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DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Eén 

Cruciale punten betreffende de Bijbel 

Schriftlezing: 2 Pe. 1:3; Joh. 5:39-40; 6:63; Ef. 5:32 

I. De Bijbel is Gods persoonlijke brief aan ons, Zijn kinderen. Onze Vader 
vertelt ons alleen de dingen die op ons betrekking hebben–2 Pe. 1:3: 

A. God vertelt ons alleen de dingen die betrekking hebben op ons en die ons tot 
voordeel zijn. Dingen die geen betrekking op ons hebben vertelt Hij ons niet–
2 Pe. 1:3. 

B. Loop niet in de val door te proberen antwoorden op alle vragen te vinden, leer 
te zeggen “Ik weet het niet”. 

II. De Bijbel is een goddelijk, geestelijk boek, een boek van leven, het leert 
ons geestelijke lessen–Joh. 5:39-40: 

A. In de Bijbel worden veel onderwerpen behandeld waaronder wetenschap, 
filosofie, geschiedenis, literatuur, ethiek en wetten, maar de Bijbel gaat daar 
niet over, de Bijbel is een boek van leven: 
1. De Bijbel behandeld wetenschap maar is geen boek over wetenschap – vv. 

Js. 45:18; 40:22; Job 26:7; 38:14. 
2. Er staat geschiedenis in de Bijbel maar de Bijbel is geen boek over 

geschiedenis vv. Mt. 1:1-17. 
3. Er staan profetieën in de Bijbel, maar de Bijbel is geen boek over 

profetieën – vv. Da. 9:24-27. 
B. Er staan tegenstellingen in de Bijbel maar in elke tegenstelling worden er 

diepe geestelijke lessen overgebracht – vv. Ef. 2:8-9; Jak. 2:14, 17; 1 K. 6:1; 
Hnd. 13:18-22. 

III. De vier cruciale elementen in de Bijbel zijn Christus, de Geest, leven en 
de gemeente – Ef. 5:32; Joh. 6:63; Op. 22:17; verw. Gn. 1:9-13; 2:21-24. 

IV. De Bijbel verandert mensen op een innerlijke manier – geen ander boek 
heeft zo’n positieve invloed op mensen of kan mensen subjectief 
veranderen als de Bijbel–Ef. 2:1-6; Js. 55:11; verw. Jr. 13:23; Js. 11:6: 

A.  Aan de negatieve kant sloot de Katholieke kerk de Bijbel voor gewone 
mensen, dit resulteerde in wat de geschiedenis de middeleeuwen noemt. 

B. Om ervoor te zorgen dat de Bijbel zo’n positief effect heeft op de jongeren, 
moeten we ze helpen om een persoonlijke relatie en persoonlijk contact met 
de Heer te hebben door het Woord – Ef. 6:17-18. 

V. De Bijbel heeft de test van de tijd doorstaan – hij is nooit herzien, 
geactualiseerd of gecorrigeerd, daarom moeten we geloof in de Bijbel 
hebben en de Bijbel nooit in twijfel trekken. 

VI. We moeten de hele Bijbel lezen – elk vers in de Bijbel heeft de hele Bijbel 
nodig om het te interpreteren en volledig te begrijpen. 

FOCUS 

De focus van onze eerste les ligt op het onder de indruk zijn van de kostbaarheid van het 
woord van God. Deze zes punten, als een introductie op deze lessen, moeten ons onder de 



indruk brengen van de werkzaamheid van de Bijbel in de levens van veel gelovigen door de 
eeuwen heen.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 23 

VRAGEN 

 Hoe kunnen we de Bijbel accepteren, het eens zijn met de Bijbel en in de Bijbel 
geloven? 

 Waarom moeten we de waarheid in de Bijbel kennen? 

 Hoe passen we de waarheid in de Bijbel toe op ons dagelijkse christelijke leven en 
op het gemeenteleven? 

 Moeten we absoluut alles geloven wat de Bijbel zegt? 

 Waarom moeten we worden samengesteld met de waarheid? 

 Hoe kunnen we worden samengesteld met de waarheid? 

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

2 Timoteüs 3:15-17 
15 En omdat je van jongs af <de> heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot 

behoudenis door [het] geloof dat in Christus Jezus is. 
16  Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren 

en te onderwijzen in [de] gerechtigheid, 
17  opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. 

2 Petrus 1:21 
 Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige 

mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken. 

Hebreeën 1:1-2 
1  Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 

profeten,  
2 heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld 

heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. 
 

Uittreksels voor overzicht 1 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 23 

III. DE NOODZAAK OM 
DE WAARHEID VAN DE BIJBEL TOE TE PASSEN 

Alleen de waarheid bestuderen en kennen is niet genoeg. We moeten de waarheid 
toepassen in ons dagelijkse christelijke leven en in het gemeenteleven. De waarheid staat 
niet alleen in de Bijbel, het is voor ons belang uitgelegd en gepubliceerd. We moeten de 
uitgelegde waarheid bestuderen om die in ons te ontvangen. Dan moeten we de waarheid 
ervaren zodat het onze werkelijkheid wordt. God "wil, dat alle mensen behouden worden 
en tot erkentenis der waarheid komen." (1 Tim. 2:3-4). Behouden worden is niet 



genoeg, we hebben de volledige kennis van de waarheid nodig, het volledige besef van de 
goddelijke werkelijkheden die in het Woord belichaamd zijn. Deze volledige kennis komt 
voort uit het kennen en ervaren van de waarheid. 

A. De waarheid in ons dagelijkse christelijke leven toepassen 

Ten eerste moeten we de waarheid toepassen in ons dagelijkse christelijke leven. We 
moeten geloven dat alles waarover de Heer heeft gesproken voor onze ervaring is. Als we 
dit zicht hebben, zullen we de Heer in al onze dagelijkse situaties volgens Zijn woord 
ervaren. Als we bijvoorbeeld in Matteüs 5:48 lezen: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 
hemelse Vader volmaakt is.", dan geloven we het en kunnen we het ervaren. Wij zijn de 
kinderen van de Vader die het goddelijke leven en de goddelijke natuur van de Vader 
hebben (1 Joh. 5: 12a; 2 Pe. 1: 4). Omdat de Vader volmaakt is, kunnen wij ook volmaakt 
zijn. Als we merken dat we niet volmaakt zijn zoals de Vader, kunnen we ons bekeren en 
vergeving ontvangen. Dan kunnen we de Heer aanroepen en zijn woord biddend lezen om 
versterkt te worden door zijn goddelijk leven in de Geest. Door die versterking kunnen we 
Hem in Zijn volmaakte leven tot uitdrukking brengen. Zo kunnen we het woord in Matteüs 
5:48 vervullen. 

Vaak komt onze ervaring niet overeen met het Woord. We moeten nooit zeggen: "Het is in 
orde." We moeten ook niet zeggen: "Het is niet mogelijk." We moeten ons eenvoudig 
bekeren en onze tekortkomingen belijden, dan de Heer aanroepen en Zijn woord biddend 
lezen. De Heer zal ons redden en ons toestaan Hem te ervaren volgens de waarheid van 
het Woord.  

B. De waarheid in het gemeenteleven toepassen 

Ten tweede moeten we de waarheid toepassen in het gemeenteleven. Veel christenen 
komen samen in denominaties en beoefenen niet volgens de waarheid. Ze geloven niet dat 
de dingen waarover in de Bijbel wordt gesproken voor onze toepassing zijn. Ze 
verontschuldigen zich misschien en zeggen dat het niet mogelijk is om te beoefenen wat 
in de Bijbel staat of dat wat in de Bijbel staat voor de toekomst is. Anderen zeggen 
misschien: 'We doen het al honderden jaren op deze manier, waarom zouden we nu 
veranderen? " 

We moeten niet ongedisciplineerd omgaan met het Woord van God. Wat de Heer ook zegt, 
moeten we doen. We moeten beoefenen volgens de waarheid die in de Bijbel wordt 
geopenbaard. 1 Korintiërs 14:26 zegt bijvoorbeeld dat we allemaal iets moeten spreken als we 
naar de samenkomsten komen, zodat we de gemeente kunnen opbouwen. Sommigen zeggen 
misschien dat het moeilijk is om te spreken en geven er de voorkeur aan om een predikant in 
te huren om voor hen te spreken. We kunnen deze houding niet vasthouden. We moeten 
vasthouden aan de waarheid en dienovereenkomstig beoefenen. Daarom moeten we de Heer 
aanroepen, bidden en biddend lezen, zodat we door de Heer tot leven worden gewekt en 
verlicht worden. Als we beoefenen om in al onze situaties gedurende de dag te overwinnen 
door te blijven bidden over het woord dat we 's ochtends hebben genoten, zullen onze vreugde 
en ervaring van de Heer in Zijn woord toenemen. Aan het einde van elke week moeten we 
nadenken over wat we hebben gezien en ervaren in het Woord en iets voorbereiden om te 
delen in de samenkomst op de dag des Heren. Dit zal de Heer een manier geven om Zijn 
gemeente op te bouwen volgens Zijn profetie in Matteüs 16:18. (Lesson Book, Level 6: The 
Bible—The Word of God, blz. 322-323) 

  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Twee 

De Bijbel 

Schriftlezing: 2 Tim. 3:15-17; 2 Pe. 1:21; 2 S. 23:2; Heb. 1:1-2; Joh. 16:13; 6:63; 5:39; 1 Pe. 
1:23; 2:2; Mt. 4:4 

I. De geestelijke erfenis die God ons gegeven heeft, zijn de Geest, die we 
niet kunnen zien en de Bijbel, die we wel kunnen zien. Christenen 
moeten in beide opzichten geheel in balans zijn – de Bijbel vanbuiten en 
de Geest vanbinnen. 

II. Als iemand de Bijbel wil kennen moet hij getraind worden in het 
verstand, ook moet hij beoefend zijn in de geest – 2 Tim. 3:15-17. 

III. De oorsprong van de Bijbel: 

A. De Schrift is God-geademd; dit laat ons zien dat de Schrift niet voortkomt uit 
de gedachten van de mens, het verstand van de mens, maar dat het God is 
die Zijn gedachte en Zijn woord door Zijn Geest in en uit de schrijvers ademt – 
2 Tim. 3:16. 

B. Omdat de Schrift het uitademen van Gods woord, door de Geest, uit de mens 
is, kan geen enkel woord in de Schrift voortkomen uit de wil van de mens. 
Mannen waren uit de Geest geboren en spraken vanuit God – 2 Pe. 1:21; 2 S. 
23:2. 

C. Het Oude Testament is het spreken van God in de profeten. Het Nieuwe 
Testament is het spreken van God in de Zoon, onze Heer Jezus – Heb. 1:1-2. 

D. Na het neerdalen van de Geest, was wat Zijn discipelen spraken en schreven 
aan hen bekendgemaakt door de Geest. Na Zijn hemelvaart zijn alle boeken 
van het Nieuwe Testament die door Zijn discipelen geschreven zijn, tot stand 
gekomen door de openbaring van de Geest en hun goddelijke gezag werd door 
Hem erkend – Joh. 16:13. 

IV. God is Geest; dit is voor de mens erg abstract en moeilijk aan te raken 
of te begrijpen, maar de Bijbel is de belichaming van deze Geest – Joh. 
6:63: 

A. De Bijbel is de belichaming van God de Geest en ook de uitdrukking van God 
de Geest. God de Geest wordt tot uitdrukking gebracht door de Bijbel als de 
belichaming – Joh. 5:39. 

B. God de Geest woont in Zijn woord. Wanneer we de Bijbel lezen, raken we God 
de Geest aan omdat de Bijbel de woonplaats van God de Geest is. 

C. De Bijbel is het middel van God de Geest, wat God ook voor ons doet en wil 
dat wij doen, wordt door Zijn woord gedaan-verw. 1 Pe. 1:23; 2:2; Mt. 4:4. 

FOCUS 

De focus van deze ligt op laten zien dat we gebalanceerd moeten zijn wanneer we tot het 
woord van God komen. We moeten zowel een sterke als beoefende geest hebben en nuchter 
en helder zijn in ons verstand. God heeft ons twee kostbare dingen gegeven: de heilige Geest 
binnenin ons en de Heilige Bijbel in onze handen. We moeten ervan onder de indruk zijn 
dat al onze ervaringen van God, Christus, de Geest en leven in eenheid zijn met de Bijbel 
als het woord van God. We willen geholpen worden door beide kanten om erg gebalanceerd 
te zijn.  



LEZEN 

The Bible-The Word of God, les 1, Romeinse I.–IV. 

VRAGEN 

 Waarom moeten we door de Geest vanbinnen en door de Bijbel vanbuiten 
gebalanceerd worden? Wat gebeurd er als we niet op deze manier gebalanceerd 
zijn? 

 Wat moeten we weten uit de Bijbel? Waarom? 

 Benoem kort de oorsprong van de Bijbel. 

 Waarom zeggen we dat de Bijbel de belichaming van God is? 

 Waarom hebben we de Bijbel nodig? Wat is de functie van de Bijbel?  

 Hoe moeten we de Bijbel lezen? 

 Vertel je metgezellen wat je uit deze les hebt gehaald. Welke punten hebben de 
meeste indruk op je gemaakt?  

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Johannes 16:13 
 Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele 

waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal 
horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 

Johannes 6:63 
 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik 

tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven. 

1 Petrus 1:23 
 U die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door 

Gods levend en blijvend woord. 

1 Petrus 2:2 
 Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u 

daardoor opgroeit tot behoudenis. 

Matteüs 4:4 
 Hij antwoordde echter en zei: Er staat geschreven:’ Niet van brood alleen zal de mens 

leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat’. 

Romeinen 15:4 
 Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door 

de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben. 
 

Uittreksels voor overzicht 2 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of 
God, Lesson 1 

I. DE GEEST BINNENIN ONS EN 
DE BIJBEL BUITEN ONS MOETEN IN EVENWICHT ZIJN  

Om een persoon geestelijk op te bouwen, moeten we hem helpen de Bijbel te kennen. In 



de afgelopen tweeduizend jaar erkennen christenen allemaal dat niemand de Heer echt 
kan kennen zonder de Bijbel te kennen. Wij mensen zijn niet alleen een geest. Hoewel we 
een geest hebben, zijn we niet alleen een geest, maar een mens. Als we alleen een geest 
waren, dan zou God ons alleen Zijn Geest hoeven te geven en niet de Bijbel. Omdat we 
echter niet alleen een geest zijn, moet Hij ons ook de Bijbel geven. 

De geestelijke erfenissen die God ons heeft gegeven, zijn de Geest die niet kan worden 
gezien en de Bijbel die wel kan worden gezien.  De Geest is binnenin ons en de Bijbel is 
buiten ons. Christenen door de eeuwen heen kunnen uit ervaring getuigen dat een juist 
christen in beide opzichten volledig in evenwicht moet zijn. De Bijbel buiten ons en de 
Geest binnenin ons. Deze twee aspecten moeten absoluut in evenwicht zijn. Elke neiging 
naar één kant zal tot ernstige problemen leiden. Onder christenen door de eeuwen heen 
hebben sommigen veel aandacht geschonken aan de Geest binnenin, dit heeft in grote 
fouten geresulteerd. Nog meer mensen schenken veel aandacht aan de Bijbel buiten 
ons. Ogenschijnlijk hebben ze niet zoveel fouten gemaakt, maar onder hen is er een zeer 
ernstige toestand van doodsheid. Met andere woorden, als er alleen de Geest binnenin zou 
zijn en niet de Bijbel buiten ons, maakt de mens gemakkelijk fouten. Omgekeerd, als er 
alleen de Bijbel buiten ons is, terwijl we gebrek hebben aan de Geest vanbinnen, zal de 
mens zeer doods worden, geheel levenloos en zonder enige vitaliteit.  

Christenen kunnen worden vergeleken met een trein. Er moet de brandstof in zitten als 
zijn stimulerende kracht. Maar een trein moet ook een spoor hebben. Als er brandstof in 
zit maar er geen spoor is, kan de trein niet rijden. Zelfs als hij rijdt, zullen er problemen 
ontstaan. Als er echter alleen het spoor is maar er geen brandstof in zit, bevindt de trein 
zich misschien op het goede spoor maar kan deze niet rijden. Daarom moet er, om een 
trein te laten rijden en om dit soepel te laten verlopen, de samenwerking zijn van twee 
aspecten: het innerlijke en het uiterlijke. Uiterlijk moet er de regulering van het spoor 
zijn, innerlijk moet er de bekrachtiging van brandstof zijn. 

Daarom moeten we gelijke nadruk leggen op de Geest en de Bijbel. We moeten geen van 
beide zaken verwaarlozen. We moeten de Geest vanbinnen niet over het hoofd zien, noch 
kunnen we de Bijbel buiten ons verachten. 

II. DE BIJBEL KENNEN VEREIST DE BEOEFENING VAN DE GEEST 
EN DE TRAINING IN HET VERSTAND 

De Geest en de Bijbel zijn twee kanten van één zaak. Ook zijn er bij het kennen van de 
Bijbel twee kanten. Bijna alles wat God in het universum heeft ingesteld heeft twee 
kanten. Er is bijvoorbeeld de hemel en de aarde, er is mannelijk en vrouwelijk, er zijn twee 
kanten, de binnenkant en de buitenkant, er is de bovenkant en er is de onderkant, Deze 
zijn allemaal tweezijdig. Hetzelfde geldt voor iemand die de Bijbel wil kennen. Er is 
behoefte aan het verstand en er is behoefte aan de geest. Niemand kan de Bijbel goed 
kennen wanneer een van deze aspecten wordt verwaarloosd. Om de bijbel te kennen moet 
men in het verstand worden getraind en moet hij ook beoefend zijn in de geest. 

Broeders en zusters, als we de Bijbel echt willen kennen, moeten we in evenwicht zijn. We 
moeten de letter van de Bijbel goed begrijpen en onze geest op een juiste manier gebruiken 
om de geestelijke betekenis in de Bijbel gewaar te worden.  We moeten ons verstand 
trainen en zelfs nog meer onze geest beoefenen om de Bijbel goed te kunnen lezen. Het 
verstand trainen is bedoeld om de Bijbel te begrijpen. De geest beoefenen is bedoeld om de 
Bijbel aan te raken en ermee in contact te komen. Het ene is een kwestie van het 
verstand, het verstand moet de Bijbel begrijpen. Het andere is een kwestie van de 
geest, de geest moet contact maken met de Bijbel. 



Met betrekking tot elektriciteit is het één ding om het te begrijpen, er contact mee maken 
is iets heel anders. Elektriciteit begrijpen is een kwestie van het verstand, terwijl contact 
maken met elektriciteit een kwestie is van het lichaam. Vaak is er elektriciteit, maar een 
plaatje schermt het lichaam ervan af. Onder een dergelijke omstandigheid, hoewel het 
verstand van een persoon elektriciteit kan begrijpen, kan zijn lichaam er geen contact mee 
maken. Sommige mensen daarentegen, begrijpen elektriciteit helemaal niet maar hun 
lichaam heeft wel contact gemaakt met elektriciteit. Ze kunnen contact maken met 
elektriciteit omdat er elektriciteit is en omdat hun lichaam er niet van afgeschermd 
is. Zodra ze het aanraken, komen ze ermee in contact. Dit is een goede illustratie. Onze 
relatie met de Bijbel is hetzelfde. Het is één ding dat ons verstand de Bijbel begrijpt en 
het is iets heel anders dat onze geest het aanraakt, er contact mee maakt. Misschien 
begrijpt je verstand de Bijbel maar heeft je geest er nog geen contact mee gemaakt of deze 
aangeraakt. We moeten niet alleen ons verstand gebruiken om de Bijbel te begrijpen, we 
moeten ook onze geest gebruiken om ermee in contact te komen. Het is niet voldoende om 
alleen de Bijbel met het verstand te begrijpen, we moeten ook contact maken met de Bijbel 
en deze met de geest aanraken. 

Terwijl we de Bijbel moeten aanraken en ermee in contact moeten komen met de geest, is 
het desondanks ook noodzakelijk om het begrip in het verstand te hebben. We moeten 
beseffen dat de reden waarom we willen dat het verstand de Bijbel begrijpt, is dat onze 
geest contact kan maken met de woorden in de Bijbel. Eén ding is zeker: het is moeilijk 
voor onze geest om de woorden in de Bijbel aan te raken zonder dat de woorden eerst door 
het verstand gaan. Dit geldt voor de woorden in de Bijbel en het geldt ook voor het woord 
dat verkondigd wordt. Zelfs de woorden in dit hoofdstuk kunnen je geest niet aanraken 
zonder eerst het begrip van het verstand te passeren. Stel dat ik hier in het Chinees spreek 
en er hier iemand is die het Chinees niet kan verstaan. Dan zal niets in de geest van deze 
persoon komen. Hoe kan zijn geest worden aangeraakt? De waarheid moet eerst door het 
verstand worden begrepen voordat het de geest zal bereiken en de persoon aanraakt. Als 
er hier iemand is die analfabeet is en hij de Bijbel opent om hem te lezen, hoe kan zijn 
geest dan worden aangeraakt? Om zijn geest door de Bijbel te laten aanraken, moet hij 
wat moeite doen om eerst met zijn verstand te leren lezen. Hij moet op zijn minst in staat 
zijn de woorden in de Bijbel te identificeren voordat hij het kan lezen en er door zijn geest 
door aangeraakt kan worden. Als we de woorden in de Bijbel niet begrijpen, zelfs als we 
drie uur lang met veel inspiratie bidden, is het voor ons nog steeds onmogelijk om het te 
begrijpen of aangeraakt te worden wanneer we de Bijbel lezen omdat de woorden niet 
binnenkomen. We moeten veel tijd besteden om de taal met ons verstand te leren voordat 
we de Bijbel kunnen lezen. Alleen dan zullen de woorden in staat zijn om door ons verstand 
onze geest aan te raken.  

