen dat God daarop de toegang tot de Boom des levens (!) verspert. Dat Hij daar
een engel plaatst met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendt, om de weg tot de
Boom des levens te bewaken.

Eva is misleid door de koppeling van eerst een leugen, met daarna een waarheid
Hetzelfde gebeurt in onze tijd. Miljoenen mensen worden misleid, ook in de Christelijke
prediking, met een stukje leugen en een stukje waarheid.
Maar, dat maakt het geheel tot een leugen.
Dit is de eerste plaats in de Bijbel, waar de mens iets aan het Woord van God toevoegt en het
daardoor tot een leugen maakt. In Spreuken 30:6 staat geschreven:
Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terecht wijze
en gij een leugenaar bevonden wordt.
Na die misleiding, toen Adam en Eva hadden gegeten van de boom van kennis van goed en
kwaad, is de mens sterfelijk geworden.
Van die sterfelijkheid kan de mens alleen maar bevrijd worden door het leven. Daarom
kunnen we ook alleen door Degene, Die het Leven is, weer terugkeren naar “de boom des
levens”.
De ‘boom van kennis van goed en kwaad’ is zich echter door de eeuwen heen verder gaan
ontwikkelen Want het is vanuit die boom, dat de mensen zich zijn gaan voeden. Je kunt het
ook anders zeggen: het is volgens het systeem van deze boom, dat de mens van toen af aan is
gaan leven.
Toen Adam en Eva uit de Hof van Eden weggingen, hebben ze misschien nog even
omgekeken en hebben ze gezien dat de glans van de boom weg was. Ze hebben nog eens
gekeken om zich te vergewissen of het allemaal wel zo erg was. En ze zagen dat die boom
helemaal niet zo mooi was om van te eten. Want toen toonde de boom zijn ware gezicht.
Die boom heet “de boom van kennis van goed en kwaad”.
Met andere woorden, goed en kwaad zitten in dezelfde boom!
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Het is dus ook niet belangrijk of je een goed mens bent of een kwaad mens. Doordat je in dit
systeem zit ga je verloren. En ‘bekering’ is ook niet: van een kwaad mens een goed mens
worden, bekering is: weg uit deze boom, terug naar de boom des Levens. Dat is waartoe de
Bijbel ons oproept.

Goed en kwaad zijn omkeerbare zaken. Goed en kwaad zijn waarden, die relatief zijn.
Wat de één goed vindt, vindt de ander kwaad. Beiden zeggen gelijk te hebben.
Is koppensnellen goed of verkeerd? Wij leven onder een bepaalde wetgeving. Maar als je in
een land leefde, waar dit vroeger deel uitmaakte van een bepaalde cultuur, was het niet
verkeerd, stond je juist hoog aangeschreven.
Waar zit hem dat in? Goed en kwaad spelen, ook in Nederland, zo’n verschillende rol. Is
abortus goed of is het verkeerd? Is euthanasie goed of is het verkeerd? Het hangt er maar van
af hoe je het ziet. Het hangt ervan af, waar door je gevoed wordt. Hoe je opgevoed bent.
Dát, wat ‘goed’ is, wordt niet meer als ‘goed’ gezien! Want ‘kwaad’ en ‘goed’ zijn een
dialoog aangegaan. ‘Kwaad’ zegt tegen ‘goed’: “schuif jij eens een eindje op, want een
gedeelte van jou is nu van mij geworden, schuif nog eens wat op”. En uiteindelijk blijkt, dat
er helemaal geen plaats meer is voor ‘goed’. Dan valt ‘goed’ van het flanelbord af, en dan
kruipt hij er aan de andere kant weer op. Maar dan zijn de zaken wel omgekeerd. Dan is
‘goed’ ‘kwaad’ geworden en ‘kwaad’ is ‘goed’ geworden!
Als u attent bent op de dingen, die er gezegd worden voor de radio, voor de televisie, dan kan
je minstens 5 keer in de week zeggen: “Het is gewoon de omgedraaide wereld! Het is gewoon
de wereld op zijn kop!” Wat voorheen goed was, is nu kwaad geworden en andersom.
Dat is wat nu gaande is, het omkeren van de waarden.
Er is in het verleden een filosoof geweest, hij heet Oswald Spengler, en hij heeft gezegd: “Als
de waarden omkeerbaar worden… - of, erger nog - als de waarden ook inderdaad worden
omgekeerd, worden her-gewaardeerd - “Die Umwertung aller Werten” - dan is dát het
signaal, het teken voor de ondergang van het Avondland”.
Het ‘Avondland’ is het Westen, dat is Europa. Hij heeft gezegd, als dat gaat gebeuren, als
‘goed’ door de mensen ‘kwaad’ wordt genoemd, en ‘kwaad’ wordt ‘goed’, dan is de
ondergang van het Westen nabij.
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Wij leven in die tijd!
Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat. ….
want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld …
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis….;
c.q. Jes. 28:10-15 5:20
(Jes. 59:14
Jer. 5:30-3)
Als je niet tijdig de Here aanroept, staat er in de Bijbel - “Heden, nu het nog kan, terwijl Hij is
te vinden” - als je niet tijdig kiest voor de Waarheid, voor het Leven, dan zie je niet meer dat
de waarden helemaal veranderen. Dan zie je niet meer dat het eigenlijk steeds erger wordt.
Jes. 55:6

