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SPREEKT DE BIJBEL ZICHZELF TEGEN?

Wat moet de gelovige doen met die tekstgedeelten in de Bijbel die met elkaar in tegenspraak lijken
te zijn? Beschouw bijvoorbeeld de volgende verzen:

“En God zeide: Ziet, Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde
is, en alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijs”
( Gen.1:29).

“Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijs; Ik heb het u ál gegeven, gelijk het groene
kruid” (Gen.9:3).

“Spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle
beesten, die op aarde zijn” (Lev.11:2).

Deze verzen onderwijzen verschillende geloofsleer. Genesis 1:29 instrueert de mens om een
vegetarisch dieet te volgen.
“En God zeide: Ziet, Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde
is, en alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijs!”.
Genesis 9:3 staat de mens toe te eten alles dat beweegt, toegevoegd aan het vegetarisch dieet.
“Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijs; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene
kruid”.
Leviticus 11:2 onderwijst dat slechts sommige dieren gegeten mogen worden.
“Spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle
beesten, die op aarde zijn”.
Welke van deze instrukties dient te worden nageleefd? Alle drie? Geen een? Of slechts één van de
drie? Als dit laatste zo is, welke moet dan nageleefd worden? En waarom?
Deze vragen, en gelijksoortige vragen, zullen in dit boek beantwoord worden.
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ATTENTIE

Alle aangehaalde en nog aan te halen teksten komen uit de Statenvertaling van 1977.

VRAGENLIJST
01)-Wat betekent: het woord der waarheid recht snijden?
02)-Wat is een dispensatie (bedeling)?
03)-Is er niet een eenvoudiger woord voor “dispensatie”?
04)-Wat is dispensationalisme?
05)-Wat is een dispensationalist?
06)-Wat is progressieve openbaring?
07)-Waarom is het belangrijk om de verschillende bedelingen te kennen?
08)-Waarom kunnen we niet gewoon de gehele Bijbel gehoorzamen?
09)-Hoe kunnen deze duidelijke verschillende opdrachten, gegeven door de Heere Jezus
Christus, verzoend worden met het feit dat: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde
en in eeuwigheid?” (Hebr.13:8).
10)-Heeft de Heilige Geest, door de geschiedenis heen, altijd gewerkt op precies dezelfde
manier?
11)-Als we de Bijbel gaan indelen in afdelingen, welk principe moeten we dan gebruiken om
deze afdelingen in te delen?
12)-Wat is nu exact het Oude Testament?
13)-Wanneer begon het Oude Testament?
14)-Begint het Nieuwe Testament met Mattheüs?
15)-Leven wij onder het Nieuwe Testament?
16)-Als het Nieuwe Testament niet eerder kon beginnen dan na het kruis, onder welke
Dispensatie (bedeling) leefde Jezus Christus dan?
17)-Als de Bijbel het woord “evangelie” gebruikt heeft dat “evangelie” dan altijd dezelfde
inhoud?
18)-Is het waar dat iedereen, door de geschiedenis heen, op dezelfde manier is gered als wij
heden ten dage?
19)-Wisten de Oud Testamentische gelovigen hetzelfde als wij nu weten?
20)-Hadden Petrus en Paulus verschillende boodschappen?
21)-Zijn er verschillen tussen het evangelie van Petrus aan de besnedenen en het evangelie
van Paulus aan de onbesnedenen?
22)-In welke zin zijn we heden onder de wet?
23)-Als het heden ten dage niet nodig is om de wet te onderhouden om gered te worden, wat
is dan vandaag de dag het nut van de wet?
24)-Als we heden niet gebonden zijn door de wet, betekent dat dan dat we een vrijbrief
hebben om te zondigen?
25)-Als we niet meer door de wet gemotiveerd worden, wat is dan heden onze motivatie om
goed te doen?
26)-Gedurende welke bedeling leven wij nu?
27)-Ontving Paulus nieuwe openbaringen van de Heer?
28)-Wist iemand van deze informatie voordat het werd gegeven aan Paulus?
29)-Welk deel van de Bijbel is heden ten dage speciaal op ons van toepassing?
30)-Waaruit blijkt dat de boeken na Filémon niet aan ons zijn geschreven?
31)-Wanneer is de bedeling der genade begonnen?
32)-Als dispensationalisme waar is, waarom is er dan zoveel verdeeldheid over de vraag
wanneer de bedeling der genade exact is begonnen?
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33)-Verheerlijkt dispensationalisme de persoon van Paulus?
34)-Volgt dispensationalisme Paulus in plaats van de Heer?
35)-Hoe kan dispensationalisme waar zijn als het eerst laat in 1800 uitgevonden werd?
36)-Waarom zou ik moeten geloven, dat hetgeen u me vertelt, waar is?
37)-Hoe kan dispensationalisme waar zijn als bijna niemand het gelooft?
Bijlage van de vertaler: “PAULUS, DE APOSTEL DER HEIDENEN”

01)-Wat betekent: het woord der waarheid recht snijden?
De Bijbel is de uiteindelijke autoriteit van de gelovige in alle zaken betreffende geloof en praktijk.
Daarom, als de Bijbel ons verteld dat we hem op een bepaalde manier moeten bestuderen, we deze
instruktie moeten gehoorzamen. Er is geen ruimte voor onze eigen voorkeuren en opinies. Als God
ons bepaalde instrukties geeft hoe we de Bijbel moeten bestuderen, dan is dat hetgeen we moeten
doen.
Eén van Gods instrukties hoe we de Bijbel moeten bestuderen is de volgende:
“Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd
wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt” (2Tim.2:15).
Sinds God ons heeft opgedragen om het woord der waarheid recht te snijden, moeten er in de Bijbel
ook gedeelten zijn om recht te snijden. Het recht snijden van het woord der waarheid is om de door
God, in de Bijbel, gemaakte verdeling gewoon te erkennen. De verdelingen worden in het algemeen
spraakgebruik dispensaties (bedelingen) of eeuwen genoemd.

02)-Wat is een dispensatie (bedeling)?
Een dispensatie wordt op de volgende wijze gedefinieerd:
(1)-Opdracht, bestuur, leiding; specifiek: een goddelijke opdracht en bestuur van wereldse
zaken.
(2)-een systeem van principes, beloften, en regels; goddelijk bestemd en voorgeschreven.
(3)-een periode in de geschiedenis gedurende welke een bepaalde goddelijke openbaring de
overhand heeft in de zaken van het mensdom.
Kort en bondig gezegd is een dispensatie (ook wel “bedeling” genoemd, zie bijv. Efeziërs 3:2) een
door God geopenbaarde hoeveelheid informatie, aan de mensen gegeven ter gehoorzaming,
gedurende een bepaalde tijdsperiode.

03)-Is er niet een makkelijker woord voor “dispensatie” (bedeling)?
Ja, er zijn verscheidene gemakkelijker woorden voor dispensatie, maar dispensatie is het woord dat
God koos. Bijvoorbeeld:
“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan
u” (Ef.3:2).
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Het woord “bedeling” is misschien niet zo bekend, maar het is een woord dat specifiek door God is
gekozen met een exacte en belangrijke betekenis. Het bovengenoemde vers verwijst naar een
speciaal evangelie dat God heeft toevertrouwd aan de Apostel Paulus.

04)-Wat is dispensationalisme (bedelingenleer)?
Dispensationalisme: Het vasthouden aan of ondersteunen van een systeem van interpretatie van de
geschiedenis van een reeks door God gegeven bedelingen.
Dispensationalisme is het eenvoudigweg herkennen van de verschillende bedelingen in de Bijbel.