Bovendien is de Bijbel zelf niet zo eenvoudig. Men kan elk woord in de Bijbel kennen, maar 
nog steeds niet in staat zijn om de betekenis ervan te begrijpen. Er zijn passages in de 
Bijbel die niet kunnen worden begrepen door alleen maar te lezen. De Bijbel heeft zijn 
eigen onderscheidende kenmerken en zijn eigen achtergrondkennis. Veel mensen met een 
doctoraat en veel kennis openen de Bijbel om het te lezen, maar ontdekken dat ze, hoewel 
ze elk woord kennen, sommige passages niet kunnen begrijpen omdat ze de 
achtergrondkennis of de speciale termen van de Bijbel niet begrijpen. Omdat ze niet 
begrijpen, is het moeilijk voor hen om aangeraakt te worden. Natuurlijk zijn er bepaalde 
passages, zoals Johannes 3:16, die geen technische moeilijkheden met hun formulering 
opleveren. Zolang iemand de woorden begrijpt, is alleen lezen voldoende om ze met het 
verstand te begrijpen. Er zijn echter veel andere plaatsen in de Bijbel die speciale 
problemen bevatten in hun formulering. Er zijn bijvoorbeeld specifieke namen van 



mensen en plaatsen, er is het probleem van het tijdperk, de beelden en de 
profetieën. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken, zoals getallen, allegorieën en 
symbolen. Het vermogen om deze specifieke uitdrukkingen en termen te begrijpen, 
behoort beslist niet tot iemand die alleen geletterd is of geleerd in wereldse scholing. 

Dit kan worden vergeleken met het feit dat hoewel ik geletterd ben, ik volledig verloren 
ben wanneer ik een boek over elektriciteit krijg aangeboden. Ik kan de woorden lezen, 
maar ik begrijp de betekenis niet vanwege de vele specifieke termen. Om een boek over 
elektriciteit te begrijpen, moeten we eerst enkele speciale termen ervan bestuderen. 

In hetzelfde principe kunnen de woorden in de Bijbel heel gewoon zijn, maar zijn ze toch 
zeer specifiek en bevatten ze veel specifieke termen. Als we niet goed zijn getraind in deze 
specifieke termen en technische zaken, zullen we het moeilijk vinden om deze te begrijpen 
tijdens het lezen. Johannes 1:17 zegt bijvoorbeeld dat de wet door Mozes werd gegeven. 'De 
wet' is een speciale term en 'Mozes' is ook een speciale naam. Zonder een achtergrond van 
deze twee termen zouden zelfs honderd PhD’s samen niet in staat zijn om hun betekenis 
te begrijpen. 

Daarom moet een geredde persoon de Bijbel op de juiste manier begrijpen, hij moet tijd 
doorbrengen in de specifieke termen en bewoordingen en moet in zijn geest worden 
getraind. Met de training zou het lezen veel worden vergemakkelijkt. Er zou geen enkel 
probleem zijn wanneer hij woorden tegenkomt zoals "de wet", "Mozes" of "het vergieten 
van bloed voor de vergeving van zonden", omdat hij deze speciale termen al kent. Zodra 
hij ze leest zullen ze gemakkelijk worden begrepen. De woorden van de Bijbel zullen 
onmiddellijk door het verstand gaan en door de geest worden aangeraakt. Daarom zullen 
we deze keer veel tijd besteden aan het onderzoeken van de specifieke termen en 
bewoordingen van de Bijbel. Dit aspect van het trainen van het verstand is een 
voorbereiding om ons te helpen onze geest te gebruiken om contact te maken met de Bijbel 
en deze aan te raken. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 10-14) 

 
  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Drie 

De manier om de Bijbel te genieten – 
door het Woord van Christus rijkelijk in ons te laten wonen  

Schriftlezing: Dt. 11:18; Ps. 119:47. 130; Js. 59:21; Jr. 15:16; Hnd. 4:31; 5:42;  
Rom. 12:2; 2 Kor. 4:13; Ef. 5:18-19; Kol. 3:16; 4:3-4; 1 Tim 4:6; 5:17b;  

2 Tim. 2:15; 3:15-17; 4:2; 1 Pe. 2:2; Op. 12:11  

I. We moeten de Bijbel in volgorde lezen, van kaft tot kaft. Door de Bijbel 
op deze manier te lezen, kunnen we het beter begrijpen – Kol. 3:16; 2 
Tim. 3:15; Ps. 119:11, 130 

II. Een andere eenvoudige, geestelijke manier, waar je heel veel baat bij 
kan hebben, is de Bijbel biddend lezen. Neem de Bijbelverzen als gebed 
en lees de verzen biddend – Ef. 6:17b-18 

III. Ook moeten we de Bijbel bestuderen om de diepte van de waarheid in 
het woord te kunnen grijpen – 1 Tim. 5:17b; 2 Tim. 2:15: 

A. We moeten het Woord van God lezen en bestuderen om de fundamentele 
feiten van de   Bijbel te kennen. 

B. Om het Woord van God op de juiste manier te bestuderen, hebben we deze 
bruikbare materialen nodig: 
1. We hebben een goede vertaling van de Bijbel nodig, zoals de Recovery 

Version, deze bevat overzichten, voetnoten en kruisverwijzingen. 
2. De Life-study boodschappen openen het Woord verder voor ons, zij leggen 

de verzen in de Bijbel uit als een levensstudie. 
3. Er zijn lesboeken die ons de waarheid stap voor stap leren op een 

progressieve Manier, voorbeelden hiervan zijn de Life Less en de Truth 
Less. 

C. We moeten een voorbeeld zien van een manier waarop we de Life-study 
boodschappen kunnen gebruiken om de Bijbel te bestuderen. 

D. Het genot is groter als je met een paar metgezellen studeert. Bid met je 
metgezellen en bemoedig elkaar om de waarheid na te jagen – 2 Tim. 2:22. 

E. Het is noodzakelijk om vastberaden te zijn. Bepaal een vaste tijd en dag om 
de waarheid te bestuderen. Bepaal van tevoren welke materialen je wil 
gebruiken en beoordeel je vooruitgang. 

IV. Het is erg nuttig om een aantal belangrijke verzen uit de Bijbel te 
onthouden – Ef. 5:18-19b; Kol 3:16; 1 Tim. 6:20 

V. Na gevuld te zijn met het woord van God moeten we het woord aan 
anderen spreken, we moeten spreken om gezond te zijn – Ef. 5:18-19b; 
Kol. 3:16:  

A. Nu is het tijd voor de Heer om Zijn up-to-date beweging ten uitvoer te 
brengen. We moeten allemaal Christus spreken in ons dagelijks leven omdat 
we het evangelie aan onze vrienden verschuldigd zijn – Rom. 1:14. 

B. Paulus vermaande Timoteüs “gelegen en ongelegen” paraat te zijn om het 
woord te verkondigen – 2 Tim. 4:2; 3:15-17 

C. Een andere plaats om te spreken is in de samenkomsten van de gemeente. 
We moeten zien dat het profeteren het belangrijkste deel van de samenkomst 



is, dit is spreken voor de Heer, de Heer voortspreken en de Heer tot in mensen 
spreken – 1 Kor. 14:1, 3-4. 

D. Hoe meer we gevuld zijn met het woord van God, hoe meer we willen spreken 
en moeten spreken. Hoe meer we spreken, hoe meer we gevuld worden in 
geest – Ef 5:18-19; 2 Kor. 4:13. 

VI. Een andere manier om gevuld te worden met de Geest is door te zingen 
met het woord – Ef. 5:19. 

VII. Door alle punten in deze les te beoefenen worden we gevuld en 
samengesteld met het woord van God.  

FOCUS 

De focus van deze les ligt op het helpen om het genot van het woord binnen te gaan op veel 
manieren. In het bijzonder willen we binnengaan in de beoefening van biddend lezen op 
een juiste en normale manier. Ook willen we ervan onder de indruk zijn dat we uitgerust 
moeten zijn met het woord van God om het evangelie aan onze vrienden en familieleden te 
kunnen spreken. 

LEZEN 

The Bible-The Word of God, les 24 

VRAGEN 

 Wat verkrijgen we als we het woord lezen en biddend lezen?  

 Welke materialen zijn er beschikbaar om ons te helpen het woord te bestuderen? 

 Waarom moeten we het woord van God spreken? 

 Wat moeten we doen om samengesteld te worden met het woord? 

 Wat betekent het om vastberaden te zijn?  

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Kolossenzen 3:16 
 Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar 

leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade 
zingt in uw harten voor God. 

Efeziërs 6:17-18 
17  En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord 

van God,  
18  terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt 

met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

2 Timoteüs 4:2 
 Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in 

alle lankmoedigheid en lering. 

Efeziërs 1:17 
 Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest 

van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem. 

Psalm 119:11 
 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. 



Uittreksels voor overzicht 3 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of 
God, Lesson 24 

I. HET WOORD VAN GOD LEZEN 

We moeten de Bijbel opeenvolgend van kaft tot kaft lezen. Door de Bijbel op deze manier 
te lezen, kunnen we het beter begrijpen (Kol. 3:16; 2 Tim. 3:15; Ps. 119:11, 130). De 
voorgaande lessen hebben ons een begeleidende rondreis door de Bijbel gegeven. Dit 
overzicht van de Bijbel met zesenzestig boeken heeft je een vogelvluchtperspectief 
gegeven. Hoe meer je de Bijbel leest en het lezen van je Bijbel vergelijkt met deze lessen, 
hoe meer je zal begrijpen. Sommigen van jullie vinden het misschien fijn om het Oude 
Testament in een bepaald tempo te lezen en het Nieuwe Testament in een ander tempo.  
Als je bijvoorbeeld een hoofdstuk per dag leest, kun je het Nieuwe Testament in negen 
maanden uitlezen. Broeder Watchman Nee las het Nieuwe Testament vijftig keer per jaar 
door. Dat werd zijn basis in de Bijbel. De meesten van ons kunnen het Nieuwe Testament 
misschien niet zo vaak lezen als hij, maar we kunnen het minstens één keer per jaar 
doorlezen. We moeten allemaal beslissen hoeveel we elke dag lezen, de tijdplannen om te 
lezen en een gewoonte ontwikkelen om te lezen. 

II. HET WOORD VAN GOD BIDDEND LEZEN 

Een andere eenvoudige, geestelijke en nuttige manier om de Bijbel te lezen is biddend 
lezen. We nemen de Bijbeltekst als gebed en lezen er biddend mee. We lezen en bidden 
niet alleen tegelijkertijd, of bidden eerst en lezen daarna, of andersom. Ook maken we de 
tekst die we lezen direct tot de woorden van gebed om mee te bidden. Soms passen we de 
tekst op onszelf toe door te bidden. Hoe meer we dit soort biddend lezen herhalen, hoe 
meer onze geest wordt aangemoedigd en bevrijd en hoe groter, dieper en rijker het voordeel 
is dat we ontvangen. 

De apostel Paulus vertelde ons dat we "het zwaard des Geestes, dat is het woord van God” 
moeten ontvangen “en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid 
in de Geest" (Ef. 6,17-18). Als we op deze manier biddend lezen, worden we met de Geest 
gevoed en onderhouden we de gemeenschap met de Heer (1 Pe. 2:2; 1 Tim. 4:6; 1 Joh. 1:3). 
Als we bidden, kan de Heer onze tekortkomingen blootleggen door Zijn woord. Als we dan 
belijden, zal Hij ons vergeven en reinigen (1 Joh. 1:9). We kunnen het Woord ook gebruiken 
om te bidden voor anderen en voor de beweging van de Heer (1 Tim. 2:1; Kol. 4:3-4). 
Biddend lezen is zeer nuttig. 

A. De feiten van de Bijbel kennen 

Voordat we gemeenschap hebben over het bestuderen van de waarheid, moeten we 
allereerst een aantal punten aan de orde stellen. We moeten de basisfeiten van de Bijbel 
kennen. We moeten alle namen van de boeken en hun volgorde onthouden, zodat we 
specifieke verzen kunnen vinden. We moeten de grondbeginselen van elk boek kennen, 
zoals de punten in de lessen elf tot en met eenentwintig. Het is ook nuttig om het eerste 
vers van elk boek te onthouden, zodat we weten hoe elk boek begint. Daarnaast is het goed 
om ons vertrouwd te maken met de belangrijkste mensen en de belangrijkste 
gebeurtenissen die plaatsvinden in elk boek, zodat we de achtergrond kennen terwijl we 
de waarheid bestuderen. Deze basisfeiten moeten we leren kennen voordat we naar de 
middelbare school gaan. Als we ze nog niet hebben geleerd, dan moeten we wat studie 
inhalen. 



E. Vastberaden zijn 

Het is noodzakelijk om vastberaden te zijn. Alles in je menselijke leven is duidelijk. De 
zon komt op bepaalde tijden op en gaat op bepaalde tijden onder. De school begint en 
eindigt op bepaalde tijden op bepaalde dagen. De vertrek- en aankomsttijden van 
luchtvaartmaatschappijen zijn duidelijk gedefinieerd.  

Daarom moet je vastberaden zijn in het bestuderen van de Bijbel (Ef. 5:16). Stel een 
bepaalde tijd en dag vast voor het bestuderen van de waarheid. Bepaal welke materialen 
je gaat gebruiken en hoe snel je vooruitgang boekt. Het is niet alleen verstandig om studie 
metgezellen te hebben, maar het is ook goed om je oudsten en degenen die dienen te 
vertellen over je studieplan, zodat ze je kunnen begeleiden. Als je enige verlichting 
ontvangt, zorg er dan voor dat je dit met hen deelt. Als je vragen of moeilijkheden hebt 
tijdens het studeren, zorg dan dat je gemeenschap hebt met de oudsten en met degenen 
die dienen.  Dit zal je helpen om op koers te blijven. 

Als je vastberaden bent in je najagen van de waarheid, zul je langzamerhand met de 
waarheid worden samengesteld. 

A. Het woord in ons dagelijkse leven spreken 

Dierbare heiligen, nu zijn we in het wederopbouwwerk van de Heer en ik geloof dat het 
nu de tijd is voor de Heer om Zijn hedendaagse beweging ten uitvoer te brengen. Wij allen 
in het wederopbouwwerk van de Heer moeten in ons dagelijks leven Christus spreken tot 
onze ouders, onze kinderen, onze neven en nichten en onze schoonfamilie. We zijn allemaal 
zoveel verschuldigd aan onze familieleden. Probeer een lijst op te stellen met alle namen 
van je familieleden. Onder deze namen is misschien twintig procent gered de rest blijft in 
ongeloof. Ze hebben jullie spreken nodig. Al je familieleden hebben de echte hulp nodig die 
je door het spreken van Christus geeft. Verkondig niet op een religieuze manier, maar 
spreek Christus op een levende manier tot je familieleden. Spreek met je vader. Spreek 
met je moeder. Spreek met je tante. Spreek met je oom. Spreek met je broer. Zelfs als jij 
en je broer christenen zijn, moet je nog steeds met elkaar praten. Laat je ouders je spreken 
horen. Praat niet over computers, natuurkunde of wiskunde, maar alleen over Christus. 
Hij is de unieke schat! Spreek over Jezus, Christus, de levengevende Geest, de 
allesomvattende, door een proces gegane Drie-enige God. Je ouders zullen zich 
verwonderen over dit spreken. 

Blijf Christus elke dag spreken. Vandaag de dag hebben alle mensen Christus nodig, maar 
toch moeten we met hen spreken. Spreek op een levende manier, op een praktische manier, 
volgens jouw ervaring van Hem. Spreek in je school, tussen de lessen door, in je 
studiegroepen, tijdens je lunchpauze, en na schooltijd minstens vijf minuten per dag, vijf 
dagen per week, vier weken per maand. Op deze manier kun je Christus ten minste twintig 
keer per maand aan anderen spreken (Js. 59:21).  

VII. DE NOODZAAK OM TE BEOEFENEN 

We moeten elke morgen twee of drie verzen uit de Bijbel biddend lezen om onze geest op 
te wekken (Ps. 119:47; Jr. 15:16). Veel heiligen vinden het fijn om de morgenwacht te 
gebruiken. Als je dit doet, kan je vers na vers in ongeveer zes jaar biddend door het Nieuwe 
Testament lezen. Je zou de verzen die je in de morgen biddend leest op een kaart moeten 
schrijven en met je mee moeten nemen. Telkens wanneer je je depressief voelt, slechte 
gedachten hebt of verzocht wordt om iets te doen dat niet van de Heer is, haal je je kaart 
tevoorschijn en lees je het vers biddend. Je zult satan overwinnen en hij zal van je vlieden 



(Op.  12:11; 2 Kor. 10:4-5; Ef. 6:16; Jak 4:7). Lees elke avond, voordat je naar bed gaat, één 
of twee hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. Deze beoefening zal je in staat stellen 
om je dag opgewekt met het woord van God te beginnen, om het kwade te overwinnen door 
de dag heen met het woord van God en om de dag te beëindigen met het Woord van God.  
Je hele leven zal omhult zijn met het woord van God. Je spreken zal het woord van God 
zijn. Hoe heerlijk zal je leven zijn. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 
326-334) 

 
  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Vier 

Het schrijven van de Bijbel en de vertalingen van de Bijbel 

Schriftlezing: Ef. 3:9-11; Gn. 1:1, 26; Ez. 28:15-18; Js. 14:13-14; Gn. 3:1-6, 15; Joh. 1:29; 
10:10; 2:19; Mt. 16:18; Ef. 5:32; 2 Kor. 11:2; Lc. 24:14; Joh. 1:1; 5:39; Op. 19:13 

I. Het onderwerp van de Bijbel wordt samengevat in vier uitspraken: God 
plande en schiep, satan rebelleerde en beschadigde, de mens viel en was 
verloren en Christus verloste en bouwde. In dit onderwerp staan vier 
personen centraal: God, satan, de mens en Christus – Gn. 1:1, 26; Ez. 
28:15-18; Gn. 3:1-6; Joh. 1:29; 10:10; 2:19; Mt. 16:18: 

A. Het onderwerp van het Oude Testament is dat God schiep, satan 
beschadigde, de mens viel en God de komst van Christus beloofde voor 
verlossing.  

B. Het onderwerp van het Nieuwe Testament is de komst van Christus om 
zondaren te verlossen en de gemeente op te bouwen volgens Gods plan.  

II. De centrale gedachte van de Bijbel is Christus en de Gemeente. De 
Bijbel openbaart niet slechts Christus Zelf, het openbaart ook de bruid 
en het Lichaam van Christus, de Gemeente – Ef. 5:32 

A. De centrale gedachte in het oude Testament – het oude Testament leidt 
mensen naar Christus, zodat de mens door Hem verlost kan worden. 

B. De centrale gedachte in het nieuwe Testament – het nieuwe Testament toont 
ons hoe de gemeente werd verlost en is opgebouwd in Christus. 

III. De beste manier om een onderverdeling in de Bijbel te maken is volgens 
onze geestelijke ervaring en kan, zowel volgens het Oude als het Nieuwe 
Testament, worden verdeeld in drie categorieën:  

A. Het Oude Testament:    
1. Geschiedenis: van Genesis tot Esther zijn er zeventien boeken over 

geschiedenis. 
2. Ervaring: Er zijn vijf poëtische boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker 

en Hooglied. 
3. Profetie: Van Jesaja tot Maleachi zijn er zeventien boeken. 

B. Het nieuwe Testament:    
1. Geschiedenis: De vier evangeliën en het boek handelingen zijn vijf boeken 

over de geschiedenis. 
2. Ervaring: Dit zijn de éénentwintig brieven van Romeinen tot Judas. 
3. Profetie: Er is slechts één boek, het boek Openbaring. 

IV. Het grootste gedeelte van het Oude Testament werd geschreven in het 
Hebreeuws en het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament werd 
geschreven in het Grieks. De geschreven inhoud van de Bijbel is 
cruciaal voor ons, daarom is de vertaling van de Bijbel voor ons ook van 
groot belang: 

A. The Septuagint version – zeventig geleerden in Alexandria, Egypte hebben 
het hele Oude Testament in 277 BC in het Grieks vertaald. Omdat er 
zeventig vertalers waren, wordt de vertaling de Septuagint genoemd. 



B. The Vulgate version – the Vulgate version werd vertaald in de vierde eeuw 
in Noord Afrika; Vulgate betekent populair of algemeen. 

C. The Authorised (King James) version – in 1611 hebben vijftig geleerden het 
Oude en het Nieuwe Testament vertaald, in voor die tijd, de beste Engelse 
versie. Omdat deze versie in opdracht was van Koning James I werd het de 
Authorized version (King James Version) genoemd. 