Hebr. 4:7

Dat is, wat in de Thessalonicenzenbrief (2 Thess. 2:10-11) staat, wanneer Paulus zegt: “Als de
mensen de liefde voor de waarheid niet hebben aanvaard, dan zendt God hen een sterke
kracht, die maakt dat zij de leugen geloven”.
Dan kan het gebeuren, dat op een gegeven moment het laatste restje in het menselijk wezen,
het geweten, dat de mens attent kan maken op wat goed is en wat kwaad is - als hij helemaal
geen notie meer heeft van God - dat het ethisch besef van de mens ook niet meer werkt.
Paulus noemt dit in de eerste brief aan Timotheüs. Er komt een tijd, dat de mensen zelfs hun
geweten hebben toe-geschroeid; dan zie je helemaal geen verschil meer tussen goed en
kwaad.
1 Tim. 4:2 St. vert.
De tijd, waarin wij nu leven, buigt zich al gevaarlijk in deze richting. Van dat mooie groen
van de boom is bijna niets meer te bekennen, want ‘goed en kwaad’ worden steeds vaker
omgekeerd, totdat het volkomen duister zal zijn:
hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
Rom. 1:21
Het heeft geleid tot de dood, destijds bij Adam en Eva, en sindsdien bij ieder mens. Adam en
Eva mochten niet eten van deze boom, want het gevolg zou zijn dat ze sterfelijk werden!
Of je dit nu noemt, ‘het leven van Adam en Eva’, of, ‘het leven van ieder mens’, of, ‘het pad
van de zonde’, ‘de gang van de mensheid door de geschiedenis’, dat maakt geen verschil. Dat
is allemaal hetzelfde. Want het gaat van kwaad tot erger!
Toen Adam en Eva gegeten hadden van die boom, had God kunnen zeggen: “Het is je eigen
schuld, Ik heb je gewaarschuwd, je gaat verloren”. Maar God heeft in Zijn liefde gedachten
gedacht: “Hoe kan Ik die mens, die nu van Mij gescheiden is, die van Mij verstoten is, hoe
kan Ik die weer terug krijgen?”
Adam, in Lukas 3:38 genoemd: “zoon van God”, een volmaakt gemaakt mens, mét eeuwigheidsleven, gaat uit eigen vrije wil de dood in.
Hij had “nee” kunnen zeggen tegen zijn vrouw, maar dan waren man en vrouw voor eeuwig
gescheiden geweest. Hij kiest, met zijn vrouw, de ondergang in te gaan. Adam, zoon van God,
mét eeuwigheidsleven, volmaakt gemaakt, gaat vrijwillig de dood in.
In Gods schepping is nu het evenwicht verstoord. De “shalom” is weg, want ‘shalom’
betekent niet alleen ‘vrede’, maar shalom betekent ook ‘evenwichtstoestand’. Het evenwicht
ís helemaal verstoord.
Of, er moest nog Iemand komen: Adam, Mens, Zoon van God, mét eeuwigheidsleven,
Volmaakt, Die op Zijn beurt vrijwillig de dood zou willen ingaan. Dan zou het evenwicht
weer hersteld zijn!
Maar ná Adam en Eva was er niemand meer van die kwaliteit. Want iedereen, die geboren
werd, werd geboren met de dood in zijn lichaam.
Daarom heeft God gezegd: “Dan zal Ik, God Zelf, Mens worden”.
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En toen zond God Zijn Geest. En die Geest ging wonen in een menselijk lichaam. Dat
menselijk lichaam werd geboren uit een vrouw. Maar het was een volmaakt lichaam, met
volmaakt bloed. Bloed, waar niet de smet van de zonde in zat, dus niet van de dood. Bloed,
dat niet bederft; bloed, dat ook niet stolt, bloed, dat niet opdroogt.
Vandaar dat tot op de huidige dag het bloed van Jezus werkt, reinigt. Het is er nog altijd, want
het is niet bedorven. Het is volmaakt.
Het leven in Maria is op gang gekomen en daarmee de bloedcirculatie door de Adem, door de
Geest van God. Maria is zwanger geworden door de Heilige Geest, en niet door haar man
Jozef.
Toen kwam Jezus. En Jezus, de volmaakte Mens, heeft dat offer op Zich genomen, de straf
op Zich genomen, die gedragen móest worden, om voor God weer een opening, een toegang
te maken naar Hem toe, om de verbroken relatie, om de kloof, die was ontstaan tussen God en
mens, te helen.
Toen Jezus dat offer op Zich nam, toen Hij aan het kruis hing, toen dat lijden over Hem
kwam, toen was voor God verzoening, gerechtigheid, geschied
Daarom zegt de Bijbel:
Hem, Die geen zonde gekend heeft, Jezus, heeft Hij (God)
voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden, gerechtigheid Gods, in Hem
2 Cor. 5:21
God heeft de zonde van de mens, de straf en de dood, als gevolg van de zonden, genomen, en
dat alles gelegd op een Zondeloze, namelijk op Jezus. Daardoor had het recht zijn loop.
Gerechtigheid geschiedde!
En toen dat gebeurd was, toen heeft God de gerechtigheid, die de Here Jezus had verworven
door plaatsvervangend vrijwillig de straf van de gehele mensheid te dragen, toen heeft God
die verworven gerechtigheid genomen, en deze gelegd op de mens!
1 Joh. 4:10
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TERUG NAAR GOD - bekering en wedergeboorte.
Tenslotte: Hoe kan ik terugkomen naar God?
Hoe doe ik dat?
Wij allen dwaalden als schapen,
wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, zegt de Bijbel.