05)-Wat is een dispensationalist?
Een dispensationalist is iemand die gelooft in het concept van bedelingen: het idee dat God met
mensen verschillend handelt op verschillende tijden.

06)-Wat is progressieve openbaring?
Progressieve openbaring is de observatie dat God niet alle openbaring op één punt in de tijd heeft
gegeven, maar in plaats daarvan openbaarde Hij geleidelijk informatie door de geschiedenis heen.
Laat ons opnieuw de drie eerder genoemde verzen, aan het begin van dit boek, onderzoeken
benevens een ander vers met betrekking tot wat we moeten eten.
ADAM
“En God zeide: Ziet, Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde
is, en alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijs”
( Gen.1:29).
NOACH
“Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijs; Ik heb het u ál gegeven, gelijk het groene
kruid” (Gen.9:3).
MOZES
“Spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle
beesten, die op aarde zijn. Al wat onder de beesten gespleten hoeven heeft, en de beide
hoeven geheel gekloofd heeft, en herkauwd, dat zult gij eten. Deze nochtans zult gij niet
eten, van hen, die alleen herkauwen, of alleen gespleten hoeven hebben: de kameel,
want hij herkauwd wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die zal u onrein zijn”
(Lev.11:2-4).
PAULUS
“Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen
zijnde; Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed”
(1Tim.4:4 en 5).
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SAMENVATTING
Mens

Dieet instrukties

Adam

Vegetarisch (met uitzondering van de boom der
kennis des goeds en des kwaads)

Noach

Alles.

Mozes

Groenten en reine dieren.

Paulus

Alles (en ontvang het met dankzegging).

Deze instrukties verschillen van elkaar. God, in zijn goddelijk voorrecht, gaf nieuwe openbaring
naarmate de tijd vorderde. Dus beschikte Noach over informatie dat God speciaal aan hem
openbaarde en waarvan Adam niet heeft geweten.
Op dezelfde manier beschikte Mozes over informatie dat God speciaal aan hem openbaarde
waarvan Adam en Noach geen weet hebben gehad.
Als de tijd vorderde gaf God nieuwe openbaring, en het zou een vergissing zijn om aan te nemen
dat de mensen in het verleden alles wisten wat wij vandaag de dag weten. Zoals we zullen zien zijn
de instrukties, die op ons van toepassing zijn, degenen die aan Paulus zijn gegeven door de
opgestane Heer.

07)-Waarom is het belangrijk om de verschillende bedelingen te kennen?
Men kan zich afvragen waarom het zo belangrijk is om de verschillende bedelingen te kennen.
Zoals we reeds eerder opmerkten dat, zelfs in de relatief eenvoudige zaak van wat we moeten eten,
God verschillende dingen eiste op verschillende tijden.
God zal zijn programma heden niet wijzigen om ons tegemoet te komen, aldus is het onze
verantwoordelijkheid om te leren wat God van ons verwacht in de huidige bedeling.
Beschouw Markus 16:17 en 18:
“En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij
duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken”.
“Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal
hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond
worden”.
Het is vandaag de dag gevaarlijk voor ons om slangen op te nemen ofschoon het niet gevaarlijk zou
zijn geweest voor de apostelen waartegen Christus toen sprak in Mark.16:18.
Dat is omdat Christus zijn belofte, van de bekwaamheid om slangen op te nemen, aan hen heeft
gegeven en niet aan ons, wij begaan dus een grote fout als wij de aan hen gedane belofte opeisen en
toe willen passen.
Dat is de reden waarom het recht snijden van het woord der waarheid zo belangrijk is. Om God op
doeltreffende wijze te dienen moeten we weten wat God heden doet en wat Hij van ons verlangt.
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08)-Waarom kunnen we niet gewoon de gehele Bijbel gehoorzamen?
Sommigen zeggen dat het recht snijden de Bijbel opdeelt en tot gevolg heeft dat de gehele Bijbel
niet wordt geloofd.
Is het dan mogelijk om alles wat in de Bijbel staat te gehoorzamen?
Merk de verschillende geboden op die door de Heere Jezus gegeven zijn:
“Draagt geen buidel, noch reiszak, noch schoenen; en groet niemand op de weg”
(Lukas10:4).
“Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, evenzo ook een
reiszak; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard” (Lukas22:36).
Hoe kan iemand beide doen? Geen buidel dragen en wel een buidel dragen? Overdenk ook de
volgende twee geboden die in één hoofdstuk staan:
“Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen:
zit hier neer, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben” (Matth.26:36).
“Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de
ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der
zondaren” (Matth.26:45).
“Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt”. (Matth.26:46).
Spreekt de Heer Jezus Christus zichzelf hier tegen? Natuurlijk niet. Wat Hij deed was het
uitvaardigen van verschillende geboden op verschillende tijden. Overweeg het voorbeeld van een
vader in zijn omgang met een klein kind. In de avond vertelt de vader het kind dat het moet gaan
slapen. In de morgen vertelt de vader het kind dat het op moet staan. Spreekt de vader zichzelf hier
tegen? Nee dus. De beide commando’s van de vader zijn logisch op het tijdstip dat ze worden
gegeven. Er is alleen een “tegenspraak” als iemand poogt om een speciale opdracht toe te passen
buiten de kontekst waarin het staat.
Evenals aardse vaders verschillende opdrachten kunnen geven op verschillende tijden, heeft God
voor Zichzelf de speelruimte gereserveerd om mensen verschillende geboden te geven op
verschillende tijden, zoals het Hem behaagt.
“Onze God is toch in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt” (Psalm 115:3).
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09)-Hoe kunnen deze duidelijke verschillende opdrachten, gegeven door de Heere Jezus
Christus, verzoend worden met het feit dat: “Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde en in eeuwigheid?” (Hebr.13:8).
Er zijn vele teksten in de Bijbel die de onveranderlijke aard van Gods karakter aangeven.
Bijvoorbeeld:
“Want Ik, de HEERE, wordt niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jacob’s! niet
verteerd” (Maleáchi 3:6).
“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid” (Hebr.13:8).
Uit dergelijke verzen concluderen velen dat God niet verschillend met de mens kan handelen op
verschillende tijden. Echter is dat niet wat deze verzen zeggen. Deze verzen zeggen alleen dat God,
in zijn karakter en wezen, niet verandert. Ze zeggen niet dat God’s methode in het omgaan met
mensen nimmer verandert.
Kijk naar de hof van Eden. Toen Adam en Eva eenmaal van de boom der kennis van goed en kwaad
hadden gegeten, verwijderde God ze uit de hof. God was niet veranderd, maar Zijn methode van
omgaan met de mens veranderde vanwege wat de mens had gedaan. Toen Adam er voor koos om te
zondigen, had dat een verandering in de relatie met God tot gevolg, en God koos er voor om anders
met de mens om te gaan tengevolge van de veranderde omstandigheden. God Zelf verandert
nimmer, maar God, in zijn goddelijke macht en autoriteit, handelt met de mensen op verschillende
wijze op verschillende tijden.
10)-Heeft de Heilige Geest, door de geschiedenis heen, altijd gewerkt op precies dezelfde
manier?
Nee. De Heilige Geest werkt verschillend in op mensen op verschillende tijden. Merk het verschil
op tussen Koning Saul en de gelovige vandaag de dag:
“Toen zij daar aan de heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet;
en de Geest des HEEREN werd vaardig over hem, en hij profeteerde in het midden
van hen” (1Sam.10:10).
“En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van de HEERE
verschrikte hem” (1Sam.16:14).
De Heilige Geest kwam over Saul en verliet hem later weer.
“In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met de Heilige Geest der belofte”. (Ef.1:13). “En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door
Welke gij verzegeld zijt tot de dag der
verlossing” (Ef.4:30).
Vandaag de dag worden de gelovigen door de Heilige Geest verzegeld op het moment dat ze
geloven tot de dag van hun verlossing. De Heilige Geest zal ons niet verlaten zoals dat bij Koning
Saul gebeurde. Evenals de Heere Jezus Christus verschillende geboden afgegeven heeft op
verschillende tijden, zo handelt ook de Heilige Geest verschillend op verschillende tijden in de
geschiedenis.
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11)-Als we de Bijbel gaan indelen in afdelingen, welk principe moeten we dan gebruiken
om deze afdelingen in te delen?
We moeten ieder woord in de Bijbel letterlijk geloven.
“Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging” (2Petrus1:20).
Toen God de Bijbel schreef zei Hij precies wat Hij bedoelde te zeggen. Het verbod tegen eigen
uitlegging instrueert ons om de Bijbel letterlijk te geloven: om de verzen volgens de gewone,
alledaagse betekenis van de woorden, te lezen en te geloven.
Het meest belangrijke principe voor het bestuderen van de Bijbel is de volgende vraag te stellen:
AAN WIE IS DIT GEDEELTE SPECIAAL GERICHT? Ieder woord in de Bijbel is waar, maar niet
ieder woord in de Bijbel is voor ons om dagelijks toe te passen.
God heeft in de Bijbel informatie vastgelegd van vóór de schepping van de aarde voortgaande tot in
de eeuwige toekomst. Gedurende deze uitgestrekte periode doet God verschillende dingen volgens
Zijn eeuwige goddelijke doelen, volgens Zijn voornemen. Onderwijl Hij Zijn doelen tot stand
brengt geeft God verschillende opdrachten aan verschillende mensen op verschillende tijden.
“Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij,
door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop zouden hebben” (Rom.15:4).
Dit vers vertelt ons dat we van ieder vers in de Bijbel iets kunnen leren, maar dat betekent niet dat
ieder vers in de Bijbel een opdracht is om na te leven. Dit is een principe die we allen
onvoorwaardelijk moeten erkennen.
Als we bijvoorbeeld over Noach lezen kunnen we veel leren over geduld en getrouwheid, en toch
begrijpen we dat God ons heden niet opdraagt om grote schepen te bouwen. We trekken geestelijk
voordeel door over Noach te lezen, maar het zou desastreus zijn als we poogden de aan Noach
gegeven instrukties uit te voeren. In plaats daarvan moeten we de leer voor ons leven vinden in dat
deel van de Bijbel dat speciaal aan ons geadresseerd is.