D. The Revised version – Tussen 1870 en 1885 hebben honderd geleerden uit 
Engeland en Amerika de Authorized Version herzien en hebben het de 
Revised Version genoemd. 

E. The American Standard Version – in Amerika hebben Amerikaanse 
geleerden de Revised Version herzien en hebben deze de American Standard 
Version genoemd. 

F. Vele andere versies – de Bijbel is in veel talen vertaald en er zijn veel versies 
geschreven. De Bijbel is vertaald in 1946 verschillende talen en er zijn 
ongeveer vijftig Engelse versies. 

G. Vrije vertalingen van de Bijbel – er zijn sommige vertalingen van de Bijbel 
die grotendeels vrij vertaald zijn.  

H. Broeder Lee en zijn medewerkers hebben het beste van de Bijbelstudies van 
de afgelopen tweeduizend jaar geconcentreerd en deze in de Recovery Version 
geïntegreerd.  
1. Nauwkeurigheid – De Recovery Version is de meest nauwkeurige 

vertaling. 
2. Leesbaarheid – De Recovery Version is één van de meest leesbare 

vertalingen. 
3. Overzichten – In de Recovery Version staat van elk boek een overzicht. 
4. Voetnoten – De Recovery Version omvat voetnoten die veel moeilijk te 

begrijpen Schriftgedeelten verklaren.  
5. Referenties – De Recovery Version heeft veel verwijzingen in de 

kantlijnen om de lezers te helpen met het vinden van ondersteunende 
verzen voor hun studie. 

6. The Life-study boodschappen is een begeleidende serie als hulpmiddel 
voor het bestuderen van de Bijbel. Deze serie boodschappen opent elk vers 
van de Bijbel. 

FOCUS 

De focus van deze ligt op het begrijpen van het onderwerp en de centrale gedachte van de 
hele Bijbel, inclusief het maken van een onderverdeling van de Bijbel volgens geestelijke 
ervaring. Ook raakt het de vertaling van de Bijbel aan en de kostbaarheid van de Recovery 
Version. Opnieuw willen we benadrukken dat biddend lezen de manier is om het woord van 
God als leven te genieten.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 3-4 

VRAGEN 

 Wat is het onderwerp van de Bijbel in het Oude en Nieuwe Testament? 

 Wat is de centrale gedachte in de Bijbel? Hoe is de bijbel aan Christus gerelateerd?  



 Benoem kort de geschiedenis van de vertalingen van de Bijbel tot aan de eerste 
Engelse versie. 

 Noem een paar Bijbelvertalingen. Welke is de beste? Waarom? 

 Zoek 2 Timoteüs 3:16 op in het Nieuwe Testament van de Recovery Version en ook 
in drie andere Bijbelvertalingen. Vergelijk de vertalingen. Zoek op hoeveel 
voetnoten en verwijzingen er worden gegeven. Bespreek de uitkomsten met je 
metgezellen. 

 VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Johannes 1:29 
 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat 

de zonde van de wereld wegneemt. 

Johannes 10:10 
 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven; Ik ben gekomen 

opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben. 

Galaten 3:24 
 De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus, opdat wij op grond van 

geloof gerechtvaardigd zouden worden. 

Hebreeën 8:6, 13 
6  Maar nu heeft Hij een zoveel uitnemender bediening verkregen als Hij ook Middelaar 

is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. 
13  Door te zeggen: ‘een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is en 

verouderd, is dicht bij de verdwijning. 

Efeziërs 5:32 
 Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. 

2 Korintiërs 11:2 
 Want ik ben naijverig over u met een naijver van God; want ik heb u aan één man 

verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. 
 

Uittreksels voor overzicht 4 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 3 

I. HET ONDERWERP VAN DE BIJBEL 

Het onderwerp van de Bijbel is slechts in vier zinnen samengevat: God plande en schiep, 
satan rebelleerde en beschadigde, de mens viel en was verloren en Christus verloste en 
bouwde. Binnen dit onderwerp zijn er vier personen: de eerste is God, de tweede is satan, 
de derde is de mens en de vierde is Christus. De hele Bijbel spreekt bijna uitsluitend over 
deze vier personen. Voor elk van deze vier personen hebben we twee werkwoorden. God 
plande en schiep. Hij plande in de verleden eeuwigheid en schiep in de tijd. Satan 
rebelleerde en beschadigde. God had Zijn plan en schiep volgens Zijn plan, maar satan 
rebelleerde tegen God en beschadigde Gods schepping. Het enige wat satan deed was 
rebelleren en schade toebrengen. Deze twee werkwoorden kunnen al het werk van satan 
in het universum omvatten. De mens viel en was verloren. De mens viel en als gevolg 
daarvan raakte hij verloren uit Gods handen en werd niet meer door God gebruikt. Het 



verhaal van de mens in de hele Bijbel kan worden samengevat met deze twee 
werkwoorden: de mens viel en was verloren. Christus heeft verlost en gebouwd. Wanneer 
christenen in het verleden over Christus spraken, spraken ze alleen over verlossing. De 
kwestie van bouwen is altijd over het hoofd gezien of gemist. Maar we mogen niet vergeten 
dat onze Heer niet alleen zei dat de Mensenzoon kwam om de verlorenen te zoeken en te 
redden, maar Hij zei ook dat Petrus een steen was en dat Hij Zijn gemeente op deze rots 
zou bouwen. Aan de ene kant zegt het evangelie van Johannes dat Christus 'kwam opdat 
zij leven mogen hebben'. Aan de andere kant staat er ook dat, hoewel de mens deze tempel 
kan "vernietigen", Christus hem binnen drie dagen zal "oprichten". Of het nu de verlossing 
van de Heer is, of de komst van de Heer Jezus om leven voor de mens te zijn, het resultaat 
is voor de opbouw van de gemeente. Om deze reden moeten we niet alleen verlossing zien, 
we moeten ook het bouwwerk zien. 

Aan het begin van de Bijbel zien we goud, bdellium en edelstenen, materialen om te 
bouwen. Aan het einde van de Bijbel zien we een voltooid gebouw, gebouwd met goud, 
parel en edelstenen. Dit geeft aan dat God uiteindelijk een bouwwerk zal verkrijgen, dat 
wordt gebouwd als resultaat van de verlossing die door Zijn Zoon als het Lam wordt 
voleindigd. Daarom moeten we, als we over Christus spreken, Hem niet alleen zien als 
degene die verlost, maar we moeten Hem ook zien als degene die bouwt. Hij kwam om te 
verlossen en Hij kwam ook om te bouwen. De reden dat God alles heeft geschapen, 
inclusief de mens, is om een bouwwerk in het universum te hebben. 

We moeten deze vier personen heel goed onthouden, samen met de twee werkwoorden die 
aan beide zijn verbonden. Als we dit doen, zullen we het onderwerp van de Bijbel 
begrijpen. God heeft alles, inclusief de mens, geschapen volgens Zijn plan. Satan was trots 
en rebelleerde tegen God, hij beschadigde opzettelijk Gods schepping en zorgde ervoor dat 
de mens viel en verloren ging. Christus kwam om de mens te verlossen en hem op te 
bouwen als Zijn heerlijke gemeente en Zijn mystieke Lichaam, zodat God een collectief vat 
kan verkrijgen voor Zijn uitdrukking. Dit is het onderwerp van de hele Bijbel. Laten we 
nu de onderwerpen van het Oude en het Nieuwe Testament afzonderlijk bekijken. 

II. DE CENTRALE GEDACHTE VAN DE BIJBEL 

Er zijn in het christendom veel boeken met Bijbeluiteenzettingen. De meesten van hen 
zeggen dat Christus de centrale gedachte in de Bijbel is. Maar vandaag, volgens het licht 
dat we door Zijn genade hebben ontvangen, vinden we het onvoldoende om alleen te zeggen 
dat Christus de centrale gedachte van de Bijbel is. We moeten de woorden onthouden die 
de apostel Paulus sprak: "Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus 
en de gemeente" (Ef. 5:32). Daarom moeten we zeggen dat de centrale gedachte van de 
Bijbel Christus en de gemeente is. De Bijbel openbaart niet alleen Christus Zelf, het 
openbaart ook de bruid en het Lichaam van Christus, de gemeente. 

Ongetwijfeld laat de hele Bijbel ons Christus zien. Maar tegelijkertijd laat het ons ook zien 
dat Christus een gemeente nodig heeft, net zoals een man een vrouw nodig heeft. Vanaf 
het allereerste begin onthult de Bijbel dit in een beeld - dat het niet goed was voor Adam 
om alleen te leven. We weten uit het Nieuwe Testament dat dit afbeeldt dat Christus een 
bruid nodig heeft. Daarom onthult het aan het begin van de Bijbel niet alleen de ene 
Adam, maar onthult het ook hoe Eva uit Adam werd voortgebracht om zijn bruid te worden 
en hoe deze twee één werden. Er was Adam en er was Eva. De apostel zei dat dit een groot 
mysterie is, maar dat hij sprak met betrekking tot Christus en de gemeente. In de Bijbel 
kan men Christus niet zomaar zien zonder de gemeente te zien. Velen spreken over Isaak 
en vergeten Rebekka. Maar er was Isaak en er was Rebekka. In de Bijbel staat het verhaal 



dat God door Christus contact met de mens maakt, maar er is ook de mens die een zeer 
belangrijke positie bekleedt. De centrale figuren in de Bijbel zijn niet alleen God in 
Christus, maar ook de mens als de bruid van God in Christus. Het universele paar is God 
en mens. In het universum is God de enige man en is de mens de wederhelft van God. Als 
de mens zonder God is, is hij als een weduwe. Als God zonder mens is, is Hij als een 
vrijgezel. In het universum moet God bij de mens passen.  

Daarom is het eerste tafereel dat ons in het Oude Testament wordt getoond het verhaal 
van een man die op zoek is naar een vrouw. Deze man is een beeld van Christus en 
Christus is de belichaming van God. Deze vrouw is een beeld van de gemeente en de 
gemeente is een groep mensen die door God uit de mensheid is gered om door Hem te 
worden opgebouwd. Gedurende het hele Oude Testament stond God altijd in de positie 
van een echtgenoot tegenover Zijn volk. God behandelde de Israëlieten als zijn 
vrouw. Later kwam de Heer Jezus. Johannes, de voorloper van de Heer Jezus, 
verkondigde Hem niet alleen als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, 
maar getuigde ook dat Hij die de bruid heeft de Bruidegom is. Johannes introduceert niet 
alleen de Heer Jezus als het verlossende Lam, maar hij stelt Hem ook voor als de 
Bruidegom die de bruid heeft. Vervolgens zegt de apostel Paulus in de brieven: "Ik heb u 
(de geredden) met een Echtgenoot verloofd, om een zuivere maagd aan Christus voor te 
stellen." Hij zegt ook dat de gemeente voor Christus is zoals Eva voor Adam is. In 
Openbaring, aan het einde van de hele Bijbel, is er een verkondiging dat het huwelijk van 
het Lam is gekomen. Wanneer het nieuwe Jeruzalem verschijnt, wordt het voorbereid als 
een bruid versierd voor haar man. Dat is de vereniging van God en mens. Alle verloste 
mensen en de Verlosser worden één als het mysterie van het universum, welke Christus 
en de gemeente is. 

Daarom is het centrale karakter van de hele bijbel dit mysterieuze echtpaar. God en de 
mens worden één op dezelfde manier als een man en een vrouw één vlees worden. Man en 
vrouw worden die één vlees worden is een beeld van God en de mens die één 
worden. Christus is God die één wordt met de mens, en de gemeente is de mens die één 
wordt met God. God komt in Zijn Zoon Christus opdat Hij één zou worden met de mens. De 
mens is in Zijn Zoon opgebouwd als Zijn gemeente, opdat hij één zou worden met God. Deze 
eenheid, deze mysterieuze vereniging, is Christus en de gemeente, en is ook de vereniging 
van God en mens. Dit is de centrale gedachte in de Bijbel. 

We kunnen op een andere manier over de centrale gedachte in de Bijbel spreken. Christus 
is het levende woord van God en de Bijbel is het geschreven woord van God. Christus is 
het levende woord en de Bijbel is het geschreven woord. Christus is de inhoud van de Bijbel 
en de Bijbel is de uitleg van Christus. Als we Christus van de Bijbel wegnemen, zal de 
Bijbel een leeg boek worden, als een leeg vat zonder inhoud. Tegelijkertijd kan niemand 
Christus goed kennen zonder de Bijbel te kennen, omdat de Bijbel de uitleg van Christus 
is. Alleen wanneer iemand de uitleg in de Bijbel leest, kan hij begrijpen en weten wat 
Christus is. De Bijbel vertelt ons dat alles van Christus in de gemeente wordt geplaatst 
en door de gemeente tot uitdrukking wordt gebracht. Daarom is de centrale gedachte in 
de Bijbel Christus en de gemeente. Het is onvoldoende om alleen Christus te kennen, we 
moeten ook de gemeente kennen. De Bijbel laat ons zien dat het universele centrale 
karakter zowel een hoofd als een lichaam heeft. Het Hoofd is Christus en het Lichaam is 
de gemeente. Daarom zijn Christus en de gemeente de centrale gedachte in de Bijbel. 
(Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 38-42) 

  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Vijf 

De functies van de Bijbel 

Schriftlezing: Joh. 5:39-40; 2 Tim. 3:15-17; 1 Pe. 1:23; 2:2; 1 Kor. 3:2; Mt. 4:4 

I. De eerste functie van de Bijbel is getuigen van de Heer Jezus. De Heer 
Jezus is het onderwerp en de inhoud van de Bijbel. De Bijbel is de uitleg 
en uitdrukking van de Heer Jezus – Joh. 5:39. 

II. Voor de gevallen mens is de functie van de Bijbel om de mens wijs te 
maken tot behoudenis. De Bijbel openbaart ons hoe God de mens redt 
in Christus en hoe de mens door geloof gered kan worden, zodat we 
weten hoe we gered kunnen worden – 2 Tim. 3:15. 

III. In onze praktische ervaring zorgt de Bijbel ervoor dat we wedergeboren 
worden – 1 Pe. 1:23. 

IV. Na onze wedergeboorte is de Schrift als melk dat ons voedt en ons laat 
groeien in ons geestelijk leven – 1 Pe. 2:2; 1 Kor. 3:2. 

V. Het woord van de Schrift is ook ons geestelijke brood van het leven. Net 
zoals ons fysieke leven heeft ons geestelijk leven ook voedsel nodig – Mt. 
4:4; Jr. 15:16; Job 23:12b; Heb. 5:13-14. 

VI. Voor onze vervolmaking is de Bijbel nuttig om te leren, te weerleggen, 
ons te verbeteren, te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat wij, de 
mensen van God volkomen zijn – 2 Tim. 3:16-17. 

FOCUS 

De focus in deze les ligt op het zien van de functies van de Bijbel op een praktische manier. 
In al deze lessen willen we geïnspireerd, bemoedigd en voorbereid worden om het woord 
van God na te jagen voor alle voordelen. Ook willen we voorbereid en toegerust zijn bij het 
ondervinden van tegenstand, het verkondigen van het evangelie en profeteren voor de 
opbouw van de Gemeente.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 1, Romeinse V. 

VRAGEN 

 Waarom hebben we de Bijbel nodig? Wat zijn de functies van de Bijbel? 

 Hoe behoren we de Bijbel te lezen? 

 Vertel je metgezellen wat je uit deze les hebt gehaald. Welke punten hebben op jou 
de meeste indruk gemaakt?  

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Johannes 5:39-40 
39  U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben; en die zijn 

het die van Mij getuigen; 
40  en toch wilt u tot Mij niet komen opdat u leven hebt. 



2 Korintiërs 13:13 
 De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van 

de Heilige Geest zij met u allen. 

Johannes 1:14, 18 
14  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn 

heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) 
vol van genade en waarheid. 

18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader 
is, die heeft Hem verklaard. 

Jesaja 9:5 
 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 

zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst. 

Johannes 10:30 
 Ik en de Vader zijn één. 

2 Korintiërs 3:17 
 De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid. 
 

Uittreksels voor overzicht 5 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 1 

V. DE FUNCTIES VAN DE BIJBEL 

A. Getuigen over de Heer Jezus 

De eerste functie van de Bijbel is getuigen over de Heer Jezus (Joh. 5:39). De Heer Jezus 
is het onderwerp en de inhoud van de Bijbel. De Bijbel is de uitleg en uitdrukking van de 
Heer Jezus. De Heer Jezus is Gods levende Woord, de Bijbel is Gods geschreven Woord. De 
Bijbel, Gods geschreven Woord, moet de Heer Jezus, het levende Woord, als zijn 
werkelijkheid hebben. Anders zijn het slechts leerstellingen en lege letters. De Heer 
Jezus, het levende Woord, moet de Bijbel, het geschreven Woord, als Zijn uitdrukking 
hebben. Anders is Hij mysterieus en moeilijk te kennen, vaag en moeilijk te 
begrijpen. Omdat er echter een duidelijke verklaring en een duidelijke openbaring van de 
Schrift is, kan de Heer Jezus praktisch bekend en door mensen absoluut begrepen 
worden. Niet alleen elk boek van het Nieuwe Testament onthult de Heer Jezus, maar elk 
deel van het Oude Testament, (1) de wet van Mozes, (2) de profeten, of (3) de psalmen (dit 
zijn de drie belangrijkste delen van het oude testament), getuigen en spreken over de Heer 
Jezus. Daarom moeten we de Bijbel lezen en begrijpen als we de Heer Jezus willen leren 
kennen. 

B. Mensen wijs maken tot redding 

De functies van de Bijbel bestaan uit twee aspecten: het ene aspect is om de Heer te dienen 
en het andere is om ons te dienen. Aan de ene kant getuigt het van de Heer Jezus en aan 
de andere kant zorgt het ervoor dat we genade ontvangen en worden opgebouwd. De eerste 
functie van de Bijbel ten opzichte van ons is ons wijs maken tot redding (2 Tim. 3:15), het 
openbaart ons hoe God mensen redt in Christus, en hoe mensen gered kunnen worden 
door geloof, zodat we de weg naar verlossing kunnen kennen. 



C. Ervoor zorgen dat mensen worden wedergeboren 

De eerste praktische functie van de Bijbel in ons is om ons tot wedergeboorte te brengen 
(1 Pe. 1:23). De Bijbel is het Woord van de levende God en bevat het leven van de levende 
God. Wanneer we het Woord van de Schrift door geloof in ons ontvangen, komt het in ons 
als een zaad van het leven, dat Gods leven in ons zaait zodat we Gods leven hebben en 
wedergeboren worden. 

D. Het is de geestelijke melk van de gelovigen 

Net na onze redding hebben we niet voldoende begrip van geestelijke dingen. Sommige 
gedeelten van de Bijbel zijn als melk die ons kunnen voeden en ons kunnen laten groeien 
in ons geestelijk leven (1 Pe. 2:2). Daarom moet een gelovige die pas wedergeboren is 
verlangen naar het woord van de Bijbel, zoals pasgeboren baby's die verlangen naar de 
onvervalste melk van het woord. Anders kan zijn geestelijk leven niet groeien en zal hij 
iemand blijven die een kind is in Christus (1 Kor. 3:1-2). 

E. Het is het levende brood van de gelovigen 

Het woord van de Bijbel is ook ons geestelijk brood des levens (Mt. 4:4). Net zoals ons 
fysieke leven voeding nodig heeft, zo heeft ook ons geestelijke leven voeding nodig. De 
voeding van ons geestelijk leven kan alleen worden geleverd door het woord van de 
Bijbel. Om voor God levend en sterk te zijn, kunnen we niet alleen op brood vertrouwen, 
maar op elk woord, dat wil zeggen het woord van de Bijbel, dat uit de mond van God 
voortkomt. We moeten het woord van God als voedsel nemen en eten (Jr. 15:16). We 
moeten het woord van de Bijbel zelfs belangrijker vinden dan ons voedsel (Job 
23:12b). Anders kan ons geestelijke leven niet groeien. We moeten oefenen opdat onze 
vermogens beoefend zullen zijn in het begrijpen van het woord van de Bijbel, zodat we de 
woorden kunnen begrijpen die moeilijk te interpreteren zijn, dat wil zeggen dat we net als 
degenen die volwassen zijn, het vaste voedsel kunnen eten (Heb. 5:13-14). Anders kan ons 
geestelijke leven niet krachtig zijn. 

F. De gelovigen compleet maken 

De leer van de Bijbel kan ons geduld, bemoediging en hoop geven (Rom. 15:4). Veel 
christenen hebben te maken met verdrukking en ziekte Omdat ze het niet kunnen 
verdragen, voelen ze zich treurig en hopeloos. Maar als ze een gedeelte of een zin van de 
Bijbel lezen, hebben ze de blijvende kracht in hun hart, of ontvangen ze onuitsprekelijke 
troost en verkrijgen zo hoop die hun verwachting te boven gaat. De Bijbel geeft ook verslag 
van veel dingen als waarschuwingen voor ons opdat we worden vermaand, alert zijn en de 
eerdere fouten niet herhalen (1 Kor. 10:11). Daarom is de Bijbel na onze wedergeboorte 
nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
gerechtigheid, opdat wij, de mensen van God, compleet zullen zijn (2 Tim. 3:16-17). (Lesson 
Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 18-21) 

 



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Zes 

Het bewijs dat de Bijbel het woord van God is 

Schriftlezing: Js. 55:11; Ef. 2:1-6; Ps. 119:103; Job 23:12; 26:7;  
38:14; Js. 40:22; Jr. 33:22 

I. Het bewijs door logica: 

A. Het auteurschap – Er zijn slechts drie boeken die aanspraak maken op het 
goddelijke auteurschap – de Bijbel, de Koran en het Boek van Mormon. De 
Bijbel verklaart meer dan tweeduizend keer dat het door de Here God 
gesproken is, dit elimineert al de andere boeken. 