Jes. 53:6.

Onze ‘eigen weg’ kent dikwijls dezelfde kleuren als ‘de boom van kennis van goed en
kwaad’. Het begint bij fris groen, maar gaandeweg neemt het een grijze, grauwe kleur aan, om
te eindigen in zwart, het symbool voor afbraak, het absolute kwaad en uiteindelijk de dood.
Ik leef mijn leven, van het begin af aan, als zondaar. Ook een kind, dat geboren wordt, heeft
de dood in zijn ledematen.
Ik kan netjes leven, ik kan me ook uitleven. Ik kan netjes op een fatsoenlijke manier mijn
leven leiden, maar ik kan ook van die weg afwijken.
Ik kan, als kind, een ‘kleine jeugdzonde’ begaan. Ik kan op latere leeftijd mijn baas oplichten
voor een ton, dat is een iets grotere zonde, een grotere afwijking van de weg. Naar mate ik
ouder word nemen mijn zonden toe.
Maar, of ik mijn weg keurig, kaarsrecht ga, of dat ik die weg versier met een aantal omwegen, ‘weg van de weg’, dat maakt voor God geen verschil.
Het is de weg “van alle vlees”. Deze weg is per definitie het pad van de zonde, van de dood,
al leef ik nog zo netjes, al leef ik nog zo fatsoenlijk.
Ps. 144:4 Jes. 40:6-8
Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de dood.
Spreuken 14:12 16:25