12)-Wat is nu exact het Oude Testament?
De uitdrukking “Oude Testament” wordt regelmatig gebruikt om te verwijzen naar de eerste
negenendertig boeken van de Bijbel, Genesis tot en met Maleachi. De Bijbel geeft echter een meer
exacte betekenis aan de uitdrukking “Oude Testament”.
“Waarom ook het eerste (testament) niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de
geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed
der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het
boek zelf, en al het volk. Zeggende: Dit is het bloed van het testament, hetwelk God aan
u heeft geboden” (Hebr.9:18-20).
Toen Mozes ging spreken met God op de berg Sinaï gaf God Mozes bepaalde instrukties om aan
Israël te geven. Als Israël zou doen wat God hen opdroeg zouden ze gezegend worden, maar als
Israël ongehoorzaam zou zijn, zouden ze gestraft worden.
“Ziet, Ik stel u heden voor, zegen en vloek: De zegen, wanneer gij horen zult naar de
geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; Maar de vloek, zo gij niet
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horen zult naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied, om andere
goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt” (Deut.11:26 t/m 28).
Wat God deed was een overeenkomst sluiten met Israël. Naar deze overeenkomst wordt verwezen
als zijnde het “eerste testament” of, zoals het in het algemeen wordt genoemd, het Oude Testament.

13)-Wanneer begon het Oude Testament?
Het Oude Testament begint niet eerder dan in het midden van het boek Exodes.
“Waarom ook het eerste (testament) niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de
geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed
der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het
boek zelf, en al het volk, Zeggende: dit is het bloed van het testament, hetwelk God aan
u heeft geboden” (Hebr.9:18 t/m20).
Het was niet eerder dan in Exodes 19 dat de Heer de wet aan Mozes gaf, en het was niet eerder dan
in Exodes 24 dat Mozes het eerste testament inwijdde door het offeren van dieren. Het is
onmogelijk dat Israël onder het Oude Testament kon funktioneren voordat God de wet aan Mozes
openbaarde.
Terwijl dus het boek Genesis zich in de groep boeken bevindt die algemeen het Oude Testament
worden genoemd, is de informatie in Genesis vóór de invoering van het Oude Testament omdat het
gaat over de tijdsperiode voordat Mozes de wet ontving op de Sinaï. De volgende boeken zijn vóór
de invoering van het Oude Testament:
“Genesis”- “Job”- “en het eerste deel van Exodes.

14)-Begint het Nieuwe Testament met Mattheüs?
Het Nieuwe Testament is niet begonnen met de geboorte van de Heere Jezus Christus. Volgens de
Bijbel kon het Nieuwe Testament niet eerder beginnen dan na de dood van de Bemiddelaar van het
nieuwe testament, de Heere Jezus Christus.
“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode
onbestraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende
God te dienen? En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, de
dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het
eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve
ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood van
de testamentmaker tussenbeide kome; Want een testament is vast in de doden, daar het
nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft” (Hebr.9:14 t/m 17).
Aangezien Christus niet eerder stierf dan aan het einde van de vier evangelieën (Matth. – Markus –
Lukas – Johannes), bevatten deze boeken Oud Testamentische informatie. Terwijl de vier
evangelieën in het algemeen het Nieuwe Testament wordt genoemd zou het nauwkeuriger zijn te
onderkennen dat de vier evangelieën Oud Testamentisch onderwijs bevatten. Om hetzelfde met
andere woorden te zeggen, God handelde met de schepping volgens Oud Testamentische principes
gedurende de tijdsperiode van de vier evangelieën.
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15)-Leven wij onder het Nieuwe Testament?
Omdat wij na het kruis leven lijkt het alsof wij zouden leven onder het Nieuwe Testament. Echter,
evenals de Bijbel een preciese aanduiding geeft voor het Oude Testament, heeft de Bijbel eveneens
een preciese aanduiding voor het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament (ook wel het nieuwe
verbond genoemd) wordt omschreven in Jeremia 31.
“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het
huis van Juda een nieuw verbond zal maken” (Jer.31:31).
Merk op dat de belofte van het nieuwe verbond aan het huis Israëls en het huis van Juda behoort.
Wij, die niet behoren tot het huis van Israël of Juda zijn geen partij in het nieuwe verbond.
Ofschoon wij na het kruis leven, leven we niet onder het Nieuwe Testament. Wij leven in een
andere bedeling, de bedeling der genade.