B. De morele toon – Alleen de Bijbel heeft de hoogste standaard van moraliteit, 
deze standaard gaat dat van elk ander boek op aarde te boven. 

C. De inhoud – Alleen de Bijbel vertelt ons over God, Zijn doel, Zijn reden 
voor de schepping, de mens, het probleem van de mens, de oplossingen voor 
het probleem van de mens en de bestemming van de schepping en de mens. 

D. De beschikbaarheid – De Bijbel is makkelijk te verkrijgen voor de mens. De 
Bijbel is vertaald in ongeveer tweeduizend talen. 

II. Het bewijs door zijn de voltooiing: 

A. De schrijvers – De wijze waarop de Bijbel werd voltooid bewijst dat de Bijbel 
het Woord van God is. Het duurde ongeveer 1600 jaar om de Bijbel te 
voltooien, de Bijbel werd geschreven door meer dan veertig mensen. 

B. Ivinpanin, een beroemde wiskundige in Rusland, wist dat elk karakter in 
h e t  Hebreeuws een getal vertegenwoordigt. Hij telde de getallen van elk 
woord in het Oude Testament op en ontdekte dat de som van elk woord 
deelbaar is door zeven. Alleen God kan ervoor gezorgd hebben dat de Bijbel 
op zo’n wijze werd geschreven. 

C. Waarachtigheid – De waarachtigheid van de Bijbel bewijst ook dat de Bijbel 
het Woord van God is. 

D. De volmaakte wet – De volmaaktheid van de wet bewijst ook dat de Bijbel 
het Woord van God is. Er is geen enkel land in de menselijke geschiedenis 
dat ooit zo’n goed wettenstelsel heeft gehad als het stelsel in de Bijbel. 

III. De profetieën zijn het sterkste bewijs van de echtheid van de Bijbel als 
het Woord van God: 

A. Over Christus – Er waren veel profetieën over Christus. Op Zijn tweede 
komst na zijn alle andere profetieën over Christus ongeveer tweeduizend 
jaar geleden vervuld. 

B. Over Israël – Er waren veel profetieën over het volk van de Israël en de 
natie Israël, veel profetieën zijn vervuld en sommige moeten nog worden 
vervuld. 

C. Over Tyrus – De Heer profeteerde ongeveer 600 v. Chr. in Ezechiël 26 over 
Tyrus. De vervulling van deze profetie vond plaats in drie verschillende 
fasen, het begon in 587 B.C. en eindigde enkele honderden jaren later. 

D. Over Sidon – De Heer profeteerde in Ezechiël 28 over Sidon. Sidon is 
historisch gezien een door oorlog verscheurde stad, zo werd de profetie in 
Ezechiël vervuld. 



E. Over Babylon – De Heer profeteerde in Jesaja 13 over Babylon dat het zal 
zijn als toen God Sodom en Gomorra tenietdeed, het zal voor eeuwig niet 
meer bewoond worden, het zal niet bewoond worden van generatie op 
generatie, tot op de dag van vandaag is dit nog steeds waar. 

IV. Er is geen ander boek op aarde dat mensen zo ingrijpend positief kan 
veranderen als de Bijbel. Alleen de Bijbel verandert mensen op een 
positieve wijze in hun karakter – Ef. 2:1-6; Js. 55:11: 

A. In de verkondiging van het evangelie – Waar het evangelie ook ging werden de 
gebrokenen van hart genezen, werden dronkaards nuchter, keerden verloren 
zonen en dochters terug naar huis en keerden boze mensen zich tot God. 

B. Geen ander geschrift is zo effectief geweest in het veranderen van levens en 
gedrag. 

C. In het gevoelig maken van het geweten – De Bijbel heeft de kracht om de 
levens van mensen te veranderen door het geweten van de mens te 
onderwijzen volgens God – Joh. 15:22. 

V. Het bewijs door de liefde van mensen voor de Bijbel – Christenen 
hebben de Bijbel lief. Sommigen hebben de Bijbel zo lief dat ze er zelfs 
voor willen sterven – Ps. 119:103; Job 23:12b: 

A. De vervolging door het Romeinse Rijk – Binnen driehonderd jaar na de 
wandel van de Heer op deze aarde deden de keizers van het Romeinse Rijk 
hun best de Bijbel en iedereen die de Bijbel las en geloofde te vernietigen. 

B. De vervolging door de Rooms Katholieke Kerk – De Rooms Katholieke Kerk 
vervolgde de lezers van de Bijbel ook. De mensen hadden de Bijbel meer lief 
dan hun eigen leven, hoe zeer moeten we de Bijbel koesteren terwijl we hem 
vrijelijk kunnen lezen! 

VI. Het wetenschappelijk bewijs – De Bijbel is wetenschappelijk juist: 

A. De ronde en de draaiende aarde – Iets meer dan vijfhonderd jaar geleden 
geloofde men over het algemeen dat de aarde plat was. De Bijbel openbaarde 
meer dan 2500 jaar geleden dat de aarde rond was – Job 26:7; 38:14; Js. 40:22. 

B. Het onbeperkte aantal sterren – Jeremia 33:22 zegt: “Het heer des hemels 
(de sterren) kan niet geteld worden.” 

VII. Het bewijs door de geschiedenis van het Joodse volk – De geschiedenis 
van het Joodse volk bewijst ook dat de Bijbel het Woord van God is. 
Omdat de Bijbel en het volk van God met elkaar verbonden zijn, bewijst 
hun geschiedenis en bestaan vandaag aan ons dat de Bijbel waarlijk het 
Woord van God is. 

A. Uitverkoren door God 
B. Geworden tot een groot volk 
C. Geleid door de richteren 
D. De hoogte van hun ervaring 
E. Verval 
F. Heen en weer geslingerd worden 
G. Het herstel van de tempel en de stad Jeruzalem 
H. De eerste komst van de Heer tot hen 
I. De vernietiging van de tempel en de stad, opnieuw worden verstrooid 
J. Bewaard worden als een volk 
K. Het herstel van de natie Israël 



VIII. Het bewijs door zijn onverwoestbaarheid – Gedurende de de menselijke 
geschiedenis er geen boek geweest dat zoveel is aangevallen als de 
Bijbel. Elke aanval is mislukt, de Bijbel is nooit vernietigd. 

IX. Het bewijs door haar verspreiding tijdens vervolging – de verspreiding 
van de Bijbel onder vervolging bewijst dat de Bijbel het Woord van 
God is: 

A. Het voorbeeld van een Bijbel verborgen in een stoel 
B. Het voorbeeld van een Bijbel gebakken in een brood 

X. Het bewijs door het woord van de Heer en andere schrijvers van de 
Bijbel – We kunnen wat geschreven was in het Nieuwe Testament 
gebruiken om te bewijzen dat het Oude Testament het Woord van God 
is. 

XI. Het bewijs door eeuwenoude documenten – er zijn manuscripten, 
documenten en brieven uit de oudheid die ons vertellen dat de Bijbel 
die we vandaag hebben accuraat is: 

A. Drie belangrijke eeuwenoude manuscripten – De Codex Vaticanus, of het 
Vaticaans Manuscript wordt bewaard in de bibliotheek van het Vaticaan, 
Vaticaanstad, Italië. De Codex Sinaïticus, of het Sinaïtisch Manuscript, 
werd gekopieerd op meer dan honderd schapenvellen, waarschijnlijk in de 
vierde eeuw. De Codex Alexandrinicus, of het Alexandriaans Manuscript 
wordt bewaard in de Nationale Bibliotheek van het British Museum. 

B. Boeken en brieven van de eerste gelovigen – Door de eeuwenoude 
manuscripten, de brieven en de boeken van de eerste gelovigen te 
vergelijken, kunnen we zien dat de hedendaagse Bijbel dezelfde is als de 
eeuwenoude Bijbel. 

XII. Het bewijs door de archeologie: 

A. De ontdekking van de Dode Zee-rollen – De Dode Zee-rollen werden ontdekt 
in 1947, Ze werden bewaard in elf grotten aan de noordwestkust van de Dode 
Zee, vijftien mijl van Jeruzalem. Er wordt geschat dat de Dode Zee-rollen 
gekopieerd werden in 100 B.C. 

B. De ontdekking van kleitabletten – Zeventienduizend kleitabletten, gedateerd 
van 2300 tot 2500 B.C. werden ontdekt in het noordelijke deel van Syrië; deze 
kleitabletten geven een verslag van de menselijke geschiedenis en gaat terug 
tot 2900 B.C. 

C. De ontdekking van Nineve – Nineve werd vernietigd tijdens een oorlog, de 
stad was duizenden jaren onder het zand begraven en werd uiteindelijk 
ontdekt in de vorige eeuw. De archeologen vonden geschriften over veel 
dingen die opgetekend zijn in de Bijbel en die nog niet opgetekend waren 
in geschiedenisboeken. 

FOCUS 

De focus van deze les ligt op het toegerust zijn bij het ondervinden van tegenstand en bij 
aanvallen over de echtheid van de Bijbel. We moeten geïnfuseerd worden met deze twaalf 
bewijzen om versterkt te worden in ons geloof en vertrouwen dat de Bijbel waarlijk het 
woord van God is. Deze bewijzen moeten een waarlijk hoeden zijn voor onze ziel om te 
bevestigen en verzekeren dat de Bijbel elke test heeft doorstaan en waarlijk het woord van 
God is.  



LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 5-6 

VRAGEN 

 Bewijs om de beurt met je metgezellen dat de Bijbel het woord van God is door 
argumenten uit deze les te gebruiken. 

 Hoe bewijst de geschiedenis van het Joodse volk dat de Bijbel het woord van God is? 

 Is de Bijbel ooit volledig vernietigd? 

 Waarom hadden de mensen de Bijbel zo lief dat ze hun leven op het spel zette door 
een exemplaar te houden? 

 Wat dachten de schrijvens van de Bijbel van elkaar? Wat vertelt ons dit? 

 Hoe weten we vandaag de dag dat de Bijbel accuraat is? 

 Oefen aan je metgezellen te bewijzen dat de Bijbel door God geïnspireerd is. 

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Job 26:7 
 Hij spant het noorden uit over de baaierd, Hij hangt de aarde op aan het niet. 

Jeremia 33:22 
 Zoals het heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, 

zó talrijk zal Ik maken het nageslacht van mijn knecht David, en de Levieten, die 
Mij dienen. 

Jesaja 45:18 
 Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde 

geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd 
heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de 
Here en er is geen ander. 

Johannes 15:22 
 Als Ik niet was gekomen en tot hen had gesproken, hadden zij geen zonde; maar nu 

hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. 

Psalm 119:103 
 Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn 

mond. 

Job 23:12 
 Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden 

van zijn mond. 
 

Uittreksels voor overzicht 6 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 5 

Als christenen geloven we dat de Bijbel het Woord van God is dat aan de mens is 
gegeven. De hele Bijbel doet drie dingen: het maakt God zichtbaar, stelt de mens bloot en 
onthult Christus. Ten eerste laat het ons zien dat de God die ons zegent, liefdevol, 



rechtvaardig en trouw is. Ten tweede laat het ons zien dat de mens niets is, niets heeft en 
niets kan doen. De mens is gevuld met zonde, daarom is hij alleen maar goed om 
gekruisigd en tot een einde gebracht te worden. Ten derde onthult het Christus, het 
verborgen mysterie, als de Redder, het leven, de levensvoorziening en alles aan de gevallen 
mens. Door Christus te geloven en te ontvangen, kan de mens tot God terugkeren om 
vervuld te worden met God en God tot uitdrukking te brengen als één collectieve mens. 

We geloven niet vanwege uiterlijk bewijs, maar vanwege een levend contact met God de 
Geest door in onze geest met het Woord te bidden. Hoewel we geen uiterlijk bewijs nodig 
hebben om te geloven, is het toch goed om een paar cruciale feiten te kennen. Het is goed 
voor ons en voor onze vrienden. Maar vergeet nooit dat mensen door de geest geloven, niet 
door het verstand. Twijfel zit in het verstand, geloof is in de geest (zie voetnoot 2 van 2 
Kor. 4:13). 

Deze les en de volgende les zijn gebaseerd op een Chinees boek getiteld Is de Bijbel door 
God geïnspireerd? door YL Chang, uitgegeven door de Taiwan Gospel Book Room in 1982. 

I. HET BEWIJS DOOR LOGICA 

Aangezien er een God is in dit universum, en aangezien Hij de mens heeft geschapen, moet 
Hij zich aan de mens willen openbaren. Hij is erg groot en de mens is erg klein. Hoe kan 
Hij zich het beste aan de mens openbaren? Hij moet de manier gebruiken waarop de mens 
communiceert: spreken en schrijven. Er moet dus op deze aarde een boek bestaan 
waarmee God met de mens kan communiceren. Er zijn zoveel boeken op aarde, welke is 
Gods boek voor de mens? Hoe weten we dat? We kunnen van Gods boek verwachten dat 
het aan de volgende veronderstellingen voldoet: 

A. Het moet zeggen dat de auteur God is. 

B. Het moet de hoogste moraal hebben. 

C. Het moet spreken over God, Zijn doel, Zijn reden voor de schepping, de mens, het 
probleem van de mens, oplossingen voor het probleem van de mens, en de bestemming van 
de schepping en de mens. 

D. Het moet beschikbaar zijn voor alle mensen, vanuit alle rassen en talen, of ze nu rijk of 
arm zijn, van goeden huize komen of van lage afkomst, geschoold of ongeschoold zijn. 

A. Auteurschap 

Laten we eens kijken naar alle boeken in deze wereld. Er zijn maar drie boeken die 
goddelijk auteurschap claimen: de Bijbel, de Koran en het Boek van Mormon. De Bijbel 
zegt meer dan tweeduizend keer dat het door de Here God is gesproken. We schrappen 
onmiddellijk alle andere boeken. 

B. Morele toon 

Hoe zit het met de morele toon van deze drie boeken? De morele toon van de koran is te 
laag. Zijn hemel is vol lusten en vlees. God zou nooit een boek kunnen schrijven met zulke 
losbandigheid en immoraliteit. Het Boek van Mormon is ook ondermaats op morele 
toon. Het vertelt mannen dat ze veel vrouwen zullen hebben als ze naar de hemel gaan, 
en het bevordert bigamie op aarde. Alleen de Bijbel heeft de hoogste 
moraal. Echtscheiding is niet toegestaan. Huwelijken van gescheiden mensen worden als 
overspel beschouwd (Mt. 19:3-9). De Bijbel stelt verder dat zelfs lust in het hart gelijk 
staat aan overspel (Mt. 5:28). Deze standaard overtreft die van elk ander boek op 



aarde. Het leert mensen ook niet alleen om te vergeven vanuit hun hart (Mt. 18:35), maar 
ook om hun vijanden lief te hebben (Mt. 5:44). Het veroordeelt haat als moord (Mt. 5:22; 1 
Joh, 3:15). Alle boeken over ethiek gaan over uiterlijk gedrag; alleen de Bijbel behandelt 
het hart om een moreel leven te leiden. 

C. Inhoud 

Alleen de Bijbel vertelt ons over God, Zijn doel, Zijn reden voor de schepping, de mens, het 
probleem van de mens, oplossingen voor het probleem van de mens, en de bestemming van 
de schepping en de mens. We zullen in de volgende lessen over deze zaken spreken. 

D. Beschikbaarheid 

De Bijbel is voor de mens gemakkelijk verkrijgbaar. Het is vertaald in ongeveer 
tweeduizend talen. In 1989 werden zeshonderd miljoen bijbels verstuurd naar een 
wereldbevolking van 5,5 miljard. Binnen tien jaar zal het aantal verstuurde bijbels de 
wereldbevolking overtreffen. Dit betekent dat de meeste mensen op aarde de gelegenheid 
krijgen om een Bijbel te lezen. 

Zoals je kunt zien, is er maar één boek dat geschikt is om Gods boek voor de mens te zijn, 
en dat is de Bijbel. Alle andere boeken op aarde slagen niet voor de test omdat ze niet door 
God zijn geschreven om Zichzelf aan de mens te openbaren. We prijzen Hem omdat Hij 
ons de Bijbel heeft gegeven en ons de Bijbel heeft laten vinden. We moeten de Bijbel 
koesteren en God in de Bijbel te zien! 

II. HET BEWIJS DOOR ZIJN VOLTOOIING 

A. De schrijvers 

De manier waarop de Bijbel werd voltooid, bewijst dat de Bijbel het Woord van God is. De 
Bijbel is niet door God in de hemel geschreven en naar de mens gezonden, en ook niet door 
één man geschreven. Het nam bijna 1600 jaar in beslag om de Bijbel te voltooien en de 
Bijbel werd door meer dan veertig mensen geschreven. 

De vele bijbelschrijvers hadden verschillende achtergronden. David en Salomo waren 
koningen. Daniël was een gouverneur. Ezra was een priester. Mozes was een generaal, 
architect en heerser die vroeger herder was. Paulus was advocaat. Matteüs was een 
belastinginner. Petrus en Johannes waren vissers. 

De beroepen, kennis, persoonlijkheden, perspectieven, culturen en gewoonten van de 
schrijvers waren allemaal verschillend. Ze schreven in de Sinaï-woestijn, op de heuvel van 
het goede land, in de tempel van Jeruzalem, in de gevangenis in Rome, op een school in 
Bethlehem, aan de rivier van Babylon, op het eiland Patmos, in het paleis van Perzië, en 
op veel andere plaatsen. 

Hoe kunnen meer dan veertig mensen op verschillende plaatsen met verschillende 
achtergronden er 1600 jaar over doen om één boek te schrijven zonder dat het 
onsamenhangend en onduidelijk is? Is er nog zo'n boek geschreven? Het duurde 
zesendertig jaar om het woordenboek van Webster te schrijven. Dat is misschien de op een 
na langste tijd die nodig is geweest om een boek te voltooien. Het moet de Geest van God 
zijn die deze veertig schrijvers ertoe bracht om in 1600 jaar één boek te schrijven met een 
centrale gedachte, een begin, een ontwikkeling en een conclusie. Dit moet het boek van 
God zijn. 



Stel je voor dat je veertig artsen uit verschillende landen vraagt om 1600 jaar de tijd te 
nemen om een boek over geneeskunde te schrijven. De latere schrijvers zouden de eerdere 
delen weggooien. Het zou moeilijk zijn een samenhangend thema te vinden of enig 
praktisch voordeel te behalen. Hoe zit het met een computerboek? 

 
IV. HET BEWIJS DOOR ZIJN KRACHT 

Er is geen ander boek op aarde dat mensen zo ingrijpend kan veranderen als de 
Bijbel. Wetenschappelijke boeken kunnen iemands karakter niet verbeteren. Integendeel, 
sommige wetenschappelijke progressie, zoals het maken van moderne wapens, maken het 
eerder mogelijk de mensheid te vernietigen dan te verbeteren. Taalboeken maken de 
lezers misschien gewoon trots in plaats van het karakter van de lezers op te 
verbeteren. Alleen de Bijbel verandert mensen op een positieve manier. 

A. In het verkondigen van het evangelie 

De Bijbel spoort christenen aan om alle volken tot discipelen te maken. Het evangelie moet 
tot het uiteinde van de aarde worden verkondigd. Veel christenen overwinnen alle 
onmogelijkheden om deze opdracht te vervullen. Christenen hebben het evangelie naar 
Jeruzalem, Judea, Samaria, Klein-Azië, Europa, Afrika, Amerika, Azië en afgelegen 
eilanden gebracht. Waar het evangelie ook heenging, werden de gebrokenen van hart 
genezen, werden dronkaards nuchter, keerden verloren zonen en dochters naar huis terug 
en keerden boze mensen zich tot God. Sommigen hielden geen rekening met hun leven en 
werden gemarteld voor de Heer. Welk ander boek heeft zo'n kracht die het leven van 
mensen beïnvloedt? (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 70-79) 

 
  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Zeven 

Belangrijke onderwerpen in de Bijbel (1)  
De Drie-enige God en het kruis van Christus 

Schriftlezing: Kol. 1:17-18; 1 Kor. 8:4; Mt. 28:19; Joh. 14:9-10, 16-17, 20, 23; 2 Kor. 13:14; 
1 Kor. 15:45; Mt. 1:16, 21, 23; Kol. 1:15; Hnd. 1:8; Joh. 15:26; Gal. 3:13; 6:14; 1 Pe. 2:24. 