Dán hoor ik in mijn leven spreken van “bekering”.
Het woord voor bekering, klinkt in het Hebreeuws krachtiger dan in het Grieks. In het
Hebreeuws is bekering “shuv”, “keren”, “omkeren”,180 graden, éénmaal in je leven.
Van nature loop ik mijn eigen weg. Ik loop heel onbeleefd met mijn rug naar God gekeerd, en
dan ook nog van Hem weg.
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Maar ik hoor spreken over ‘bekering”. En ik weet: bekering, dat is omkeren, 180 graden om.
Maar besef ik: “Dat kan ik niet doen”, want als ik me omkeer, dan kijk ik God in het gelaat en
dat kan niet. Er staat geschreven: “Niemand kan God zien en leven, want God is een verterend
vuur”. En, “het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God”.
resp.

Deut. 4:24 Hebr. 12:29 10:31

Wat kan ik doen? Als ik eens naar de kerk ga; ik ben er in geen jaren geweest, ik ga weer wat
aan mijn geloof doen. Maar zodra je iets aan je geloof gaat doen, ga je ook denken aan je
zonden; dat moet ik eerst in het reine brengen. En ik neem me voor m’n zonden, voor zover
mogelijk, op te ruimen. En ik doe dat ook, de kleine en de grotere. En ik besluit al m’n
goederen en geld te geven voor goede doelen. Als ik dat gedaan heb, ga ik in klooster wonen.
En zo leef ik in een klein kamertje, heel eenvoudig en sober, helemaal terug bij het begin.
Maar dan kijk ik, zoals de vrouw van Lot, toch nog eens om naar vroeger. En tot mijn grote
ontsteltenis kom ik tot de ontdekking, dat ik nog altijd op diezelfde weg zit. En dat is de weg
van de zonde naar de dood. Ik leef nog altijd onder de Wet van de zonde en de dood.

Een nieuwe weg.
Hoe moet ik dan toch terug naar God? Is er dan geen weg naar God? Ja, er is een weg.
Er is een nieuwe weg, een verse weg, een levende weg
Die weg, die kan ik niet zelf aanleggen, van beneden naar boven. Nee, die weg is al
aangelegd, die weg is al gegeven, van boven, van God uit. Die weg is Jezus! [zie hfdst. 1!]
Hij is gekomen van God, en Hij is neergedaald. En Hij is gedaald, dieper dan iemand ooit kan
gaan. Hij heeft meegemaakt, daar in die uren aan het kruis, alle nood, alle ellende, alle pijn, de
gevolgen van alle ziekten, alle kankergezwellen, alle verlammingen, alle gevallen van aids,
alle roddels, alle martelingen. Hij heeft meegemaakt wat er in de gaskamers gebeurde, toen de
deur dicht ging, en de mensen er niet meer eruit konden, en het gas er ingelaten werd, en de
mensen steeds hoger probeerden te klimmen, de een op de ander, allemaal op elkaar, om een
beetje lucht te krijgen, die gruwelijke benauwenis! Er staat in de Bijbel geschreven: “In al hun
benauwdheid was ook Hij benauwd…”
Jes. 63:9
[Psalm 91:15].
Dat alles, die hele nood, heeft de Here Jezus aan het kruis gedragen.
De angst, waarin mensen komen te verkeren, als ze zich in die occulte wereld begeven, dat
alles heeft Hij gedragen.
Het lijden van de Here Jezus aan het kruis heeft drie uren lang geduurd, en het werd donker.
Maar toen de maat vol was - want God werkt met maten en volheden - toen de maat vol was,
riep Jezus: Het is volbracht.
De Here Jezus heeft daar meegemaakt wat het is om afgesneden te zijn van God. Hij, Die
altijd één was met de Vader, werd in die uren van duisternis van God afgesneden. Vandaar dat
Hij riep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”.
Toen waren het voor het eerst in de geschiedenis - en het zal ook nooit meer zo zijn - toen
waren het twee.
Jezus riep ook niet: “Mijn Vader, Mijn Vader, waarom hebt U Mij verlaten”, maar: “Mijn
God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”.
Toen de maat vol was, zei Jezus: Het is volbracht; “Ik heb betaald, het is voldaan, het is
genoeg, het is klaar, het evenwicht is weer hersteld”.
[pg. 63]
“En Jezus riep met luide stem: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest”. Hij gaf de geest en
Hij stierf en Hij werd begraven. Maar na drie dagen stond de HERE Jezus op, want het
dodenrijk kon Hem niet vasthouden. Hij leeft!
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De nieuwe weg