16)-Als het Nieuwe Testament niet eerder kon beginnen dan na het kruis, onder welke
dispensatie ( bedeling) leefde Jezus Christus dan?
Christus leefde onder de wet.
“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden,
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet” (Gal.4:4).
Deze conclusie wordt bevestigd door de dialoog die Jezus had met de rijke jongeling.
“En ziet, er kwam één tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! Wat zal ik goeds
doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed
dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden”
(Matth.19:16 en 17).
Gedurende de aardse bediening van Christus was de weg, om het eeuwige leven te verkrijgen, het
naleven van de Oud Testamentische wet door geloof, inclusief het offeren van dierenoffers als een
tijdelijke bedekking van de zonde. God had het evangelie der genade Gods nog niet geopenbaard.
Alles wat we in de Bijbel vinden bevestigt dat de Heere Jezus Christus onder de Oud
Testamentische bedeling van de wet leefde.

17)-Als de Bijbel het woord “evangelie” gebruikt heeft dat “evangelie” dan altijd
dezelfde inhoud?
Nee! Paulus verklaart duidelijk dat er ook andere evangelieën zijn, zie Galaten 1:8 en 9.
“Evangelie” betekent eenvoudig “goed nieuws”. Gedurende verschillende periodes in de
geschiedenis is de inhoud van het “goede nieuws” verschillend geweest. Een aantal van de
verschillende evangelieën die in de Bijbel worden gevonden zijn onder meer de volgende:
Het evangelie van het koninkrijk.

Matth.4:23:

“En Jezus ging geheel Galiléa rond, lerende in hun synagogen en predikende het
Evangelie van het Koninkrijk, en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk”.
www.Bijbel.nl

12

SPREEKT DE BIJBEL ZICHZELF TEGEN?

Het evangelie der genade Gods.

Hand.20:24.

“Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn
loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus
ontvangen heb, om te verkondigen het Evangelie der genade Gods”.

Het eeuwig evangelie.

Openb. 14:6.

“En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had het
eeuwige Evangelie, om te verkondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle
natie, en geslacht, en taal, en volk”.
Als Gods woord meent wat het zegt, en dat doet het, dan zijn er meer dan één evangelie in de
Bijbel.

18)-Is het waar dat iedereen, door de geschiedenis heen, op dezelfde manier is gered als
wij heden ten dage?
De Bijbel leert duidelijk dat mensen gered worden door verschillende evangelieën (verschillend
“goed nieuws”) op verschillende tijden. Niettegenstaande de verschillen in het evangelie op
verschillende tijden zijn er enige dingen die altijd waar zijn.
Iedereen die ooit is gered of nog gered zal worden, wordt gered door het gestorte bloed van Jezus
Christus;;).
Rom.3:25
: “Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn
bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving
der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid
Gods”.
Ef.1:7

: “In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de
vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade”.

Hebr.9:12 en 22 : “Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen
bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing
teweeggebracht hebbende. En alle dingen worden bijna door bloed
gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen
vergeving”.
Iedereen die ooit is gered of nog gered zal worden wordt gered door genade door geloof
Ef.2:8 en 9

: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit
u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme”.

Waar de evangelieën van elkaar verschillen is de “inhoud” van het vereiste geloof en of al dan niet
werken zijn vereist als een uitdrukking van het geloof.
Ofschoon onder het huidige “genade evangelie” geen werken zijn vereist als uitdrukking van geloof
werden er in het verleden werken vereist als een uitdrukking van geloof en dat zal in de toekomst
weer een vereiste worden.
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Denk bijvoorbeeld aan Noach. De inhoud van zijn geloof was niet het gestorte bloed van Jezus
Christus maar wat God hem vertelde over de komende Vloed. God gaf aan Noach het goede nieuws
dat Noach en zijn familie gered zouden worden van de Vloed mits ze God zouden gehoorzamen.
Noach toonde zijn geloof in wat God zei door uitvoering van werken, het bouwen van de ark. Als
Noach de ark niet had gebouwd dan zou hij zijn verdronken, en aldus is het duidelijk dat werken
vereist waren als een uitdrukking van Noach’s geloof.
Een ander evangelie dat werken vereist als een uitdrukking van geloof wordt aangetroffen tijdens de
toekomstige periode van de grote verdrukking. Gedurende de grote verdrukking moeten de
gelovigen zich onthouden van het aanbidden van het beest of het nemen van het merkteken van het
beest.
Het aanbidden van het beest en het nemen van het merkteken zijn zonden die niet worden vergeven,
het werk om deze zonden te vermijden zal een vereiste uitdrukking van het geloof zijn.
Openbaring 14:11 : “En de rook van hun peiniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij
hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn
beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt”.
Het evangelie van Noach en het evangelie gedurende de grote verdrukking verschillen van het
huidige evangelie van genade. De inhoud van het geloof, om heden ten dage gered te worden, is het
volledig vertrouwen in het gestorte bloed van Jezus Christus op het kruis voor onze zonden.
We moeten niet verbaast zijn dat de inhoud van “reddend geloof” verschilt op verschillende tijden
in de geschiedenis. God heeft verschillende openbaringen gegeven van hetgeen Hij van de mensen
eiste, op verschillende tijden in de geschiedenis. Tengevolge daarvan volgt op natuurlijke wijze dat
de inhoud van het vereiste geloof op een bepaalde tijd zou afhangen van de bepaalde openbaring
van God gedurende die tijd.
Terwijl Jezus Christus de Behouder is van allen die gered zijn, is het niet zo dat iedereen, door de
gehele geschiedenis heen, gered is door exact dezelfde dingen te geloven.

19)-Wisten de Oud Testamentische gelovigen hetzelfde als wij nu weten?
Nee! Dit zal sommigen verbazen die geleerd is dat iedereen in het Oude Testament gered is door
vooruit te kijken naar het kruis evenals wij nu gered zijn door achteruit te kijken naar het kruis.
Paulus beschrijft het evangelie voor vandaag de dag als “de prediking van het kruis”:
1Kor.1:18 : “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid;
maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods”.
Jezus Christus Zijn dood voor onze zonden, Zijn begrafenis en Zijn opstanding is het evangelie, of
“goed nieuws”, voor vandaag:
1Kor.15:3 en 4: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb,
dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat
Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de
Schriften”.
Merk, in tegenstelling hiermee, op hoe Petrus het kruis verstond gedurende de Oud Testamentische
periode gedurende de aardse bediening van de Heer.
www.Bijbel.nl

14

SPREEKT DE BIJBEL ZICHZELF TEGEN?