I. God – God is het voornaamste onderwerp geopenbaard in de Bijbel 
omdat Hij het begin is van alle dingen. Alles in het universum komt 
voort uit Hem en begon met Hem, daarom moeten we Hem eerst 
kennen – Gn. 1:1: 

A. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zijn er veel verzen 
die ons duidelijk en absoluut tonen dat God één is – 1 Kor. 8:4; Js. 45:5 
1. Elohim is de eerste goddelijke titel in de Bijbel die gebruikt wordt om God 

te openbaren en betekent ‘de getrouwe en machtige’ – Gn 1:1. 
2. De naam Jehova is de tweede voornaamste titel die gebruikt wordt in de 

Bijbel om God te openbaren en betekent ‘de zelf bestaande en eeuwig 
bestaande Ik Ben, de Ik Ben die was, die is en die komt’ – Ex. 3:14. 

B. De Bijbel openbaard dat God drie-enig is. God is uniek één en Zijn naam is 
Jehova. Toch is deze God ook drie-enig – Hij is de Vader, de Zoon en de 
Geest – Mt. 18:19; 2 Kor. 13:14 
1. Alhoewel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie zijn, is de naam toch 

één – Mt. 28:19. 
2. De schrift openbaart ons duidelijk dat alle Drie – de Vader, de Zoon en de 

Geest – God zijn – 1 Pe. 1:2; Ef. 1:17; Heb. 1:8; Joh. 1:1; Rom. 9:5; Hnd. 
5:34.  

3. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig en ook de Geest is eeuwig – Js. 9:6; 
Heb. 1:12; 7:3; 9:14. 

4. De Drie – Vader, Zoon en Geest – zijn eeuwig en naast elkaar bestaand – 
Joh. 14:16-17; Ef. 3:14-17; 2 Kor.13:14. 

5. De relatie tussen de Vader, de Zoon en de Geest is niet alleen dat zij 
gelijktijdig naast elkaar bestaan, maar zelfs dat zij gezamenlijk in elkaar 
wonen – Joh. 14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Lc. 4:1. 

6. Net zoals het kind en de machtige God één zijn, zijn ook de Zoon en de 
eeuwige Vader één. De Zoon is de eeuwige Vader; zij zijn één – Js. 9:6; 1 
Kor. 15:45b. 

7. De hele Drie-enige God is Drie-enig met als doel om Zichzelf in ons uit te 
delen, Hij is Drie-enig voor ons genot en voor onze ervaring – 2 Kor. 13:14. 

II. Christus – Christus is het onderwerp en staat centraal in de Bijbel; Hij 
is de hoofdinhoud van de Bijbel van begin tot eind: 

A. Jezus en Christus zijn namen die door God waren gegeven. Toen de mens 
ontdekte dat Hij God was, noemde hij Zijn naam ‘Emanuel’, wat ‘God met 
ons’ betekent – Mt. 1:21, 16, 23. 

B. De titels van Christus zijn: 
1. De Christus – De Christus verwijst naar de Gezalfde van God, spreekt 

over de opdracht van de Heer – Mt. 16:16; Hnd. 2:33. 



2. De Zoon van de levende God – De Zoon verwijst naar de Tweede van de 
Drie-enige God, spreekt over Zijn persoon. Zijn opdracht is om Gods 
eeuwig voornemen uit te voeren door Zijn kruisiging, opstanding, 
hemelvaart en wederkomst, terwijl Zijn persoon de belichaming is van de 
Vader en voleindigt in de Geest voor een volledige uitdrukking van de 
Drie-enige God. 

C. De persoon van Christus:  
1. God – Romeinen 9:5 verklaart eenvoudig en krachtig dat Christus God is, 

die over alles is, de volledige God gezegend tot in eeuwigheid. 
2. De Zoon van God – Christus is ook de Zoon van God, oftewel, God de 

Zoon – Joh. 20:31. 
3. De Mens – Christus is niet alleen God, hij is ook mens; Hij is de volledige 

God die een oprecht en perfect mens werd – 1 Tim. 2:5. 
4. De Schepper – Heb. 1:10 openbaart dat Hij de Schepper is. 
5. De Eerstgeborene van de hele schepping – Christus is ook een schepsel, 

zelfs de Eerstgeborene onder de schepselen – Kol.1:13, 15 
D. Het werk van Christus – In gezalfd worden door God om Gods gezalfde te 

zijn om Zijn eeuwig plan te vervullen, heeft Christus de volgende belangrijke 
dingen volbracht en zal Hij volbrengen: 
1. Het eerste belangrijke wat Christus deed was het scheppen van de 

hemelen en de aarde, alle dingen en de mens – Heb. 1:10. 
2. Het tweede belangrijke wat door Christus volbracht werd, was dat Hij als 

God vlees werd – Joh. 1:14; Rom. 8:3. 
3. Het derde belangrijke wat Hij deed, was dat Hij naar het kruis ging om 

gekruisigd te worden om de verlossing in Gods eeuwig plan te volbrengen. 
4. Het vierde belangrijke wat Hij deed was Zijn opstanding, wat 

rechtvaardiging, opstanding en wedergeboorte voor ons volbracht heeft – 
Joh. 10:17-18; Rom. 4:24-25; Ef. 2:5-6. 

5. Nadat Christus opstond vanuit de dood, voer Hij ten hemel; dit is het 
vijfde belangrijke wat Hij gedaan heeft – Ef. 4:8; 2:6. 

6. Na Zijn hemelvaart ging Christus verder met het volbrengen van Zijn 
hemelse bediening – Mt. 26:28; Heb.8:6, 1-2, 4:14, 7:24-26; 1 Joh. 2:1-2. 

7. Wanneer Christus Zijn hemelse bediening volbrengt, zal Hij terug-
komen – 1 Tes. 4:16-17; Rom. 11:26. 

8. Nadat Christus de aarde heeft opgeruimd tijdens zijn wederkomst, zal Hij 
het duizendjarig koninkrijk oprichten en zal Hij hierin duizend jaar 
regeren met Zijn overwinnende gelovigen – Op. 20:4, 6. 

9. Aan het einde van het duizendjarig koninkrijk zal Christus het centrum 
van de eeuwigheid zijn in het Nieuwe Jeruzalem in de komende nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde – Op. 21:23. 

III. De Heilige Geest: 

A. In de goddelijke Drie-eenheid is de Heilige Geest, wie de Geest van God is, 
als laatste genoemd, dit laat zien dat Hij de uiteindelijke uitdrukking van de 
Drie-enige God is – Mt. 28:19. 

B. De Heilige Geest is de Drie-enige God die in de gelovigen komt; wanneer Hij 
in ons komt, komen ook de Vader en de Zoon in ons – Joh. 14:16-17, 23. 

C. Hij is de allesomvattende en voleindigde Geest als de uiteindelijke 
uitdrukking van de Drie-enige God als de Geest van God, de Geest van 
Jehova, de Heilige Geest, de Geest van Jezus, de Geest van Christus, de 



Geest van Jezus Christus, de Geest van leven, de levengevende Geest, de 
Geest en de zeven Geesten – Gn. 1:2; 2:7; Lc. 1:35; Hnd. 16:7; Rom. 8:9, 2; Fil. 
1:19; 1 Kor. 15:45b; Joh. 7:39; Op. 1:4. 

D. In het Nieuwe Testament zijn er twee aspecten van de Heilige Geest: Hij is 
de Geest van leven in ons om de essentiële Geest van God te zijn en Hij is de 
Geest van kracht op ons om de economische Geest van God te zijn – Joh. 14:7; 
Hnd. 1:8. 

E. Het werk van de Heilige Geest – De Heilige Geest deed en doet nog steeds 
veel wonderbaarlijke dingen voor ons om ons volledig in Gods economie te 
brengen. 

IV. Het kruis van Christus: 

A. In het Oude Testament profeteerde God in de oordelen van de Wet dat 
Christus aan een boom gehangen zou worden, oftewel, aan het kruis – Dt. 
21:23; Gal. 3:13. 

B. Niet lang voordat de Heer ter dood werd gebracht door de romeinse 
gouverneur, had het romeinse rijk kruisiging aangenomen als manier voor 
terechtstelling; dus toen de Joden op zoek waren naar de Heer om Hem te 
doden, kruisigden zij Hem door de handen van de romeinse gouverneur – 
Joh. 19:15; Dt. 22:24. 

C. Christus werd gekruisigd aan het begin van het negende uur in de ochtend 
tot drie uur in de middag, zes uur in totaal – Mc. 15:25; Mt. 27:45. 

D. Christus heeft elf zaken aan het kruis volbracht; wij kunnen in Gods 
economie deelnemen door Zijn verschillende volbrengingen. 

E. De apostel Paulus, gewonnen door Christus, roemde in niets anders dan het 
kruis van Christus – Gal. 6:14. 

FOCUS 

De focus van deze les ligt op het zien dat de belangrijkste onderwerpen in de Bijbel God 
openbaren als Degene die plande, Christus als Degene die volbracht en de Geest als Degene 
die toepast. De Geest brengt in ons in de werkelijkheid van wat God is, wat Christus heeft 
volbracht aan het kruis en waar Christus doorheen is gegaan, heeft verkregen en bereikt. 
We moeten ervan onder de indruk zijn dat God Drie-enig is om Zichzelf in de mens uit te 
delen om het Lichaam van Christus voort te brengen en op te bouwen. Ook moeten we zien 
dat de hemelse bediening van Christus vandaag de dag is voor het uitvoeren van Zijn 
economie in en door ons.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 7  

VRAGEN 

 Vertel je metgezellen over deze unieke ware God. 

 Hoeveel titels van Christus ken je? Noem ze. 

 Wat is het verschil tussen Christus als onze Hoge Priester en Christus als onze 
bemiddelaar? 

 In Galaten 6:14 zegt Paulus: “Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het 
kruis van onze Heer Jezus Christus.” Waarom zegt hij dit?  



VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Jesaja 45:5 
 Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij 

Mij niet kendet. 

Matteüs 28:19 
 Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb 
geboden. 

1 Timoteüs 2:5 
 Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 

Johannes 7:37-39 
37  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: Als 

iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! 
38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. 
39  Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de 

Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. 

Galaten 6:14 
 Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus 

Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld. 

 

Uittreksels voor overzicht 7 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 7 

C. Jehova - de in zichzelf bestaande en altijd bestaande Ik Ben 

In Exodus 3:14 zei God dat Hij de 'Ik ben die Ik ben' is. Hier vertelde God Mozes in 
duidelijke woorden dat Zijn naam Jehova is. De naam Jehova is de op een na belangrijkste 
goddelijke titel die door de Bijbel wordt gebruikt om God te openbaren. Het betekent de in 
zichzelf bestaande en altijd bestaande Ik Ben, de Ik Ben die was, die is en die komt. Het 
geeft aan dat Hij de Ik Ben is, en dat er naast Hem niets is. Alleen Hij is, en Hij is de in 
zichzelf bestaande en altijd bestaande IK BEN, die was, die is en die komt. Daarom is alles 
in het hele universum ijdel en is niet; alleen Hij is, alleen Hij bestaat voor altijd, en alleen 
Hij is de werkelijkheid. Hij is alles voor de mensen die Hij heeft geschapen en die Hem 
toebehoren. Hij is alles wat ze nodig hebben. 

D. De drie-enige God 

De Bijbel onthult dat God drie-enig is. Dit is een openbaring die van groot belang is. God 
is uniek en Zijn naam is Jehova, toch is deze God ook drie-enig - Hij is de Vader, Zoon en 
Geest. Dit is een verborgenheid, in feite is het de grootste verborgenheid. 

1. De zaak van de Vader, de Zoon en de Geest 

De Heer zegt in Matteüs 28:19: “En doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes." De Heer spreekt hier duidelijk over Drie: de Vader, de Zoon en de 
Geest. Maar wanneer Hij hier spreekt over de naam van de Vader, Zoon en Geest, staat 



de naam die wordt gebruikt in de oorspronkelijke tekst in het enkelvoud. Dit betekent dat 
hoewel de Vader, de Zoon en de Geest drie zijn, de naam toch één is. Het is werkelijk een 
verborgenheid - één naam voor Drie. Dit is natuurlijk wat wordt bedoeld met de 
uitdrukking drie-één of drie-enig.  

E. De reden waarom God drie-enig is 

In 2 Korintiërs 13:13 staat: “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de 
gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen." Hier zien we dat de Drie-enige God 
Zich in ons uitdeelt. We genieten de genade van Christus die voortkomt uit de liefde van 
God door gemeenschap te hebben met de Heilige Geest. De hele Drie-enige God is voor ons 
genot en onze ervaring. 

God is de Drie-enige God. De ene, unieke God heeft het aspect van drie: de Vader, de Zoon 
en de Geest. De Vader, de Zoon en de Geest zijn allemaal God en zijn eeuwig, en bestaan 
naast elkaar, zijn wederzijds inwonend en onafscheidelijk. Voor de gelovigen is de Vader 
de bron, de Zoon de manifestatie en de Geest is God die hen bereikt en binnengaat. Zo 
wordt de Drie-enige God in hun wezen uitgedeeld om hun leven, genot en volledige 
voorziening te zijn. 

D. De voltooiingen aan het kruis 

Christus heeft elf zaken aan het kruis volbracht. We kunnen deelnemen aan Gods 
economie vanwege Zijn verschillende voltooiingen. 

Het eerste dat Christus aan het kruis volbracht is, dat Hij de verschillende zonden droeg 
die we uiterlijk hebben begaan, dat wil zeggen de zonden die we persoonlijk hebben 
begaan, opdat we gered worden van de dood en overgaan in het leven (1 Pe. 2:24). 

Aan het kruis verwijderde Christus tegelijkertijd de zonde in onze innerlijke natuur, de 
zonde die we door geboorte hebben geërfd, zodat we verlost kunnen worden van onze 
zondige natuur binnenin (Heb. 9:26). 

Christus droeg onze uiterlijke zonden en verwijderde onze innerlijke zonde aan het kruis 
en ontving de vloek die we volgens Gods wet hadden moeten ontvangen vanwege onze val 
en onze zonde (Gal. 3:13). 

Christus rekende aan het kruis niet alleen af met onze dubbele zonde. Ook kruisigde Hij 
onze zondige oude mens, opdat het lichaam van de zonde geen effect zou hebben, opdat we 
niet langer slaven van de zonde zouden zijn (Rom. 6:6). 

Aangezien onze oude mens met Christus is gekruisigd, wordt ons 'ik' ook met Hem 
gekruisigd (Gal. 2:20). 

Christus kruisigde niet alleen onze oude mens aan het kruis, Hij kruisigde ook ons vlees 
met zijn hartstochten en lusten. Hier staat dat wij die van Christus zijn, het vlees met 
hartstochten en begeerten hebben gekruisigd. We kunnen dit doen op basis van het feit 
dat de Heer ons vlees aan het kruis heeft gekruisigd (Galaten 5:24). 

Aan het kruis vernietigde Christus de duivel, die de macht van de dood heeft, en bevrijdde 
ons van de slavernij van de dood (Heb. 2:14-15). 

Aangezien Christus de duivel vernietigde, die de macht over de dood heeft, oordeelde en 
rekende Hij uiteraard ook met hem, de oude slang, die de mensheid had vergiftigd af. 
Opdat allen die in Christus geloven, het eeuwige leven van God ontvangen en overgaan 



van dood in leven. Dit wordt gekenmerkt door het feit dat Mozes de slang in de woestijn 
ophief, die de Israëlieten van de dood tot leven bracht (Joh. 3:14-15).  

Aan het kruis vernietigde Christus satan, de duivel, en tegelijkertijd kruisigde Hij de door 
satan georganiseerde wereld die aan satan hing, waardoor de wereld haar onrechtmatig 
in bezitnemende macht verloor over degenen die in Christus geloofden (Gal. 6:14). 

Aan het kruis schafte Christus de oudtestamentische wet, die in geboden en  
verordeningen bestaat, waardoor de Joden van de heidenen werden gescheiden af. 
Waardoor ze één werden en de twee in Hemzelf geschapen werden tot één nieuwe mens, 
namelijk de Gemeente (Ef. 2:14-15). 

Christus rekende niet alleen met alle bovengenoemde negatieve punten voor God en voor 
ons aan het kruis af, maar door Zijn dood aan het kruis bevrijdde Hij ook het goddelijke 
leven binnenin Hem en bracht het in ons, zodat we Zijn vele leden werden die Zijn Lichaam 
vormen (Joh. 12:24). 

OVERZICHT 

God is degene die gepland heeft. Christus is degene die heeft volbracht. De Geest is degene 
die toepast. De Geest brengt ons de werkelijkheid van wat God is, wat Christus heeft 
bereikt aan het kruis, en waar Christus doorheen ging, heeft verkregen en bereikt. De 
persoon en het werk van de Drie-enige God heeft ons verlost van alle negatieve dingen in 
het universum en deelt de Drie-enige God Zelf in ons uit. Dit zijn de vier meest cruciale 
dingen die aan ons in de Bijbel zijn geopenbaard. Als we de waarheid over God, Christus, 
de Heilige Geest en het kruis van Christus zien, geloven en ontvangen, worden we 
vrijgezet om van Hem te genieten. Wat geweldig! (Lesson Book, Level 6: The Bible—The 
Word of God, blz. 99-113) 

 

  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Acht 

Belangrijke onderwerpen in de Bijbel – De mens en verlossing 

Schriftlezing: Op. 13:8; Gn. 3:15; 1 Joh. 3:8; Gal. 3:16; 1 Pe. 1:2; 1 Kor. 3:6-7; Rom. 12:2; 
Op. 14:15; Fil. 3:21; 1 Joh. 1:2; Heb. 7:16; 1 Tim. 6:12; Mt. 28:19; Joh. 3:5-6;  

2 Kor. 3:18; Rom. 8:5-11; Rom. 15:16 

I. De mens 

A. De schepping van de mens: 
1. De mens bezit niet alleen het hoogst geschapen leven, maar is ook 

geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis; beeld verwijst naar 
de innerlijke delen van de mens en gelijkenis verwijst naar het uiterlijke 
lichaam van de mens wat hem tastbaar maakt – Gn. 1:26-27: 
a. Het belangrijkste doel van Gods schepping van de mens, een 

collectieve mens, is God tot uitdrukking brengen – Gn. 1:26-27. 
b. Het woord heerschappij omvat meer dan alleen gezag; heerschappij 

wijst zowel op de aanwezigheid van een koninkrijk als een bereik 
waarin gezag wordt uitgeoefend. 

2. Na de schepping van de mens gaf Hij het goddelijke leven niet aan de 
mens; in plaats daarvan gaf Hij de mens een vrije wil om te kiezen; Hij 
plaatste de mens voor de boom van het leven omdat Hij wilde dat de mens 
voor Hem zou kiezen om Hem als leven te nemen – Gn 2:9. 

B. De val van de mens: 
1. Nadat God de mens had geschapen plaatste Hij de mens voor de boom 

van het leven, maar voordat de mens de boom van het leven kon aanraken 
nam satan de gelegenheid waar om de mens te verleiden eerst de boom 
van kennis van goed en kwaad aan te raken. Hierdoor kwam de mens in 
een onrechtmatige eenheid met satan, dit werd de eerste stap in de val 
van de mens. 
a. De oorzaak 

 Door verleiding zorgde satan ervoor dat de mens ging twijfelen 
aan Gods woord en aan Gods hart. 

 Een andere oorzaak van de val van de mens was dat de vrouw 
veronderstelde het hoofdschap te hebben – Gn. 3:2-3, 6. 

b. De eerste stap in het proces van de val van de mens was dat hij zijn 
geest niet gebruikte, de tweede stap was dat hij zijn ziel beoefende en 
de derde stap was dat hij handelde met zijn lichaam – Gn. 3:2, 3, 6. 

c. Het gevolg – Door de overtreding van Adam kwam zonde in de wereld 
en door zonde ook de dood. De dood regeert over alle mensen, dus in 
Adam zijn allen gestorven – Rom. 5:14; 1 Kor. 15:22. 

2. De duivel zorgde ervoor dat de mens nog dieper viel – Kaïn bracht een 
offer aan God volgens zijn eigen begrip, werd jaloers en doodde zijn broer, 
creëerde zijn eigen religie en zijn nakomelingen vonden een cultuur uit 
zonder God – Gn. 4:11-14, 17-22. 

3. Toen nam de vijand nog een verdere stap, waardoor de mens zelfs nog 
dieper viel. De zonen van God, de gevallen engelen, trouwden met de 
dochters van de mens; dit onwettige huwelijk bracht het vlees voort. Deze 
val zorgde ervoor dat de Heilige Geest zich terugtrok van de mens en dat 



al het vlees volledig werd vernietigd op Noach en zijn familie na – Gn. 6:3; 
7:21. 

4. De vierde stap in de val van de mens, door satan aangespoord, was de 
openlijke collectieve rebellie tegen God en Zijn gezag. Toen de mens de 
vierde stap in de val had bereikt, was hij tot het uiterste gevallen zodat 
zelfs God niets meer kon doen om het gevallen ras te herstellen – Gn. 
11:3-4. 

II. Verlossing: 

A. Verlossing was vooraf gepland en voorbestemd door God. Voordat de 
verlossing kwam beloofde God dit al vele malen in het Oude Testament en 
maakte Hij de verschillende aspecten van Zijn verlossing al duidelijk: 
1. Nadat de mens zondigde en viel kwam God onmiddellijk met de belofte 

dat het zaad van de vrouw (Christus) zou komen en de kop van satan zou 
vermorzelen – Gn. 3:15. 

2. Christus is niet alleen het zaad van de vrouw, maar ook het zaad van 
Abraham, zoals uitgebeeld door Isaak – Gn. 13:15; 17:8; Gal. 3:16. 