Nu terug naar “de bekering naar God”. Hoe moet ik dat doen? Er is een weg terug naar God.
Die Weg is Jezus. God heeft die weg Zelf aangelegd. Jezus is de Enige Weg, en Hij is een
zekere weg.
Ik moet inderdaad 180 graden om. Ik moet een bocht maken van 180 graden, maar niet op de
weg van “de boom van goed en kwaad”. Nee, ik moet naar God terug via een verse weg, een
levende weg: …langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft,
door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees.
Hebr. 10:20
Als ik dat doe, als ik het zondaarsgebed uitspreek, dan word ik geen beter mens. Ik blijf
zwart, ik verander niet van kleur. Ik word ook niet een discipel, een volgeling van Jezus. Maar
wat gebeurt er op het moment als ik vraag: “Here Jezus, wilt U in mij komen wonen”?.
Dit gebeurt: God ziet mij niet meer, want de Here Jezus overdekt mij. Ik ben verborgen in
Hem.
Col. 3:3
Mensen vragen wel eens: “Maar als je dan op die weg bent gaan lopen, zondig je dan nooit
meer?” Jawel, het gaat heus nog wel eens mis. Ook hier op deze weg wijk ik nog wel eens af.
En ik denk dat dit wel tot het einde zal blijven. In de Johannesbrief staat er geschreven voor
deze mensen, die op de nieuwe, verse, levende weg zijn gaan lopen, als ze die stap hebben
gedaan, als zij oprecht, met berouw, hun zonden belijden:
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
…. en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Joh. 1:9, 7
En, al zal het honderd keer gebeuren, de Heer is getrouw.
Er staat: “Hij vergeeft gaarne en veelvuldig”.
Jes. 55:7
Wanneer ik een kind van God geworden ben - ik ben met Jezus Christus gekruisigd, gestorven
- dan leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij.
Gal. 2:20
En het leven, dat ik nu nog leef, is het leven van de Zoon van God.
Het leven, dat ik leefde, moet, net zoals de Here Jezus begraven werd, eveneens begraven
worden. Maar nu door onderdompeling in het water. En dát is de doop.
Rom. 6.
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Het leven dat God u wil geven is het eeuwige leven. Het is dat, wat Hij heeft beloofd in
Jeremia 31:31-34. God is getrouw aan Zijn Verbond, dat Hij met Israël heeft gemaakt.
Het is nu voor u nog altijd de tijd, de gelegenheid, om toe te treden tot dat Nieuwe Verbond.
Waar u ook vandaan komt, het maakt voor God geen verschil. Maar kom, en voeg u bij dat
nieuwe leven, wordt een nieuwe schepping.
Geef uw leven over aan de Here Jezus, laat Hij in uw hart komen wonen. U krijgt vergeving
van uw zondaar-schap. En God vergeeft en Hij gedenkt uw zonden niet meer.
Als ik u nu zou vragen: “Bent u een kind van God? Bent u wederom geboren? Hebt u die
zekerheid?”. En u kunt niet zeker zeggen: “Ja”. U kunt alleen maar zeggen: “Ik hoop het”, dan
hebt u die zekerheid nog niet, maar u kunt het onmiddellijk krijgen.
En schaamt u zich alstublieft niet.
De Here Jezus zegt:
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop.
Zo iemand Mijn stem hoort en de deur opent
dan kóm Ik naar binnen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Openb. 3:20
Waarom maaltijd?
In de hof van Eden is het fout gegaan. Daar hebben we gegeten van de boom van kennis van
goed en kwaad, en daardoor kwam de zonde en de dood in ons leven.
Nu moet ik de Here Jezus naar binnen nodigen. Ik moet dat Levende Brood ineten, en
ontvang dan het eeuwige leven, in Gods tegenwoordigheid.
U krijgt het gratis, maar u krijgt het niet automatisch.
Maar grijp de kans die u wordt geboden. Amen.
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Aantekeningen
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