“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar
Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en
gedood worden, en ten derde dage opgewekt worden. En Petrus, Hem tot zich genomen
hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig! Dit zal U
geenszins geschieden”. (Matth.16:21 en 22).
Toen Jezus duidelijk maakte dat Hij gekruisigd zou worden vermaande Petrus Hem en vertelde
Hem dat zoiets niet zou gebeuren. Nu weten we dat Christus zijn offerdood nodig was om een
zondig mensdom te verlossen.
Petrus verstond dit echter nog niet, ook de andere discipelen niet:
“Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd
worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij
ten derde dage weer opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem
te vragen” (Markus 9:31 en 32).
Zie ook Lukas 18:31 t/m 34:
“En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en
het zal alles volbracht worden aan de Zoon des mensen, wat geschreven is door de
profeten. Want Hij zal aan de heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot
worden, en smadelijk behandeld worden, en bespuwd worden. En Hem gegeseld
hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derde dage zal Hij weer opstaan.
En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij
verstonden niet, wat gezegd werd”.
Zie ook nog Johannes 20:8 en 9:
“Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag
het, en geloofde. Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest
opstaan
De discipelen begrepen duidelijk niets van de dood, begrafenis en opstanding! Niettemin had
Christus hen reeds uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te prediken.
“En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te
maken” (Lukas 9:2).
Hoe is het mogelijk dat Christus de apostelen uitzond terwijl ze duidelijk niets van het kruis wisten?
Blijkbaar moesten ze het kruis niet prediken. Het evangelie dat door de twaalven werd gepredikt
was iets anders dan dood, begrafenis en opstanding.
Als de apostelen, die rechtstreeks onderwezen waren door de Heer, het kruis niet verstonden, dan is
het niet mogelijk dat Noach, Abraham, Jesaja of iemand anders, die vóór het kruis leefden, het kruis
zouden hebben begrepen zoals wij dat heden ten dage doen. Degenen die leefden vóór Jezus
Christus konden niet begrijpen wat achteraf gezien duidelijk is gemaakt. Het zou een vergissing zijn
om vast te stellen dat degenen die in vroegere tijden leefden alles begrepen wat in hun toekomst
geschieden zou.
Dat verschillende mensen, in de tijd, over verschillende hoeveelheid informatie beschikten is
gewoon een gevolg van progressieve (voortgaande) openbaring.
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20)-Hadden Petrus en Paulus verschillende boodschappen?
Ja! Paulus had het evangelie van de onbesnedenen (de heidenen) en Petrus had het evangelie van de
besnedenen (de Joden).
“Maar daarentegen, toen zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid
(onbesnedenen) toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis”
(besnedenen) (Galaten 2:7).
Petrus was door de Heere Jezus Christus, in Zijn aardse bediening, onderwezen in het evangelie van
de besnijdenis, en Paulus werd, door de Heere Jezus Christus, nadat Hij was opgevaren in de
heerlijkheid, onderwezen in het evangelie van de onbesnedenen.
Paulus zijn evangelie van de onbesnedenen wordt ook wel genoemd: “Het Evangelie der genade
Gods”:
“Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn
hoop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik van de Here Jezus
ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods” (Hand.20:24).
En Petrus zijn evangelie, van de besnedenen, wordt ook wel genoemd als “het evangelie van het
koninkrijk”.
“En Jezus ging geheel Galiléa rond, lerende in hun synagogen en predikende het
Evangelie van het Koninkrijk, en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk”
(Matth.4:23).

21)-Zijn er verschillen tussen het evangelie van Petrus aan de besnedenen en het
evangelie van Paulus aan de onbesnedenen?
Jazeker, er zijn nogal wat verschillen. Als voorbeelden zullen we twee onderwerpen beschouwen:
de waterdoop en de Oud Testamentische geboden (de Wet).

1)-De waterdoop.
Petrus zijn evangelie voor de besnijdenis:
“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd
hebben, zal verdoemd worden”. (Markus 16:16).
“Maar de Farizeeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen,
door hem niet gedoopt zijnde” (Lukas 7:30).
Paulus zijn evangelie voor de onbesnedenen:
“Ik dank God, dat ik niemand van u gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;------Want
Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen;
niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt”
(1Kor.1:14 en 17).
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Om gered te worden onder het evangelie van de besnijdenis was de waterdoop een vereiste
uitdrukking van geloof, maar de waterdoop is niet vereist onder het evangelie van de onbesnedenen.
Als de waterdoop nodig was voor de behoudenis onder het evangelie der onbesnedenen zou Paulus
nimmer gezegd hebben: “Ik dank God dat ik niemand van jullie heb gedoopt”. Aldus verschillen de
twee evangelieën omdat de waterdoop een vereiste uitdrukking van geloof was.
2)-De Oud Testamentische geboden.
Petrus zijn evangelie voor de besnedenen:
“En ziet, er kwam één tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! Wat zal ik goeds
doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij
goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan,
onderhoud de geboden” (Matth.19:16 en 17).
Paulus zijn evangelie voor de onbesnedenen:
“Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des
afscheidsels gebroken hebbende, Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gemaakt,
namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf
tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende” (Ef.2:14 en 15).
Petrus zijn evangelie vereist het houden van de geboden terwijl het evangelie van Paulus dat niet
vereist. Het is dus duidelijk dat het evangelie van de onbesnedenen en het evangelie van de
besnedenen niet eenvoudigweg twee verschillende namen zijn voor dezelfde kennisgeving maar
twee totaal van elkaar verschillende kennisgevingen. Het is nodig dat we begrijpen welk evangelie
heden moet worden toegepast opdat we kunnen doen hetgeen de Heer van ons verlangt.

22)-In welke zin zijn we heden onder de wet?
We zijn, in welke zin ook, niet onder de wet.
“Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de
genade” (Rom.6:14).
Sommigen leggen de Bijbel zo uit dat er een onderscheid is tussen de morele en de ceremoniële
wet. Ze suggereren dan dat we, terwijl we niet onder ceremoniële wet zijn, we nog steeds gebonden
zijn aan de morele wet. Het probleem van deze theorie is dat de Bijbel nimmer onderscheid maakt
tussen de morele en de ceremoniële wet. Degenen die onder de wet zijn, zijn gebonden aan elke
verordening; ze kunnen niet kiezen om bepaalde delen van de wet te gehoorzamen.
“Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden
aan alle” (Jacobus 2:10).
Wij, die leven onder de bedeling der genade, zijn behouden zonder enig aspekt van de wet te
onderhouden.
“Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de
werken der wet” (Rom.3:28).
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Er is een enorm verschil tussen wet en genade. Merk bijvoorbeeld het verschil op tussen wet en
genade met betrekking tot de Sabbat.
“Onderhoudt dan de sabbat, omdat hij u heilig is! Wie hem ontheiligt, zal voorzeker
gedood worden; want een ieder, die op deze enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid
worden uit het midden van haar volken” (Exodes 31:14).
Onder de Oud Testamentische bedeling werden mensen gedood als ze sabbat niet onderhielden.
Vandaag de dag wordt ons gezegd dat niemand ons kan oordelen als we er voor kiezen om de
sabbat niet te onderhouden. Er is een duidelijk verschil, daarom is het maar beter dat we weten welk
programma heden van kracht is.

23)-Als het heden ten dage niet nodig is om de wet te onderhouden om gered te worden,
wat is dan vandaag de dag het nut van de wet?
De funktie van de wet is heden te fungeren als een tuchtmeester om ons tot Christus te brengen.
“Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof
zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer
onder de tuchtmeester” (Galaten 3:24 en 25).
De wet verklaart ieder individu tot een zondaar door hem te laten zien dat er geen enkele manier
voor hem is om de wet te volbrengen.
“Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem; want
door de wet is de kennis der zonde” (Rom.3:20).
Als de wet de zondaar éénmaal zijn behoefte aan verlossing heeft laten zien, dan heeft de wet zijn
doel, in zijn leven van die zondaar, vervuld.

24)-Als we heden niet gebonden zijn door de wet, betekent dat dan dat we een vrijbrief
hebben om te zondigen?
Genade is geen vrijbrief om te zondigen.
“Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de
genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder
de genade? Dat zij verre” (Rom.6:14 en 15).
Ofschoon we enkel en alleen gered zijn door genade en door geloof, zonder inachtneming van de
wet, moeten we niet zondigen vanwege de daaraan verbonden consequenties aangaande onze
hemelse erfenis.
We moeten er voor kiezen rechtvaardig te leven, niet uit angst voor de hel omdat we de wet niet
gehoorzamen maar omdat we moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus om, in
overeenstemming met onze wandel, beloond te worden
“Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want
wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden” (Rom.14:10).
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“Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat
een ieder wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft,
hetzij goed, hetzij kwaad” (2Kor.5:10).
De straf die een gelovige ondergaat voor een onwaardig leven is niet het verliezen van zijn
behoudenis maar een verlies aan loon.
“En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi,
stoppels; Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, daar
het door vuur geopenbaard wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur
beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon
ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal
hij behouden worden, doch alzo als door vuur”. (1Kor.3:12 t/m 15).
Als een heilige onder de wet is dan wordt zijn gedrag opgelegd door de wet. De wet verteld hem
wat hij wel en niet moet doen. Het is geheel verschillend voor de heilige onder de genade.