B. De volledige behoudenis van de Drie-enige God omvat vele aspecten in drie 
fasen: 
1. De eerste fase, de beginfase, is de fase van wedergeboorte, bestaat uit 

verlossing, heiliging (in positie), rechtvaardiging, verzoening en 
wedergeboorte – Rom. 3:24-26; 1 Pe. 1:2; 1 Kor. 6:11; Joh. 3:3-6. 

2. De tweede fase van behoudenis, de fase van vooruitgang, is de fase van 
transformatie, deze bestaat uit bevrijding van zonde, heiliging 
(hoofdzakelijk betreft het karakter), groei in leven, transformatie, opbouw 
en volwassenheid – Rom. 6:6-7; 7:16-20; 8:2; 6:19, 22; 1 Kor. 3:6-7; 2 Kor. 
3:6, 17-18; Rom. 12:2; Ef. 4:23; 1 Pe. 2:5; Ef. 2:22; Op. 14:15. 

3. De derde fase, de voltooiende fase, is de fase van voleindiging. Deze fase 
bestaat uit de verlossing (verheerlijking) van ons lichaam, gelijkvormig 
worden aan de Heer, verheerlijking, het beërven van Gods koninkrijk, 
deelhebben aan het koningschap van Christus en het hoogste genot van 
de Heer – Rom. 8:23; Fil. 3:21; Rom. 8:29-30; 2 Tim. 2:12; Op. 20:4, 6; 2:26-
27; 12:5. 

FOCUS 

De focus van deze les ligt op het opnieuw bekijken van de kostbaarheid van de mens in Gods 
schepping als een vat naar het beeld en de gelijkenis van God met de vrijheid om te kiezen. 
We kunnen de schepping van de mens in drie delen, illustreren op een driedimensionale 
manier en ook de gevolgen van de val op ons driedelig vat op deze manier laten zien. Ook 
moeten we de vier vallen van de mens en Gods behoudenis herhalen op een levende en 
praktische manier. Deze les rust ons toe voor het verkondingen van het evangelie en om de 
Heer te delen met onze vrienden.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 8, Romeinse I & II 

VRAGEN 

 Wat maakt mensen zo bijzonder in Gods schepping? 



 Wat waren de vier stappen van de val en wat veroorzaakte iedere stap? Wat was 
de conditie van de mens na de val? 

 Welke belofte deed God aan de gevallen mens? 

 Wat zijn de drie fasen van behoudenis? Geef bij elke fase voorbeelden. 

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Genesis 1:26-27 
26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij 

heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en 
over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 

27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij hen. 

Genesis 2:9 
 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om 

te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, 
benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 

Genesis 3:15 
 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; 

dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 

Romeinen 5:10, 12 
10  Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn 

Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven.  
12  Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de 

dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben. 

Johannes 3:36 
 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal 

[het] leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. 
 

Uittreksels voor overzicht 8 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 8 

A. De schepping van de mens 

1. De mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis 

De mens bezit niet alleen het hoogste geschapen leven, maar hij is ook gemaakt naar Gods 
beeld en als Zijn gelijkenis (Gn. 1:26-27). Buiten de mens is er geen ander schepsel dat op 
God lijkt in beeld en gelijkenis. De mens is het meest verheven dat door God is geschapen 
en hij is geschapen naar Gods beeld en als Gods gelijkenis. De mens is in Gods schepping 
het beste vat dat door God voor Zijn plan voorbereid is. God bepaalde in Zijn plan dat de 
mens Zijn leven zou bezitten om de broeders van Zijn Zoon te zijn. Daarom had de mens, 
in Zijn schepping, Zijn beeld en gelijkenis.  

Beeld verwijst naar de innerlijke delen, zoals het verstand, de emotie en de wil. Het 
verstand van de mens, het gevoel en de wil die de ongrijpbare mens samenstellen, werden 
naar Gods beeld geschapen. Daarom lijken de menselijke functies zoals gedachte, mening 
en liefde op die van God. 



Het beeld van God verwijst ook naar de kenmerken van Zijn eigenschappen. De meest 
belangrijke eigenschappen van God die gemanifesteerd worden in de mens zijn liefde, 
licht, heiligheid en rechtvaardigheid. Toen God de mens schiep, schiep Hij hem naar zijn 
beeld, volgens de eigenschappen van Zijn deugden zodat de mens Hem door deze deugden 
tot uitdrukking kan brengen. De mens heeft zodoende het verlangen om liefde, licht, 
heiligheid en rechtvaardigheid te hebben en deze deugden worden soms tot uitdrukking 
gebracht in zijn gedrag. Wat de mens heeft, is echter alleen het beeld, niet de 
werkelijkheid. De mens moet God als zijn leven en inhoud ontvangen en dan zullen Gods 
liefde, licht, heiligheid en rechtvaardigheid de menselijke deugden van liefde, licht, 
heiligheid en rechtvaardigheid opvullen en verrijken om de werkelijkheid te worden.  

Gelijkenis verwijst naar het uiterlijke lichaam dat de tastbare mens samenstelt. Het 
uiterlijke lichaam van de mens werd naar de gelijkenis van God geschapen. God heeft Zijn 
gelijkenis. Voordat God vlees werd om een mens te zijn, verscheen Hij regelmatig aan 
mensen in het Oude Testament in de vorm van een mens (Gn. 18:2, 16-17; Ri. 13:9-10, 17-
19). De vorm van de mens is de vorm van God, omdat de mens naar de gelijkenis van God 
werd geschapen. 

B. De val van de mens 

Nadat God de mens maakte, plaatste Hij de mens voor de boom van het leven, opdat de 
mens de boom van het leven aan zou raken en Zijn leven, dit is het ongeschapen leven, zou 
ontvangen. Maar voordat de mens de boom van het leven aan kon raken en met God in 
leven verbonden werd, nam satan de mogelijkheid waar om eerst te komen. Hij verzocht 
de mens om de boom van kennis van goed en kwaad aan te raken en zorgde ervoor dat de 
mens een onwettige eenheid met hem kreeg. Dit werd de eerste stap van de val van de 
mens. 

Volgens het verslag in Genesis 3 tot en met 11 ging de mens door vier stappen van de val 
heen. De eerste stap is de val van Adam, waarvan een verslag staat in hoofdstuk drie. De 
tweede stap is de val van Kaïn, waarvan een verslag staat in hoofdstuk vier. De derde stap 
is de val van het verdraaide en verdorven geslacht voor de zondvloed, waarvan een verslag 
staat in hoofdstuk zes. En de vierde stap is de val van het hele menselijke ras dat collectief 
opstond om tegen God te rebelleren, waarvan een verslag staat in hoofdstuk elf. Deze vier 
stappen van de val gingen een voor een verder. In deze vier stappen werd satans listigheid 
tot het uiterste blootgelegd.   

II. BEHOUDENIS 

God plande in Zijn eeuwige plan om alle dingen te scheppen en om de mens te bezitten om 
Zijn eeuwige doel te vervullen. Bovendien maakte Hij het plan om de mens te redden na 
de val volgens Zijn voorkennis en vooruitziendheid, dat betekent, volgens Zijn voorkennis 
van de val van de mens. Gods redding was noch een toevoeging aan Zijn oorspronkelijke 
plan, noch een gedachte na die tijd om het probleem recht te zetten, maar was vanaf het 
begin gepland en voorbereid. In Gods eeuwige plan bestemde Hij voor dat Christus na de 
val van de mens verlossing zou volbrengen. Daarom werd Christus vanuit Gods 
gezichtspunt voor de grondlegging van de wereld geslacht (Op. 13:8).  

A. Gods belofte 

Behoudenis werd van tevoren door God gepland en voorbeschikt. Daarom beloofde God het 
vele malen in het Oude Testament, voordat behoudenis kwam, en voorspelde duidelijk de 
verschillende aspecten van Zijn behoudenis.  



B. Behoudenis in drie fasen 

1. De beginfase 

De volledige behoudenis van de Drie-enige God omvat vele items in drie fasen. De eerste 
fase, de beginfase, is de fase van wedergeboorte. Deze fase bestaat uit verlossing, heiliging 
(in positie—1 Pe. 1:2; 1 Kor. 6:11), rechtvaardiging, verzoening en wedergeboorte 

2. De voortgaande fase 

De tweede fase van behoudenis, de voortgaande fase is de fase van transformatie. Deze 
fase bestaat uit vrijheid van zonde, heiliging (voornamelijk wat het karakter betreft —
Rom. 6:19, 22), groei in leven, tansformatie, opbouw en volwassen worden.  

3. De voltooiende fase 

De derde fase, de voltooiende fase, is de fase van vervolmaking. Deze fase bestaat uit de 
verlossing (transfiguratie) van ons lichaam, gelijkvormigheid aan de Heer, verheerlijking, 
de erfenis van Gods koninkrijk, deelnemen aan Christus’ koningschap en het allerhoogste 
genot van de Heer. In deze fase zal God ons gevallen en verdorven lichaam verlossen (Rom. 
8:23) door het te transfigureren in het lichaam van Christus’ heerlijkheid (Fil. 3:21). Hij 
zal ons gelijkvormig maken aan het heerlijke beeld van Zijn eerstgeboren Zoon (Rom. 8:29) 
en ons geheel en absoluut gelijk aan Hem maken in onze wedergeboren geest, 
getransformeerde ziel en getransfigureerde lichaam. Hij zal ons verheerlijken (Rom. 8:29), 
ons onderdompelen in Zijn heerlijkheid (Heb. 2:10) opdat wij binnen zullen gaan in Zijn 
hemelse koninkrijk (2 Tim. 4:18; 2 Pe. 1:11), waarin Hij ons heeft geroepen (1 Tes. 2:12). 
Wij zullen Zijn koninkrijk beërven als het allerhoogste deel van Zijn zegen (Jak. 2:5; Gal. 
5:21) zelfs om met Christus te regeren, om Zijn mede-koningen te zijn, deel te hebben aan 
Zijn koningschap over de volken (2 Tim. 2:12; Op. 20:4, 6; 2:26-27; 12:5), en deelhebben 
aan Zijn vorstelijke, koninklijke vreugde in Zijn goddelijke bestuur (Mt. 25:21, 23). (Lesson 
Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 116-127) 

 

  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Negen 

Belangrijkste onderwerpen van de Bijbel –  
Het eeuwig leven en de gelovigen 

Schriftlezing: Ef. 4:18; Heb. 7:16; 2 Tim. 1:10; Joh. 3:16, 36; 1 Joh. 1:2; 1 Tim. 6:12;  
Rom. 6:23; Ef. 4:12, 16; Mt. 28:19; Joh. 1:12-13, 3:5-6; Rom. 8:29-30; Joh. 15:16 

I. Eeuwig leven: 

A. Het eeuwig leven is het ongeschapen leven van God, het onverwoestbare 
leven en het onvergankelijke leven-Ef. 4:18; Heb. 7:16; 2 Tim. 1:10 
1. Het eeuwig leven is het leven dat niet alleen eeuwigdurend is maar 

eeuwig is in zowel tijd en natuur – Joh. 3:16, 36; 1 Joh. 1:2 
2. Wedergeboren zijn is eenvoudig God in ons ontvangen als ons leven, een 

leven ontvangen dat goddelijk is, een leven anders dan ons menselijk 
leven – Joh. 1:12-13 

3. Het eeuwig leven is het leven dat in de Zoon van God is en de Zoon van 
God zelf is – 1 Joh. 5:11-12; 1:2; Joh. 14:6 

B. De apostel Paulus vermaande ons het eeuwig leven te grijpen – 1 Tim. 6:12 
1. Het Nieuwe Testament leert ons dat het eeuwig leven drie fasen in drie 

eeuwen heeft – de huidige eeuw; de eeuw van de Gemeente, de komende 
eeuw; de eeuw van het koninkrijk en de eeuwigheid, in de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde met het Nieuwe Jeruzalem als het middelpunt: 
a. In de eerste eeuw, de eeuw van de Gemeente, ontvangen we eeuwig 

leven; dit wordt ons leven en we genieten en leven door dit leven; in 
de eeuw van de Gemeente is een zaak van het eeuwig leven 
ontvangen – Rom. 6:23; Joh. 3:16 

b. Maar in de volgende eeuw, de eeuw van het koninkrijk, is het eeuwig 
leven niet om te ontvangen, maar voor de mens om binnen te gaan – 
Mt. 25:46 

c. Vervolgens zal in de eeuwigheid, dat is in de nieuwe hemel en nieuwe 
aarde met het Nieuwe Jeruzalem als het middelpunt, het eeuwig leven 
uiteindelijk het voleindigde geschenk zijn aan Gods verloste volk, om 
de Drie-enige God tot uitdrukking te brengen in de eeuwigheid – Op. 
21:2  

2. Het is door dit eeuwig leven en in dit eeuwig leven dat de gelovigen 
voortgebracht zijn; het eeuwig leven is cruciaal voor het voortbrengen van 
de gelovigen en voor het opbouwen van het organische Lichaam van 
Christus – Ef. 4:12, 16 

II. Gelovigen: 

A. De gelovigen zijn wedergeboren in hun geest door de Geest met het goddelijk 
leven, dat Christus is, om de kinderen van God te zijn met de goddelijke 
natuur en om de leden van Christus te zijn in de eenheid van het goddelijke 
leven – Joh. 3:5-6; Kol. 3:4a; Joh. 1:12-13; 2 Pe. 1:4b; Rom. 12:5 

B. De gelovigen zijn gedoopt in de Drie-enige God en hebben een organische 
eenheid met de door een proces gegane Drie-enige God – Mt. 28:19; Rom. 6:3; 
1 Kor. 12:13; Gal. 3:27 



C. Alhoewel de gelovigen wedergeboren zijn in hun geest, blijft hun ziel en 
lichaam oud en moet behouden worden in het leven van de Heer – Rom. 5:10 
1. De gelovigen worden betreffende het karakter geheiligd door de Geest – 

Rom. 15:16; 6:19, 22 
2. De gelovigen worden vernieuwd in hun verstand en getransformeerd in 

hun ziel – Rom. 12:2; 2 Kor. 3:18 
3. De gelovigen worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de 

Eerstgeboren Zoon van God – Rom. 8:29 
4. Uiteindelijk worden de gelovigen verheerlijkt in hun lichaam in de 

heerlijkheid van de door een proces gegane Drie-enige God – Rom. 8:30, 
17-18 

D. De gelovigen moeten functioneren als de ranken van Christus in de wijnstok, 
het organisme van de Drie-enige God, om de door een proces gegane Drie-
enige God tot uitdrukking te brengen door vrucht te dragen voor de 
vergroting van Christus. 

FOCUS 

De focus van de les ligt op het herhalen van de cruciale zaken en de belangrijkste 
onderwerpen van leven en de gelovigen. Deze herhaling van de waarheid is om ons toe te 
rusten voor ons verkondingen van het evangelie en mensen naar Christus leiden. We hebben 
een fris begrip van en fris licht nodig over deze onderwerpen om ze aan anderen te kunnen 
spreken.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 8, Romeinse III. & IV. 

VRAGEN 

 Wat zijn de drie fasen van het eeuwig leven 

 Bespreek met je metgezellen de verschillen tussen de gelovigen en de gevallen 
mens in het algemeen. Wat is het verschil tussen deze twee lijnen in de Bijbel? 

 Wat zijn de stappen van Gods organische behoudenis, van wedergeboorte tot 
verheerlijking? 

 Wat is de primaire functie van de gelovigen als ranken in de wijnstok?  

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Hebreeën 7:16 
 Die het niet geworden is naar de wet van een vleselijk gebod, maar naar de kracht 

van een onvergankelijk leven. 

Johannes 1:12-13 
12  Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te 

worden, hun die in zijn naam geloven; 
13  die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit 

God geboren zijn. 

1 Timoteüs 6:12 
 Strijd de goede strijd van het geloof; grijp het eeuwige leven, waartoe je geroepen 

bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. 



Romeinen 8:29-30 
29  Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het 

beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder 
vele broeders. 

30  En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft 
geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die 
heeft Hij ook verheerlijkt. 

Johannes 15:16 
 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u 

zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u de 
Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. 

 

Uittreksels voor overzicht 9 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
Lesson 8 

III. EEUWIG LEVEN 

A. De definitie van eeuwig leven 

Veel christenen houden vast aan het concept dat eeuwig leven een zegen is die aan de 
gelovigen wordt gegeven, waarin ze voornamelijk naar een hemelse woning gaan om van 
een beter leven te genieten. Toen ik in het christendom was, vertelde niemand mij dat 
eeuwig leven geen zegen is, maar dat het eenvoudig leven is. In ons fysieke lichaam hebben 
we een biologisch leven (bios) en in onze ziel hebben we een psychologisch leven (psuche). 
We hadden deze twee soorten leven voordat we gered werden. Maar toen we gered werden, 
ontvingen we een ander leven, het eeuwig leven (zoe).  

Dit eeuwig leven is het leven dat niet alleen eeuwigdurend is, maar eeuwig in zowel tijd 
als natuur (Joh. 3:16, 36; 1 Joh. 1:2). Dit leven is onbeperkt zowel in tijd als in natuur, 
daarom is het eeuwig. 

Het eeuwige leven is het ongeschapen leven van God (Ef. 4:18), het onverwoestbare leven 
(Heb. 7:16) en het onvergankelijke leven (2 Tim. 1:10). Ik ontving veel hulp door de 
geschreven werken van Watchman Nee, Mary McDonough, Ruth Paxson, and T. Austin-
Sparks over de definitie van eeuwig leven. Door hun geschreven werken kwam ik te weten 
dat wedergeboren zijn eenvoudig betekent dat we God in ons als ons leven ontvangen, een 
leven ontvangen dat goddelijk is, een ander leven dan ons menselijke leven.   

Het eeuwig leven is het leven dat in de Zoon van God is en dat de Zoon van God is (1 Joh. 
5:11-12; 1:2; Joh. 14:6).  Dit leven is niet alleen in de Zoon van God, maar het is de Zoon 
van God Zelf. 

Het eeuwig leven is het leven waarmee de gelovigen worden wedergeboren en dat het leven 
van de gelovigen wordt (Kol. 3:4a), het maakt de gelovigen kinderen van God (Joh. 1:12-
13) en de leden van Christus (Ef. 5:30). 

B. Het eeuwig leven grijpen 

Paulus gaf ons in 1 Timoteüs 6:12 de opdracht om dit eeuwig leven te grijpen. 

Het Nieuwe Testament onderwijst ons dat het eeuwig leven drie fasen heeft en deze drie 
fasen zijn in drie eeuwen—het huidige tijdperk, het tijdperk van de Gemeente; het komende 
tijdperk, het tijdperk van het koninkrijk; en het eeuwige tijdperk, in de nieuwe hemel en de 



nieuwe aarde met het Nieuwe Jeruzalem als het centrum. In het eerste tijdperk, het tijdperk 
van de Gemeente ontvangen we het eeuwige leven. Het wordt ons leven en we genieten dit 
leven en leven erdoor. In het tijdperk van de Gemeente is het een zaak van het ontvangen 
van het eeuwige leven, maar in het volgende tijdperk, het tijdperk van het koninkrijk, 
ontvangen de mensen niet het eeuwige leven, maar gaan erin binnen. In Matteüs 25:46 
zullen degenen onder de volken die door de Heer Jezus geoordeeld worden om de ‘schapen’ 
te zijn, het eeuwig leven binnengaan in het tijdperk van het koninkrijk. Dus zal het eeuwig 
leven in het komende tijdperk een bereik worden waar mensen in kunnen binnengaan. In 
dat tijdperk zal het eeuwig leven worden gegeven als een beloning. In deze eeuw ontvangen 
we het eeuwig leven als een gratis geschenk (Rom. 6:23b), maar in het komende tijdperk zal 
het eeuwig leven iets zijn dat we binnengaan, niet als geschenk maar als een beloning. Deze 
beloning zal zowel aan de overwinnende gelovigen als aan de ‘schapen’ gegeven worden in 
Matteüs 25. Aan degenen die de prijs betaalden om zorg te dragen voor de broeders van 
Christus tijdens de grote verdrukking. Vervolgens zal in het eeuwige tijdperk, dat is in de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde met het Nieuwe Jeruzalem als het centrum, het eeuwig 
leven uiteindelijk het voleindigde geschenk van God zijn voor Gods hele verloste volk om de 
Drie-enige God voor eeuwig te manifesteren.  

Het is door dit eeuwig leven en in dit eeuwig leven dat de gelovigen voortgebracht zijn. 
Het eeuwig leven is cruciaal voor het voortbrengen van de gelovigen en voor de opbouw 
van het organische Lichaam van Christus. 

IV. DE GELOVIGEN 

A. De doop van de gelovigen 

De gelovigen zijn driedelige schepsels met een geest, ziel en lichaam (1 Tes 5:23). De 
gelovigen zijn verlost, gerechtvaardigd en in Christus verzoend met God (Rom. 3:24; 
5:10a). We zijn niet alleen gered, we zijn verlost, gerechtvaardigd en in Christus verzoend 
met God. De gelovigen zijn gedoopt in de Drie-enige God om een organische eenheid met 
de door een proces gegane Drie-enige God te hebben (Mt. 28:19). In zijn Word Studies in 
het Nieuwe Testament zei M. R. Vincent toen hij over Matteüs 28:19 schreef: “Gedoopt 
worden in de naam van de Heilige Drie-eenheid omvat een geestelijke en mystieke eenheid 
met Hem.” Zo’n gedachte, zo’n openbaring is verloren gegaan in het christendom. Dopen 
is ons in de Drie-enige God dopen opdat we een organische eenheid met de door een proces 
gegane Drie-enige God hebben. 