25)-Als we niet meer door de wet gemotiveerd worden, wat is dan heden onze motivatie
om goed te doen?
Vandaag de dag is onze motivering om God te dienen de liefde en dankbaarheid voor alles wat
Christus voor ons heeft gedaan.
“Want de liefde van Christus dringt ons; Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen
gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij, die
leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en
opgewekt is” (2Kor.5:14 en 15).
Een verschil tussen het leven onder de wet en onder de genade is de innerlijke gesteldheid van het
hart. De gelovige onder de genade is gemotiveerd door de liefde van Christus en niet door de
inzettingen van de wet. Als we naar het Oude Testament gaan voor het vinden van onze leefregels
plaatsen we onszelf weer onder de wet. Paulus beschrijft deze conditie als:
“….gij zijt van de genade vervallen” (Gal.5:4).

26)-Gedurende welke bedeling leven wij nu?
Wij leven gedurende de bedeling der genade Gods.
“Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen
zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is
aan u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk
ik met weinige woorden te voren geschreven heb)” (Ef.3:1 t/m 3).
De bedeling der genade werd toevertrouwd, door God Zelf, aan Paulus. Dit beantwoord de vraag,
gesteld aan het begin van dit boek, welke opdracht de gelovige moet volgen voor zijn dieet. We
moeten Paulus volgen omdat wij leven in de bedeling der genade, en Paulus ontving de openbaring
van de bedeling der genade.
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Hoe weten we dat wij, in tegenstelling tot andere bedelingen, leven in de bedeling der genade?
Volgens het grondbeginsel van progressieve openbaring moeten we de meest recente, door God
gegeven informatie aan de mensheid, hoe te leven, volgen. We kunnen niet eenvoudig kiezen wat
wij goed vinden. Het programma dat God het meest recent heeft gegeven is datgene wat is
toevertrouwd aan de Apostel Paulus.

27)-Ontving Paulus nieuwe openbaringen van de Heer?
Ja. Paulus ontving nieuwe informatie direkt van de opgestane Heere Jezus Christus.
“Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn
loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus
ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods” (Hand.20:24).
Het feit dat Paulus deze informatie direkt heeft ontvangen van de Heere Jezus Christus vereist onze
aandacht en respekt. Als de onderscheiden Paulinische informatie een uitvinding van mensen was
konden we het met een gerust hart negeren, maar omdat het rechtstreeks van de opgestane Heere
Jezus Christus is gekomen is het maar beter om er terdege rekening mee te houden.
“Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk door mij verkondigd is,
niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd,
maar door de openbaring van Jezus Christus” (Gal.1:11 en 12).

28)-Wist iemand van deze informatie voordat het werd gegeven aan Paulus?
Nee. De aan Paulus gegeven informatie was een verborgenheid, verborgen in God, totdat Hij
besloot om het door de Apostel Paulus te openbaren. De Schriften omschrijven de aan Paulus
gegeven informatie als een “bedeling”.
“Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u,
om te vervullen het Woord Gods; Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest
van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen”
(Kol.1:25 en 26).
“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar
het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen
bekend is gemaakt” (Rom.16:25 en 26).
Paulus beschrijft de aan hem gegeven informatie als een verborgenheid omdat het verborgen was,
van de tijden der eeuwen, totdat God het bekend maakte door Paulus.

29)-Welk deel van de Bijbel is heden ten dage speciaal op ons van toepassing?
Zoals reeds eerder gezegd is de gehele Bijbel geschreven voor ons welzijn en de gehele Bijbel is het
Woord van God.
www.Bijbel.nl
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“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is” (2Tim.3:16).
Dat betekent echter niet dat alle in de Bijbel aanwezige informatie is gegeven om heden ten dage te
gehoorzamen. We zijn momenteel niet in de hof van Eden, en we hoeven ons geen zorgen te maken
om van de verkeerde boom te eten omdat die informatie toepasselijk was voor Adam en Eva in een
speciaal, niet meer bestaande, kontekst.
In plaats daarvan moeten we ons bekommeren om de speciale informatie die God aan ons heeft
gegeven om te volgen in de huidige bedeling.
We hebben geleerd dat de bedeling der genade is toevertrouwd aan de Apostel Paulus. Ook hebben
we gezien dat Petrus en Paulus verschillende boodschappen hadden om te verkondigen. Omdat wij
leven in de bedeling der genade wordt de informatie, zoals God heden ten dage omgaat met de
mensheid, gevonden in de brieven van de Apostel Paulus aan wie God de bedeling der genade heeft
toevertrouwd.
Aldus zijn de Bijbelboeken, die uitleggen hoe God heden met de mensen omgaat, te vinden in de
brieven van Paulus, teweten:
Romeinen; 1 en 2 Korinthiërs; Galaten; Efeziërs; Filippenzen; Kolossenzen; 1 en 2
Thessalonicenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filémon.

30)-Waaruit blijkt dat de boeken na Filémon niet aan ons zijn geschreven?
De boeken van het Nieuwe Testament, na Filémon, zijn allen gericht op een tijd dat er een
onderscheid is tussen Jood en Heiden. Er is echter geen onderscheid tussen Jood en Heiden
gedurende de bedeling der genade.
“Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is nog dienstbare noch vrije; daarin is geen
man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus. (Gal.3:28).
Onder de Oud Testamentische wet was er een duidelijk onderscheid tussen de Jood en de Heiden,
en in de toekomst zal God wederom de Joden en de Heidenen verschillend behandelen. Beschouw
bijvoorbeeld het boek Jakobus.
“Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus; aan de twaalf
stammen, die in de verstrooiïng zijn: zaligheid” (Jakobus 1:1).
Deze brief is geschreven aan de twaalf stammen van Israël. Heden ten dage handelt God op
dezelfde wijze met de Jood en de Heiden, en aldus kan Jakobus, gezien vanuit de huidige bedeling,
niet op ons worden toegepast. Het zal in de toekomst worden toegepast wanneer God de
programma’s verandert en opnieuw op een speciale manier handelt met de Joden.
Alle boeken, na Filémon (Hebreeën tot en met Openbaring), zijn geadresseerd naar een periode
waarin er onderscheid is tussen Jood en Heiden en waarin geloof niet los van werken zal zijn, maar
bepaalde werken zijn vereist als uitdrukking van geloof.
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31)-Wanneer is de bedeling der genade begonnen?
De bedeling van genade is begonnen midden in de Handelingen periode ( dit is Hand. 9-15). Omdat
de bedeling der genade gegeven is aan de Apostel Paulus kan de bedeling der genade niet eerder
zijn begonnen voor Paulus in Handelingen 9 gered werd.
In Hand.15 werd de “vergadering te Jeruzalem” bijéén geroepen om te discussiëren over het andere
evangelie, dat Paulus verkondigde, hierdoor wordt duidelijk dat Paulus zijn informatie, aangaande
de verborgenheid, ontvangen moet hebben voor Handelingen 15. Aldus moet de bedeling der
genade begonnen zijn tussen Handelingen 9 en 15.
32)-Als dispensationalisme waar is, waarom is er dan zoveel verdeeldheid over de vraag
wanneer de bedeling der genade exact is begonnen?
Eén bezwaar van de dispensationalisten is dat ze het niet met elkaar eens zijn over het exacte tijstip
wanneer de huidige bedeling is begonnen. Om te zien of dat een geldig bezwaar is laten we een
soortgelijke kwestie beschouwen, bijvoorbeeld: de exacte datum waarop de Heere Jezus Christus
gekruisigd werd.
We weten dat Christus gekruisigd is in, bij benadering, het jaar 33, maar we kunnen niet zeker zijn
van de exacte datum of zelfs het exacte jaartal. In Zijn oneindige wijsheid heeft God er voor
gekozen om de nodige informatie, om dit vast te stellen, weg te laten
Is het feit dat we dat we de nauwkeurige datum van de Heer zijn dood niet weten een leerstellige
moeilijkheid? Nee. Als gelovigen moeten we weten dat Christus Zijn bloed stortte voor onze
zonden, gestorven is, en weer is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Het is niet beslissend om de
exacte datum te weten van Zijn kruisiging.
Op dezelfde manier is het niet belangrijk om het exact tijdstip te weten waarop deze huidige
bedeling is begonnen. We moeten weten in welke bedeling wij leven zodat we weten wat God van
ons verwacht. En die bedeling is de bedeling der genade zoals geopenbaard aan de Apostel Paulus.
Het maakt geen enkel verschil of de bedeling der genade is begonnen in het jaar 34 of 40 of 50. Op
dezelfde manier maakt het weinig verschil waar deze bedeling, tussen Hand. 9 en 15, is begonnen.
Hetgeen belangrijk is dat God nieuwe informatie openbaarde aan Paulus dat niet eerder bekend was
gemaakt en dat wij leven in de bedeling die aan hem, Paulus, is toevertrouwd.
Daarom is de gelovige heden ten dage verplicht de leer te geloven en te gehoorzamen, die aan de
Apostel Paulus is toevertrouwd.
33)-Verheerlijkt dispensationalisme de persoon van Paulus?
Nee. De brieven van Paulus verklaren duidelijk dat we hem niet als persoon moeten verheerlijken.
Hij is alleen een dienaar en de heerlijkheid onwaardig. We moeten de Heere Jezus Christus
verheerlijken.
“Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door wie gij geloofd hebt, en
dat, gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft”. (1Kor.3:5).
“Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe”. (1Kor.3:21).
Dispensationalisme verhoogd de persoon van Paulus niet maar erkent dat Paulus een speciale taak is
toevertrouwd door de Heere Jezus Christus.
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“Want ik spreek tot u, heidenen, voorzover ik de apostel der heidenen ben; ik maak
mijn bediening heerlijk” (Rom.11:13).
We moeten niemand verheerlijken, maar we moeten de goddelijke openbaring, die door een mens
komt, erkennen en respekteren. Paulus is niet belangrijk om de één of andere innerlijke verdienste
maar omdat de Heere Jezus Christus Paulus koos om aan hem de openbaring van het evangelie der
genade Gods te openbaren. (Hand.20:24).

34)-Volgt dispensationalisme Paulus in plaats van de Heer?
Gedurende de bedeling der genade geldt: Het navolgen van Paulus is het navolgen van de Heer.
“Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkenne, dat, hetgeen ik u
schrijf, geboden des Heeren zijn” (1Kor.14:37).
Paulus predikte niet zijn eigen zienswijze of voorkeuren. Hij predikte de nieuwe informatie dat hem
gegeven was door de in de heerlijkheid opgevaren Heere Jezus Christus. Omdat Paulus gezonden is
door de Heere Jezus Christus zijn wij verplicht om zijn leer te aanvaarden.
“En gij zijt onze navolgers geworden, en van de Heere, het Woord aangenomen
hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes”. (1Thess.1:6).
Als we de geschriften van Paulus erkennen en ze navolgen, dan volgen we de Heer door Paulus te
volgen. Omdat de Heere Jezus Christus Paulus nieuwe informatie heeft gegeven, die niet eerder
bekend is gemaakt, is de enige weg om de Heer te volgen de weg volgens de nieuwe, aan Paulus
gegeven, informatie.

35)-Hoe kan dispensationalisme waar zijn als het eerst laat in 1800 uitgevonden werd?
Een punt van kritiek betreffende dispensationalisme is de bewering dat het een relatief nieuwe
manier is om de Bijbel uit te leggen. Sommige beoordelaars suggereren dat het niet eerder bestond
totdat het werd “uitgevonden” laat in 1800 en begin 1900 door Scofield, Larkin, Darby en anderen.
Dispensationalisme is echter niet een nieuwe uitvinding maar in plaats daarvan een erkenning van
waarheden die de Bijbel altijd al bevatte. Dispensationalisme is niet uitgevonden; het is herontdekt
door exact te geloven wat de Bijbel zegt in de speciale contekst waarin het spreekt.
Laat ons eens aannemen dat dispensationalisme niet eerder dan recentelijk was ontdekt. Wat zou dat
betekenen?
Gedurende de donkere middeleeuwen was de behoudenis door genade, door geloof, afgezien van
werken, niet bekend in de erkende kerk. Martin Luther, William Tyndale, en andere hervormers
worden verdienstelijk geacht door het herontdekken van “waarheid” dat over het hoofd was gezien.
De hervormers vonden niet iets nieuws uit; ze keerden terug naar het oorspronkelijke geloof dat
onderdrukt geweest was door het werelds religieus systeem. Wat Luther leerde leek, tijdens de
reformatie, nieuw, maar Paulus had behoudenis door genade geleerd en wel ruim 1500 jaar voor
Martin Luther het herontdekte. Dus zien we dat iets nieuw lijkt te zijn terwijl het in feite de
oorspronkelijke leer is.
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Waar het werkelijk om gaat is hetgeen de Bijbel onderwijst. Als de Bijbel dispendationalisme
onderwijst dan is dispensationalisme waar, ongeacht wanneer men het begon te leren en ongeacht
van wat anderen geloven. Als de Bijbel geen dispensationalisme onderwijst, dan is
dispensationalisme een ketterij, ongeacht van het feit wie het gelooft.

36)-Waarom zou ik moeten geloven, dat hetgeen u me vertelt, waar is?
U behoeft mijn woord, of het woord van iemand anders, niet voor waar aan te nemen. De Bijbel is
de autoriteit.
“Wie zijt gij , die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen
heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De één
acht wel de ene dag boven de andere dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een
ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd” (Rom.14:4 en 5).
Niemand is uw rechter. Het maakt niet uit wat wij denken of wat uw voorganger denkt of wat uw
kerkgenootschap denkt. U wordt niet door hen beoordeeld. U zal worden beoordeeld door God.
“Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven” (Rom.14:12).
Daarom moet u in uw eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wat wij geloven of wat een ander gelooft
doet niet ter zake.
“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met
alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”
(Hand.17:11).
Het is de verantwoordelijkheid van de gelovige om het Woord van God te onderzoeken om te zien
wat waar is.