B. De wedergeboorte van de gelovigen 

De gelovigen zijn wedergeboren in hun geest door de Geest (Joh. 3:5-6) met het goddelijke 
leven, welke Christus is (Kol. 3:4a) om de kinderen van God te zijn (Joh. 1:12-13) die de 
goddelijke natuur hebben (2 Pe. 1:4b) en die de leden van Christus zijn (Rom. 12:5) in de 
eenheid van het goddelijke leven. Wedergeboorte vindt plaats in onze geest. Het wordt 
uitgevoerd door de Geest van Christus met het goddelijke leven en maakt ons ten eerste 
de kinderen van God en vervolgens de leden van Christus. De gelovigen zijn met Christus 
gekruisigd, beëindigd in hun oude mens (Gal. 2:20; Rom. 6:6). De gelovigen hebben 
Christus die in hen leeft als de pneumatische Christus, de Geest die hen bewoont (Rom. 
8:11).  

C. De groei van de gelovigen 

De gelovigen zijn in positie geheiligd door het bloed van Christus (Heb. 13:12) en worden 
wat het karakter betreft geheiligd door de Geest (Rom. 15:16; 6:19, 22), opdat ze 



vernieuwd, getransformeerd worden in hun ziel (Rom. 12:2a; 2 Kor. 3:18), gelijkvormig 
gemaakt aan het beeld van de eerstgeboren Zoon van God (Rom. 8:29) en verheerlijkt 
(verlost) in hun lichaam (Rom. 8:23) in de heerlijkheid van de door een proces gegane Drie-
enige God (Rom. 8:30, 17-18). Hoewel de gelovigen in hun geest wedergeboren zijn, blijven 
hun ziel en lichaam oud. Daarom moeten de gelovigen vernieuwd en getransformeerd 
worden in hun ziel, gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de eerstgeboren Zoon 
van God en verheerlijkt worden in hun lichaam in de heerlijkheid van de door een proces 
gegane Drie-enige God. De gelovigen zijn driedelige schepsels en bestaan uit geest, ziel en 
lichaam. Ten eerste wordt hun geest wedergeboren, vervolgens wordt hun ziel 
getransformeerd en uiteindelijk zal hun lichaam verheerlijkt worden. Het hele wezen van 
de gelovigen zal verzadigd zijn met Gods schitterende leven. Gods leven is een leven van 
glorie en die glorie is de heerlijkheid van het goddelijke leven. Wanneer we doordrongen, 
verzadigd en doordrenkt zijn met de glorie van het goddelijke leven, zullen we in 
heerlijkheid zijn. De gelovigen worden verzadigd met de uitdeling van de goddelijke Drie-
eenheid in hun driedelige wezen (Rom. 8:5-11), zodat ze vermengd worden met de door een 
proces gegane Drie-enige God. De gelovigen zijn met de Heer verbonden als één geest (1 
Kor. 6:17).  

D. De functie van de gelovigen 

De gelovigen zijn de ranken van Christus als de wijnstok, het organisme van de Drie-enige 
God, om de door een proces gegane Drie-enige God tot uitdrukking te brengen in het 
dragen van vrucht voor de vergroting van Christus (Joh. 15:1-5, 8, 16). Als de ranken van 
Christus moeten de gelovigen een vruchtdragend leven leiden voor de vergroting van 
Christus. De gelovigen zijn Gods nieuwtestamentische priesters van Zijn evangelie om 
geredde zondaren als offers aan God te offeren. (Rom. 15:16; 1 Pe. 2:5, 9). De gelovigen 
moeten als priesters van God een zondaren-reddende dienst hebben om offeranden aan 
God te offeren. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 127-130) 

 

 
  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Tien 

Belangrijkste onderwerpen van de Bijbel – De Gemeente 

Schriftlezing: Ef. 1:9-10; 3: 9-11; Mt. 16:18; Ef.1:22-23; 5:25; 2:19, 22; Kol. 3:10-11;  
1 Kor. 1:2; Mt. 16:18; 18:17; Hnd. 8:1; 13:1; 1 Kor. 1:10; Op. 1:4, 11 

I. De Gemeente – De Gemeente is het doel dat God wil verkrijgen in Zijn 
eeuwige economie. Een ieder van ons die gered is neemt deel aan dit 
doel, dat God Zijn hartsverlangen mag verkrijgen volgens Zijn 
welbehagen – Ef. 1:9-10; 3:9-11. 

II. De posities van de Gemeente in Gods economie: 

A. De uitdrukking ‘Gemeente’ is in het Grieks ekklesia, wat betekent de 
uitgeroepen vergadering, dat aanduidt dat de Gemeente een verzameling is 
die door God uit de wereld is geroepen – Mt. 16:18 

B. De Gemeente is het Huis van God; dit huis verwijst naar de woonplaats van 
God en naar de familie van God, het huisgezin van God; het huisgezin van 
God is het huis voor Gods verblijf – Ef. 2:19, 22; 1 Tim. 3:15 

C. De Gemeente is het Lichaam van Christus met Christus als het Hoofd. Het 
is samengesteld voor Christus in Zijn leven en Geest met allen die in Hem 
hebben geloofd, het is een levend organisme – Ef. 1:22-23 

D. De Gemeente is de nieuwe mens, een collectief mens. In de nieuwe mens zijn 
er geen personen van de oude schepping die tot enig ras, religie, cultuur of 
klasse behoren. Alleen Christus is alle bestanddelen van deze nieuwe mens 
en is in alle bestanddelen – Ef. 2:14-15; Kol 3:10-11  

E. De Gemeente is ook de wederhelft van Christus als Zijn Bruid. Als de 
wederhelft van Christus ontvangt de Gemeente Zijn liefde voor de 
tevredenstelling van Zijn hartsverlangen, dit is een zaak van liefde – Ef. 5:25, 
29-30 

III. De Gemeente is samengesteld uit degenen die in Christus geloofd 
hebben en Zijn leven bezitten – 1 Kor. 1:2: 

A. Een persoon die niet in Christus heeft geloofd en niet is behouden kan geen 
bestanddeel van de Gemeente worden. 

B. Alleen nadat zij behouden zijn en het leven van de Heer hebben om heiligen 
te worden, zijn ze bestanddelen van de Gemeente.  

IV. De gemeente heeft twee aspecten, de universele Gemeente en de 
plaatselijke gemeente – Mt. 16:18, 18:17: 

A. In het universele aspect is de Gemeente uniek en omvat allen die in Hem 
hebben geloofd in het universum door alle eeuwen heen en in elke plaats. – 
Mt. 16:18; Ef. 1:22 

B. Volgens het plaatselijke aspect verschijnt de gemeente in elke plaats; elke 
plaats omvat allen die in die plaats in Christus hebben geloofd – Hnd. 8:1; 
13:1; verw. Mt. 18:17. 

V. De benoeming van de Gemeente: 

A. De Gemeente is uniek en heeft geen speciale namen nodig, de gemeente is de 
gemeente; er zouden geen kerkgenootschappen moeten zijn die benoemd 
worden naar hun soort. – 1 Kor 1:10  



B. We kunnen de naam van de plaats waarin de gemeente zich bevindt 
gebruiken om die gemeente aan te duiden, zoals de gemeente in Jeruzalem, 
de gemeente in Antiochië en de zeven gemeenten in Asia – Hnd. 8:1; 13:1; 
Op. 1:4, 11  

FOCUS 

Het visioen van de Gemeente kan niet genoeg herhaald worden. De focus in de les herinnert 
ons aan de belangrijkste waarheden die gerelateerd zijn aan Gods economie. Het herhalen 
van deze punten moet ons op een frisse manier inspireren en toerusten betreffende alle 
openbaringen en belangrijke waarheden in het wederopbouwwerk van de Heer op een 
praktische en levende manier. Wij moeten op een praktische manier in het gemeenteleven 
zijn en de last hebben om onze vrienden ook in het gemeenteleven te brengen.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 9, Romeinse I. 

VRAGEN 

 Wat betekent het Griekse woord voor ‘gemeente’? 

 Wat is de gemeente voor God? Wat is zijn gevoel over de gemeente? 

 Stel je voor dat een vriend vraagt naar welke kerk je gaat. Wat zou je antwoorden? 

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Efeziërs 3:9-11 
9  En voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid 

die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft; 
10  opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente 

de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt, 
11  naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. 

Matteüs 16:18 
 En ook Ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen, en 

de poorten van de hades zullen haar niet overweldigen. 

1 Korintiërs 1:10 
 Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u 

allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn; maar dat u vast 
aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. 

Handelingen 8:1 
 Saulus nu stemde ermee in, dat hij werd gedood. Er ontstond nu in die tijd een grote 

vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door 
de landstreken van Judéa en Samaria, behalve de apostelen. 

Openbaring 1:4 
 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede van Hem 

die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn. 
 



Uittreksels voor overzicht 10 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of 
God, Lesson 9 

I. De Gemeente 

De gemeente is het doel dat God wil verkrijgen in Zijn eeuwige economie. Een ieder van 
ons die gered is neemt deel aan dit doel zodat God Zijn hartsverlangen zal verkrijgen 
volgens Zijn welbehagen. Daarom moeten wij de gemeente ook kennen. 

A. Wat de gemeente is 

1. De uitgeroepen vergadering 

De Heer Jezus zei dat Hij Zijn gemeente zal bouwen (Mt. 16:18). De gemeente is wat 
Christus zal bouwen door Zijn dood, opstanding en hemelvaart. De term “gemeente” is in 
het Grieks ekklesia, wat de uitgeroepen vergadering betekent. Daarom is de gemeente, 
volgens haar letterlijke betekenis, de vergadering die door God uit de wereld geroepen is. 
Het is geen kerkgebouw of één of ander pand voor de aanbidding van God. 

2. Het lichaam van Christus 

De apostel Paulus zei “De gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in 
allen vervult.” (Ef. 1:22-23). De gemeente is het Lichaam met Christus als het Hoofd. Het 
is samengesteld voor Christus in Zijn leven en Geest met allen die in Hem hebben geloofd. 
Het is een levend organisme en geen levenloze organisatie zoals de sociëteiten en 
genootschappen in de samenleving.  

Het lichaam van de mens is de volheid van de mens om zijn uitdrukking te zijn. Eveneens 
is de gemeente de volheid van Christus om Zijn uitdrukking te zijn. Omdat Christus 
Degene is die onbeperkt en uitgestrekt is en alles in allen vervuld, heeft Hij een groot 
Lichaam nodig om de volheid te zijn van Hemzelf die alles in allen vervuld, om Hem in 
alle dingen tot uitdrukking te brengen.  

3. De wederhelft van Christus 

Efeziërs 5:25 zegt “Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft 
liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.” Dit woord openbaart dat de gemeente 
ook Christus’ wederhelft is. Als het Lichaam van Christus ontvangt de gemeente leven 
van Hem voor Zijn uitdrukking, dit is een zaak van leven. Als de wederhelft van Christus 
ontvangt de gemeente Zijn liefde voor het tevredenstellen van Zijn hartsverlangen, dit is 
een zaak van liefde.   

4. Het huis van God 

De Bijbel vertelt ons ook “Opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God, 
dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid.” (1 Tim. 
3:15). Voor Christus is de gemeente Zijn Lichaam en Zijn wederhelft, maar voor God is de 
gemeente Zijn huis. Aan de ene kant verwijst dit huis naar Gods woonplaats en aan de 
andere kant verwijst het naar Gods familie, Gods huisgezin. Deze twee, Gods woonplaats 
en Gods huisgezin, zijn één. Gods huisgezin is het huis voor Gods woonplaats (Ef. 2:19,22). 
Het huis van een persoon is zijn plaats om te leven, wonen en rusten. De gemeente als 
Gods huis, is ook zo’n plaats voor God. Vandaag de dag leeft, woont en rust de levende God 
in de gemeente op de aarde. 



God is levend en de gemeente als Zijn huis is ook levend, heeft het leven van God, leeft, 
woont en rust met God. Daarom is het levende huis van God de pilaar en grondslag van 
Zijn werkelijkheid, welke de werkelijkheid (waarheid) in het universum is. Alles van deze 
levende God is de werkelijkheid in het universum. Zonder Hem is het universum ijdel en 
leeg, toch wordt al Zijn werkelijkheid ondersteund en gedragen door de gemeente, Zijn 
levende huis.  

5. De nieuwe mens 

Kolossenzen 3:10-11 zegt, “En de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, 
naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis 
en onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije; maar Christus is alles en in allen.” Net 
zoals de gehele mensheid de collectieve oude mens is die in Adam geschapen is, zo is de 
gemeente ook een collectieve nieuwe mens. Christus die alle verordeningen, welke 
verdeeldheid veroorzaakten onder de mens, aan kruis tenietgedaan heeft, schiep deze 
nieuwe mens in Zichzelf (Ef. 2:14-15). De nieuwe mens draagt het beeld van haar 
Schepper, Christus, die haar leven en inhoud is. In deze nieuwe mens zijn er geen personen 
van de oude schepping die toebehoren aan een ras, religie, cultuur of klasse. Alleen 
Christus is alle bestanddelen van deze nieuwe mens en is in al haar bestanddelen. De 
gemeente als het Lichaam van Christus neemt Christus als haar leven voor Zijn 
uitdrukking. De gemeente als de nieuwe mens neemt Christus als haar persoon voor de 
vervulling van Gods wil. 

A. De bestanddelen van de gemeente 

“De gemeente van God…de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen” (1 Kor 1:2). 
De gemeente is samengesteld met allen die in Christus hebben geloofd en die Zijn leven 
bezitten. Een ieder die niet in Christus geloofd en niet behouden is kan geen bestanddeel 
worden van de gemeente. Zonder behouden te worden zijn zelfs onze naaste familieleden 
geen bestanddelen van de gemeente. Alleen nadat ze gered zijn en het leven van de Heer 
hebben om heiligen te worden, zijn ze bestanddelen van de gemeente.  

B. Twee aspecten van de gemeente 

1. Het universele aspect 

“Op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen” (Mt. 16:18). De gemeente die door de Heer 
genoemd wordt in dit vers is het universele aspect. Het is uniek en omvat allen die in Hem 
geloofd hebben in het universum door de eeuwen heen en in elke plaats.  

2. Het plaatselijke aspect 

“Als hij echter hun geen gehoor geeft, zeg het aan de gemeente” (Mt. 18:17). De gemeente, 
in dit vers door de Heer genoemd, is het plaatselijke aspect. Het is talrijk en haar 
plaatselijke gelovigen kunnen er tegen spreken. Volgens het plaatselijke aspect verschijnt 
de gemeente in elke plaats. Elke plaatselijke gemeente omvat alleen degenen die in die 
plaats in Christus hebben geloofd.  

D. De benoeming van de gemeente. 

1. Ze heeft geen speciale naam 

De gemeente is uniek en heeft geen speciale namen nodig. De gemeente is de gemeente. 
Er zouden geen kerkgenootschappen moeten zijn die benoemd zijn naar hun soort, zoals 



de Presbyteriaanse gemeente, de Lutherse gemeente en de Baptisten gemeente. De 
gemeente op deze manier benoemen is niet nodig en niet volgens de Bijbelse openbaring.        

2. Ze mag worden aangeduid door de naam van haar plaats 

Ondanks dat de gemeente uniek is in het universum is ze talrijk in haar plaatselijke 
manifestatie. De vele plaatselijke gemeenten verschillen niet in natuur. Het enige verschil 
is de plaats waarin ze zich bevinden. Daarom kunnen we de naam van de plaats waarin 
een plaatselijke gemeente is, gebruiken om die gemeente aan te duiden, zoals de gemeente 
in Jeruzalem (Hnd. 8:1), de gemeente in Antiochië (Hnd. 13.1), en de zeven plaatselijke 
gemeenten die in de provincie Asia zijn (Op. 1:4, 11). (Lesson Book, Level 6: The Bible—
The Word of God, blz. 134-137) 

 

 
  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Elf 

Belangrijkste onderwerpen van de Bijbel –  
Het koninkrijk en de eeuwen 

Schriftlezing: Gn. 1:26; 12:1-2; Mt. 3:2; 13:3-23; Joh. 3:3, 5;  
Mt. 12:28; 5:3; Rom. 14:17; 5:20; Op. 11:15 

I. De Bijbel openbaart dat het centrale, primaire en meest belangrijke 
doel van het evangelie van God is om ons te redden tot in het koninkrijk 
van God – Mt. 3:2; 4:17; Mc. 1:15: 

A. In het begin van Genesis zien we dat Gods bedoeling voor de mens is Zijn 
eeuwige leven in zich te hebben, zodat hij heerschappij voor God kan 
uitoefenen en Zijn koninkrijk kan binnenbrengen – Gn. 1:26; 2:9; Mt. 6:10: 
1. Het feit dat God de mens voor de boom des levens plaatst geeft aan dat 

God wil dat de mens Hem ontvangt als leven door Hem te eten – Gn. 2:9; 
Joh. 6:35, 57. 

2. Om Gods heerschappij aan te raken en Gods gezag naar de aarde te 
brengen, moet de mens Gods leven innerlijk ontvangen. Als de mens Gods 
leven niet heeft, zal hij geen mogelijkheid hebben om Gods koninkrijk 
binnen te brengen – Gn. 3:3, 5, 15. 

3. Het is noodzakelijk om dit punt te begrijpen – om God te vertegen-
woordigen en heerschappij op de aarde uit te oefenen moet de mens Gods 
leven bezitten, de mens kan onmogelijk zo’n grote verantwoordelijkheid 
dragen in de kracht van zijn eigen natuurlijke leven – verw. Mt. 19:26. 

B. Nadat het geschapen ras mislukt was, koos God Abraham met het 
voornemen een koninkrijk te verkrijgen – Gn. 12:1-2. 

C. Het koninkrijk in het Nieuwe Testament: 
1. We moeten ons bekeren voor het belang van het koninkrijk van God – Mt. 

3:2; 4:17 
2. In Johannes 3 verwijst het koninkrijk van God meer naar het soort van 

God, dan naar het regeren van God, het soort van God te zijn betekent 
het leven van God te bezitten – Mt. 3:3, 5: 
a. De Heer Jezus kwam om het koninkrijk van God te zijn door Zichzelf 

als het zaad van het koninkrijk in Gods uitverkoren volk te zaaien – 
Lc. 17:20-21; Mt. 13:3-23. 

b. Nadat dit zaad in de gelovigen is gezaaid, zal het in hen groeien en 
ontwikkelen tot het koninkrijk van God. Dit houdt in dat het vestigen 
van het koninkrijk volstrekt een zaak van groei in leven is en niet van 
onze arbeid – 1 Pe. 1:23; 1 Joh. 3:9; Mt. 13:4-8; Mc. 4:3, 26-29 

3. Toen we werden gered, werden we in de positie van een koning gebracht 
om te kunnen regeren in leven -1 Pe. 2:9; Op. 5:10. 

4. In de praktijk in leven te regeren betekent onder de heerschappij van het 
goddelijke leven zijn, gehoorzaam en onderworpen zijn aan de Heer – Kol. 
2:19; vgl. Mt. 8:9. 

D. Het koninkrijk van God is de heerschappij, het regeren van God met alle 
zegening en het genot daarvan – Kol. 1:13; Op. 22:1-2: 
1. Het koninkrijk van God (Mt. 12:28) is een algemene term die verwijst naar 

Gods regeren (Mt. 6:10, 13b; Da. 6:25b), het bereik hiervan is onbeperkt 



en omvat de verleden eeuwigheid, de aartsvaderen, het volk Israël in het 
Oude Testament (Mt. 21:43), de Gemeente in het Nieuwe Testament 
(Rom. 14:17), het komende millennium (Op. 20:4,6) en de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde zonder einde tot in eeuwigheid.  

2. Het koninkrijk der hemelen (Mt. 5:3), een term die uitsluitend door 
Matteüs is gebruikt, betreft een specifiek gedeelte in het koninkrijk van 
God. Een gedeelte dat alleen is samengesteld uit de Gemeente vandaag 
de dag en het hemelse deel van het komende duizendjarige koninkrijk. 
Het begon op de Pinksterdag toen Christus de Heilige Geest uitstortte en 
Zijn Gemeente vestigde (Handelingen 2) en dit zal doorgaan tot het einde 
van het millennium (Op. 20:7). 

E. Sommige Bijbelleraren verklaren dat het koninkrijk was uitgesteld, maar 
toen de apostelen het evangelie van het koninkrijk van God verkondigden, 
wees dit erop dat het koninkrijk niet was uitgesteld – Mt. 21:43; Hnd. 1:3; 
8:12; 14:22; Rom. 14:17. 