37)-Hoe kan dispensationalisme waar zijn als bijna niemand het gelooft?
Waarheid wordt niet vastgesteld door een populariteitstest. Als iedereen op de aarde geloofde dat de
aarde plat was dan zou zo’n eenstemmigheid niet het feit veranderen dat de wereld rond is. Op
dezelfde manier: zelfs als iedere gelovige op deze wereld de Bijbel verkeerd uitlegt zou dat geen
enkele invloed hebben op hetgeen waar is.
Ofschoon Jezus gedurende een zekere tijd veel volgelingen had, namen de aantallen aanzienlijk af
toen velen zich ergerden aan de “harde uitspraken” van de Heer.
“Velen van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar horen?
Jezus nu, wetende bij Zichzelf, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot
hen: Ergert u dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren,
waar Hij tevoren was? De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De
woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u, die
niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie
hij was, die Hem verraden zou” (Joh.6:60 t/m 64).
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“Van toen af gingen velen van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.
En Jezus zeide tot de twaalven: Wilt gij ook niet weggaan? Simon Petrus dan
antwoordde Hem: Heere, tot Wie zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des
eeuwigen levens” (Joh.6:66 t/m 68).
Degenen die de woorden van de Heer hebben opgevolgd is nooit een grote groep geweest, en
vandaag zal dat wel niet anders zijn. Het is niet de vraag wat populair is maar wat waar is. Evenals
Simon Petrus hebben we alleen te doen met hetgeen de onfeilbare autoriteit, het Woord van God,
zegt. Of we het nu wel of niet leuk vinden, maar als we de Heer willen dienen, hebben we geen
andere keus.

www.Bijbel.nl

25

SPREEKT DE BIJBEL ZICHZELF TEGEN?

Bijlage van de vertaler.
“PAULUS, DE APOSTEL DER HEIDENEN”
“Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen,
door het Evangelie, te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te
verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van
alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus; Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en
de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods”. (Ef.3:8 t/m10).
Hierbij vindt u een aantal teksten uit Gods Woord, Romeinen tot en met Filémon, die de bediening
van de Apostel Paulus, aan de heidenen, meer dan bevestigen:
1)--“Paulus, apostel en leraar der heidenen”.
Rom.11:13: “Want ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben;
ik maak mijn bediening heerlijk”
1Tim.2:7 : “Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in
Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid”.
2Tim.1:11 : “Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der
heidenen”.

2)--“mijn Evangelie”
Rom.2:16 : “In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen
door Jezus Christus, naar mijn Evangelie”.
Rom.16:25: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus,……….”.
1Kor.15:1 : “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd
heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat”.
Gal.1:8en9 : “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie
verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Indien u iemand
Een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij
vervloekt”.
Gal.1:11en12: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk door mij
verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een
mens ontvangen, noch geleerd, maar door openbaring van Jezus
Christus”.
: “En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat
ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan hen, die in achting
waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben”.
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2Tim.2:8 : “Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke
is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie”.

3)--“Gezonde woorden” – “mijn leer”.
1Tim.6:3en4: “Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de
gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die
naar de godzaligheid is, die is opgeblazen…….”.
2Tim.1:13 : “Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt,
in geloof en liefde, die in Christus Jezus is”.
“(mijn) leer”.
Rom.6:17 : “Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar
dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der
leer, waartoe gij overgegeven zijt”.
Rom.16:17: “En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergernissen
aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van
hen”.
1Kor.4:17 : “Daarom heb ik Timotheüs tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon
is in de Heere, die u indachtig zal maken mijn wegen, die in Christus zijn,
gelijk ik alom in alle gemeenten leer”.
1Tim.1:3 : “Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, toen ik naar
Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt
geen andere leer te leren”.
2Tim.3:10 : “Maar gij hebt nagevolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof,
lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid”.

4)--“De gezonde leer”.
1Tim.1:10 : “De hoereerders, hun, die bij mannen liggen, de mensendieven, de
leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is”.
2Tim.4:3

: “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen
verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars
vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden”.
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5)--“Navolgers van Paulus”.
1Kor.11:1 : “Weest mijn navolgers, gelijk ook ik van Christus”.
1Kor.4:16 : “Zo vermaan ik u dan: Weest mijn navolgers”.
Fil.3:17

: “Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op hen, die alzo
wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt”.

Fil.4:9

: “Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt,
doet dat; en de God des vredes zal met u zijn”.

1Thess.1:6 : “En gij zijt onze navolgers geworden, en van de Heere, het Woord
aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen
Geestes”.

6)--“Verborgenheid” (in NBG-vertaling: “geheimenis”).
Deut.29:29 : “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de
geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in
eeuwigheid,…….”.

Rom.11:25 : “Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is (opdat
gij niet wijs zijt bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël
gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn”.
Rom.16:25 : “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die
van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”.
1Kor.2:7

: “Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die
bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van
ons, eer de wereld was”.

1Kor.15:51 : “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar
wij zullen allen veranderd worden”.
Ef.1:9

: “Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf”.

Ef.3:3

: “Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,
(gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb”.

Ef.3:4 en 5 : “Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze
verborgenheid van Christus), Welke in andere eeuwen de kinderen der
mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn
heilige apostelen en profeten, door de Geest”.
Ef.3:9

: “En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der
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verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die
alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus”.
Ef.5:32

: “Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de
Gemeente”.

Ef.6:19

: “En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening van mijn
mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend
te maken”.

Kol.1:26 en 27: “Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Aan wie
God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom der heerlijkheid van
deze verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus onder u
(KJV: “in u”), de Hoop der heerlijkheid”.
Kol.2:2

: “Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in
de liefde, en dat God alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands,
tot kennis der verborgenheid van God en de Vader, en van Christus”.

Kol.4:3

: “Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het Woord
opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook
gebonden ben”.

1Tim.3:9

: “Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten”.

7)--“Voor en na de grondlegging der wereld”.
“NA DE GRONDLEGGING DER WERELD”: (Israël).
Matth.13:35: “Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door de profeet, zeggende: Ik
zal mijn mond open doen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen,
die verborgen waren VAN de grondlegging der wereld”.
Matth.25:34: “Alsdan zal de Koning zeggen tot hen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt,
gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is VAN
de grondlegging der wereld”.
Lukas 11:50: “Opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van al de profeten, dat
vergoten is VAN de grondlegging der wereld”.
Hebr.4:3

: “Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo
heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust!
Hoewel Zijn werken VAN de grondlegging der wereld af al volbracht
waren”.

Hebr.9:26 : “(Anders had Hij dikwijls moeten lijden VAN de grondlegging der wereld
af). Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om
de zonde teniet te doen, door de offerande van Zichzelf”.
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Op.13:8

: “En allen, die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, wier namen niet
zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, VAN de
grondlegging der wereld”.

Op.17:8

: “Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de
afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen
verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens
VAN de grondlegging der wereld) ziende het beest, dat was en niet is,
hoewel het is”.

´VÓÓR DE GRONDLEGGING DER WERELD”: (Lichaam van Christus).

Rom.16:25 : “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, DIE
VAN DE TIJDEN DER EEUWEN VERZWEGEN IS GEWEEST”.
1Kor.2:7

: “Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die
bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van
ons, EER DE WERELD WAS”.

Ef.1:4

: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, VÓÓR DE GRONDLEGGING
DER WERELD, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in
de liefde”.

Ef.3:5

: “Welke IN ANDERE EEUWEN DE KINDEREN DER MENSEN NIET IS
BEKEND GEMAAKT, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige
apostelen en profeten door de Geest”.

Kol.1:26

: “Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest VAN ALLE
EEUWEN EN VAN ALLE GESLACHTEN, maar nu geopenbaard is aan
Zijn heiligen”.
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