F. In Matteüs is het koninkrijk geopenbaard in 3 aspecten: de werkelijkheid 
van het koninkrijk der hemelen (de innerlijke inhoud van het koninkrijk in 
haar hemelse en geestelijke natuur), de verschijning van het koninkrijk der 
hemelen (de uiterlijke conditie van het koninkrijk) en de openbaring van het 
koninkrijk der hemelen (de praktische komst van het koninkrijk in kracht) – 
Mt. 5-7; 13; 24-25: 
1. De werkelijkheid van het koninkrijk is nu een beoefening en een 

discipline voor ons en de openbaring van het koninkrijk zal een beloning 
voor ons zijn in de komende eeuw – Mt. 5:3-12; 1 Tim. 4:7-8; 2 Tim. 4:8, 
18; Mt. 25:21. 

2. De verschijning van het koninkrijk der hemelen is de uiterlijke conditie 
van het koninkrijk De gelijkenissen van de dolik, de grote boom en de 
vrouw die het zuurdeeg toevoegde, openbaren de valse bestanddelen, de 
abnormale ontwikkeling en de innerlijke verdorvenheid van het 
koninkrijk der hemelen – verw. Mt. 13. 

3. De openbaring van het koninkrijk der hemelen is de praktische komst van 
het koninkrijk der hemelen in kracht – Mt. 24-25. 

II. Nadat God alle dingen en de mensheid geschapen had volgens Zijn 
eeuwige plan, Zijn economie, gebruikt Hij vier afzonderlijke eeuwen om 
Zijn werk van de nieuwe schepping betreffende de mens uit te voeren. 
De mens die Hij geschapen had om het voornemen van Zijn eeuwige 
economie te vervullen:  

A. De eeuw van de aartsvaderen liep vanaf de schepping van Adam tot het 
geven van de wet door Mozes – Rom. 5:14. 

B. Omdat de gevallen mens zijn eigen zwakheid en verdorvenheid niet kende, 
bracht God een andere eeuw, de eeuw van de wet, welke van Mozes liep tot 
Christus – Joh. 10:10; Gal. 3:24; Lc. 2:25-26, 36-38; 3:15; 7:19; Rom. 5:20; Gal. 
3:19. 

C. De derde eeuw is de eeuw van genade, ook bekend als de eeuw van de 
Gemeente en de eeuw van verborgenheid. God verkrijgt in deze eeuw allen 
die geloven in Christus in het Nieuwe Testament om het derde deel van het 
nieuwe ras te zijn in Gods nieuwe schepping.  

D. Na het afsluiten van de eeuw van genade zal God voor de laatste keer de 
manier veranderen van Zijn werk van de nieuwe schepping betreffende de 



mens van de oude schepping. God zal Zijn koninkrijk op de aarde vestigen 
om Zijn bestuur uit te voeren, zodat Hij Zijn werk van de nieuwe schepping 
in de oude schepping zal voleindigen – Op. 11:15; 20:4, 6. 

FOCUS 

De focus van deze les ligt op het geven van een duidelijk begrip van wat het koninkrijk van God 
is voor de gelovigen. God heeft een bereik nodig waarin Hij Zijn voornemen ten uitvoer kan 
brengen. Hiervoor moeten wij degenen zijn die ons aan Zijn troon onderwerpen en Hem 
toestaan om over ons te regeren. Hiervoor moeten we het zaad van het leven in ons laten groeien 
tot in dit regerende bereik. Ook moeten we duidelijk zijn over de vier eeuwen of manieren 
waarmee God afrekent met de oude schepping voor de voleinding van Zijn voornemen.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 9, Romeinse II en les 10, Romeinse II. 

VRAGEN 

 Wat is het koninkrijk? Is het verschillend van de Gemeente? Leg uit. 

 Wat zijn de drie aspecten van het koninkrijk der hemelen? Kunnen we het 
koninkrijk nu ervaren? Leg uit. 

 Wat zijn de eeuwen? In welke eeuw zijn we nu? Hoelang zal deze duren? Waar is 
deze eeuw voor? 

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Matteüs 3:2 
 En zei: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 

Johannes 3:3, 5 
3  Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand 

opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. 
5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit 

water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. 

Matteüs 12:28 
 Als Ik echter door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van 

God tot u gekomen. 

Matteüs 5:3 
 Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. 

Romeinen 14:17 
 Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede 

en blijdschap in de Heilige Geest. 

Romeinen 5:20 
 Maar de wet is daarbij gekomen, opdat de overtreding zou toenemen; maar waar de 

zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden. 

Openbaring 11:15 
 En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: 

Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij 
zal regeren tot in alle eeuwigheid. 

 



Uittreksels voor overzicht 11 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of 
God, Lesson 9 

II. HET KONINKRIJK  

A. Het goddelijke beeld en het goddelijke gezag 

Genesis 1 zegt dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld en dat Hij de mens gezag gaf 
om te heersen over alle geschapen dingen (Gn. 1:26). In de schepping van de mens zijn 
twee vitale dingen; het goddelijke beeld en het goddelijke gezag. Als we het volledige beeld 
van God willen hebben om God tot uitdrukking te brengen en om het volledige gezag te 
realiseren om God te vertegenwoordigen, Zijn vijand te onderwerpen en deze aarde te 
onderwerpen, moet God ons leven zijn. Het goddelijke leven dat door de mens wordt 
ontvangen is voor twee dingen: God tot uitdrukking brengen aan de positieve kant en 
afrekenen met Gods vijand aan de negatieve kant. Om God tot uitdrukking te brengen 
heeft de mens het beeld van God nodig. Om met de vijand van God af te rekenen heeft de 
mens Gods gezag nodig. Het goddelijke gezag, dat iets van het koninkrijk is, wordt in de 
hele Schrift geopenbaard.  

B. Het koninkrijk en het uitverkoren geslacht 

Nadat de mens was gevallen, koos God het geslacht van Abraham. Het eerste geslacht, 
het geslacht van Adam, mislukte. Maar na de grote vloed begon God opnieuw met een 
tweede geslacht van de mensheid, het geslacht van Noach. Het tweede geslacht mislukte 
ook. Toen koos God het derde geslacht, het geslacht van Abraham, na de tijd van Babel. 
Het doel van Gods keus voor Abraham wordt geopenbaard in Genesis 12:1-2. Deze verzen 
laten ons zien dat God abraham koos met het voornemen een koninkrijk te hebben. De 
Heer vertelde Abraham dat Hij van hem een “groot volk” zou maken (Gn. 12:2). Dit grote 
volk is een koninkrijk. Het koninkrijk is een sfeer, een bereik om gezag uit te oefenen. 
Zonder het koninkrijk kan God Zijn gezag nooit uitoefenen. Wil God Zijn voornemen 
voleindigen, dan moet Hij een bereik, een sfeer, als Koninkrijk hebben om Zijn gezag uit 
te oefenen. Dit is waarom de Heer Jezus het koninkrijk noemde toen Hij de discipelen 
leerde te bidden in Matteüs 6. Aan het begin en aan het einde van gebed wordt het 
koninkrijk genoemd. Het begin van het gebed van de Heer zegt “uw Koninkrijk kome” (Mt. 
6:10). Het einde van dit gebed zegt “Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” (Mt. 6:13).         

C. Het koninkrijk in het Nieuwe Testament 

De eerste verkondiger in het Nieuwe Testament was Johannes de Doper. Het eerste woord 
dat door hem werd verkondigd was “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.” (Mt. 3:2). Toen de Heer Jezus het evangelie begon te verkondigen zei Hij 
hetzelfde als Johannes de Doper: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.” (Mt. 4:17). Toen de Heer Zijn discipelen zond om het evangelie te 
verkondigen, vermaande Hij hen te zeggen “Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” 
(Mt. 10:7). Het boek openbaring vertelt ons dat bij de wederkomst van de Heer, na Zijn 
oordeel over de volken, het koninkrijk van de wereld dan het koninkrijk van Christus zal 
worden (Op. 11:15). Uiteindelijk zal de Heer in het millennium regeren als een koning met 
al Zijn zegevierende heiligen (Op. 20:4, 6). Openbaring laat ons zien dat in de voleinding 
van Zijn eeuwig voornemen, God uiteindelijk een koninkrijk zal hebben waarin Hij Zijn 
gezag tot het uiterste kan uitoefenen. De Schrift openbaart duidelijk deze lijn van het 



koninkrijk van God waarin of waardoor God Zijn gezag kan uitoefenen voor de voleinding 
van Zijn eeuwig voornemen.  

D. Het koninkrijk van God 

Een koninkrijk is geen eenvoudige zaak. De Verenigde Staten als een natie, een 
koninkrijk, is bijvoorbeeld geen eenvoudige zaak. Het koninkrijk van God omvat veel 
dingen die begrepen moeten worden. In het Oude Testament is er het koninkrijk van 
Israël. In het Nieuwe Testament is er het koninkrijk der hemelen. Vervolgens is er na de 
eeuw van de gemeente een periode van duizend jaar, bekend als het millennium. Het 
millennium is een koninkrijk van duizend jaar (Op. 20:4, 6). Als we de Schrift aandachtig 
lezen, zullen we zien dat er zelfs in het millennium een verdere verdeling is. Het 
koninkrijk van Israël in het Oude Testament, het koninkrijk der hemelen in het Nieuwe 
Testament en het duizendjarig koninkrijk na de eeuw van de gemeente zijn delen van het 
koninkrijk van God. Het koninkrijk van God loopt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het in 
een bereik, een sfeer, waarin God kan regeren en Zijn gezag kan uitoefenen. Van de 
verleden eeuwigheid tot de toekomstige eeuwigheid is er zoiets als het koninkrijk van God. 
In dit koninkrijk oefent God Zijn gezag uit om te regeren over alle dingen.  

F. De drie aspecten van het koninkrijk der hemelen 

Het koninkrijk der hemelen heeft drie aspecten: de uiterlijke verschijning van het 
koninkrijk der hemelen (Mt. 13), de werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen (Mt 5-
7) en de manifestatie van het koninkrijk der hemelen (Mt. 24-25). Als we het koninkrijk 
der hemelen willen begrijpen moeten we deze drie aspecten kennen. Op de Pinksterdag 
begonnen de verschijning van het koninkrijk der hemelen en de werkelijkheid van het 
koninkrijk der hemelen. De manifestatie van het koninkrijk der hemelen begint met de 
wederkomst van de Heer Jezus. Als de Heer terugkomt, zal het koninkrijk der hemelen 
gemanifesteerd worden. Aan de ene kant kunnen we zeggen dat het koninkrijk al 
begonnen is, maar dit is slechts de verschijning en de werkelijkheid, niet de manifestatie 
van het koninkrijk der hemelen. De verschijning van het koninkrijk der hemelen omvat 
alle valse christenen, maar alleen de zegevierende, overwinnende christenen zijn in de 
werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen. Als de Heer terugkomt zal dat de tijd zijn 
van de manifestatie van het koninkrijk der hemelen. 

We moeten beoefenen om elke dag, door de dag heen, in de werkelijkheid van het 
koninkrijk te zijn zodat wij degenen zullen zijn die de manifestatie van het koninkrijk 
binnenbrengen. De eenvoudige manier om dit te volbrengen is door iedere morgen 
opgewekt te worden door Zijn naam aan te roepen en Hem aan te raken door een of twee 
verzen biddend te lezen. We kunnen overwinnen door biddend te lezen door de dag heen. 
Deze beoefening zal ons zowel voorbereiden voor het koninkrijk als de komst van het 
koninkrijk bespoedigen. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, blz. 137-141) 

 

 
  



DE BIJBEL – HET WOORD VAN GOD 

Les Twaalf 

Belangrijkste onderwerpen van de Bijbel – Het Nieuwe Jeruzalem 

Schriftlezing: Op. 1:1; 21:1-2, 10-12, 14, 27; 22:1-2 

I. Het Nieuwe Jeruzalem kan geen fysieke stad zijn zoals vaak geloofd 
wordt door christenen, om de volgende redenen – Op. 21:1-2, 10 

A. Ten eerste is het Nieuwe Jeruzalem het gekristalliseerde product van Gods 
werk in de oude schepping, door de generaties heen. 

B. Ten tweede is het Nieuwe Jeruzalem de voleinding van de gehele goddelijke 
openbaring in de Bijbel. 

C. Ten derde is de openbaring van het gehele boek van Openbaring hoof-
dzakelijk bekend gemaakt aan ons door tekenen (Op. 1:1) die de belangrijke 
personen en dingen symboliseren – Op. 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7. 

II. Dit is het gekristalliseerde product en het meesterwerk van God van de 
nieuwe schepping door de generaties heen; 

A. Nadat God alle dingen en de mens had geschapen, gebruikte Hij ver-
schillende manieren en verschillende bedelingen in de oude hemel en oude 
aarde om Zijn werk in de mens uit te voeren. 

B. Door uitverkiezing, verlossing, vernieuwing, transformatie en verheer-
lijking, vervolmaakt Hij de mens volgens Zijn verlangen en bouwt hen op om 
Zijn eeuwige woonplaats te zijn, het Nieuwe Jeruzalem. 

III. Het Nieuwe Jeruzalem is een samenstelling van alle verloste en 
vervolmaakte heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament door de 
generaties heen – 21:27 

A. De namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël zijn gegraveerd 
in de poorten van het Nieuwe Jeruzalem, dit geeft aan dat de oudtesta-
mentische heiligen de bestanddelen van het Nieuwe Jeruzalem zijn – Op. 
21:12 

B. De namen van de twaalf apostelen staan op de fundamenten van de muur 
van het Nieuwe Jeruzalem, dit geeft aan dat de nieuwtestamentische 
gelovigen de bestanddelen van het Nieuwe Jeruzalem zijn – Op. 21:14 

IV. Het Nieuwe Jeruzalem is de bruid, de vrouw van het Lam. In de hele 
Bijbel vergelijkt God herhaaldelijk Zijn uitverkoren volk met een 
echtgenoot voor Zijn tevredenstelling in liefde – Js. 54:6; Jr. 3:1; Ez.16:8; 
Hos. 2:19; 2 Kor. 11:2; Ef. 5:31-32. 

V. Het Nieuwe Jeruzalem is mysterieus, goddelijk, heerlijk en heilig. De 
openbaring is de conclusie en voleinding van de hele Bijbel, het Oude 
en het Nieuwe Testament. 

A. De Bijbel is een verslag en een openbaring van de twee grote werken van 
God, het eerste is Gods werk in de oude schepping, het tweede is Gods werk 
in de nieuwe schepping. Gods werk in de oude schepping is de voorbereiding 
voor Gods werk in de nieuwe schepping 

B. Het Nieuwe Jeruzalem is de ultieme voleinding van Zijn twee grote werken. 
Het is het meesterwerk van Zijn goddelijke werk en het gekristalliseerde 
product van Zijn werk van de oude schepping en de nieuwe schepping 



FOCUS 

De focus in deze les ligt op ons brengen in de conclusie van de Bijbel in de duidelijke 
openbaring van het Nieuwe Jeruzalem. We moeten binnengaan in de toepassing van de 
uitleg van het Nieuwe Jeruzalem en de verschillende betekenissen toepassen op ons 
dagelijks leven. Onze last is om mensen van het Nieuwe Jeruzalem te worden door niveau 
voor niveau en stap voor stap door alle processen van Gods organische behoudenis gebracht 
te worden.  

LEZEN 

The Bible – The Word of God, les 9, Romeinse III. 

VRAGEN 

 Leg kort uit wat de Bijbel bedoeld met “Nieuwe Jeruzalem”. Is het een fysieke stad? 
Hoe weten we dat? 

VERZEN OM TE ONTHOUDEN 

Openbaring 21:1-2 
1  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste 

aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
2  En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, 

gereed als een bruid die voor haar man versierd is.  

Openbaring 21:10-12 
10  En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige 

stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God 
11  en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente 

gelijk, als een kristalheldere jaspissteen. 
12  Zij had een grote en hoge muur, zij had twaalf poorten en aan de poorten twaalf 

engelen en daarop namen geschreven, welke de namen van de twaalf stammen van 
de zonen van Israël zijn. 

Openbaring 22:1-2 
1  En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit 

de troon van God en van het Lam. 
2  In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het 

leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren 
van de boom zijn tot genezing van de naties. 

 

Uittreksels voor overzicht 12 uit Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of 
God, Lesson 9 

A. Geen fysieke stad 

Het Nieuwe Jeruzalem kan geen fysieke stad zijn zoals vaak door christenen geloofd 
wordt, om de volgende redenen: 



Ten eerste is het Nieuwe Jeruzalem het gekristalliseerde product van Gods werk in de 
oude schepping, door de generaties heen. Als dit gekristalliseerde product slechts een 
fysieke stad is, lijkt het te laag te zijn en geen geestelijke waarde te hebben. 

Ten tweede is het Nieuwe Jeruzalem de voleinding van de gehele goddelijke openbaring 
in de Bijbel. Als het slechts een fysieke stad is, zou het de goddelijke openbaring van het 
mysterie uiteindelijk niet zo mysterieus maken.    

Ten derde is de openbaring van het gehele boek van Openbaring hoofdzakelijk bekend 
gemaakt aan ons door tekenen (Op. 1:1) die de belangrijke personen en dingen 
symboliseren zoals de gouden kandelaren in Op. 1:12, duidend op de gemeenten die het 
stralende getuigenis van Jezus Christus dragen; de sterren in Op. 1:16, duidend op de 
heldere en schijnende boodschappers van de gemeenten; het mysterieuze grote Babylon, 
duidend op het religieuze Rome; en de bruid in Op. 19:7, duidend op de overwinnende 
heiligen als de wederhelft van Christus. Daarom is het Nieuwe Jeruzalem een teken dat 
duidt op de woonplaats van God en mens in eeuwigheid.      

B. Het gekristalliseerde product en meesterwerk van Gods werk  
van de nieuwe schepping door de generaties heen 

Nadat God alle dingen en de mens had geschapen, gebruikte Hij verschillende manieren 
in de verschillende bedelingen in de oude hemel en oude aarde om Zijn werk in de mens 
uit te voeren. Door uitverkiezing, verlossing, vernieuwing, transformatie en verheer-
lijking, vervolmaakt Hij de mens volgens Zijn verlangen en bouwt hen op om Zijn eeuwige 
woonplaats te zijn, het Nieuwe Jeruzalem van Zijn hartsverlangen. Dit is het 
gekristalliseerde product en meesterwerk van Gods werk van de nieuwe schepping door 
de generaties heen. 

C. Een samenstelling van alle verloste heiligen door  
de generaties heen 

Het nieuwe Jeruzalem is een samenstelling van alle verloste en vervolmaakte gelovigen 
in het Oude Testament en het Nieuwe Testament door de generaties heen.  

D. De bruid van het lam 

Openbaring 21:2 en 9 laten ons duidelijk zien dat het Nieuwe Jeruzalem de bruid, de 
vrouw van het lam is. In de hele Bijbel vergelijkt God Zijn uitverkoren volk met een 
wederhelft (Js. 54:6; Jr. 3:1; Ez. 16:8; Hos. 2:19; 2 Kor. 11:2; Ef 5:31-32) voor zijn 
tevredenheid in liefde. Als de vrouw van Christus komt het Nieuwe Jeruzalem uit 
Christus voort om Zijn wederhelft te zijn, net zoals Eva voortkwam uit Adam en zijn 
wederhelft werd (Gn. 2:21-24). De bruid is hoofdzakelijk voor de huwelijksdag, terwijl de 
vrouw voor het hele huwelijksleven is. Het Nieuwe Jeruzalem zal eerst de bruid van 
Christus zijn in het millennium voor duizend jaar als één dag (2 Pe. 3:8), en dan Zijn vrouw 
in de nieuwe hemel en de aarde voor eeuwig. De bruid in het millennium zal alleen de 
overwinnende heiligen omvatten (Op. 3:12; 19:7-9), maar de vrouw in de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde zal alle verloste en wedergeboren zonen van God omvatten (Op. 21:7). 

E. De voleinding van de Bijbel 

Het Nieuwe Jeruzalem dat geopenbaard wordt in de laatste twee hoofdstukken van het 
Nieuwe Testament is de conclusie van de gehele Bijbel als van het Nieuwe Testament. 
Ook is het de voleinding van de gehele goddelijke openbaring. Gods werk in het universum 
betstaat uit twee categorieën, de oude schepping en de nieuwe schepping. Het bereik van 



Zijn werk in de oude schepping was de oude hemel en de oude aarde. Het bereik van Zijn 
werk in de nieuwe schepping is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dit Zijn de door God 
oorspronkelijk geschapen oude hemel en oude aarde, vernieuwd door het branden van 
Gods oordelende vuur…. 

…Zijn werk in de nieuwe hemel schepping door de verschillende eeuwen in de oude 
schepping en Zijn herstelwerk in de korte ingevoegde periode zal het volgende resultaat 
hebben: (1) alle verloste gelovigen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament 
zullen voortgebracht worden; (2) onder de verlosten zal er een groep overwinnaars worden 
verkregen die vervolmaakt zijn en volwassen in leven zijn geworden; (3) de overwinnaars 
als het Nieuwe Jeruzalem worden samengesteld in het duizendjarig koninkrijk en worden 
koningen in het hemelse deel van het millennium; heel Israël zal gered worden en dienen 
als priesters in het aardse deel van het millennium; (5) aan het einde van de eeuw van 
genade zal het overblijfsel van de volken hersteld worden als de bewoners van het aardse 
deel van het millennium; (6) de verloste maar onvolwassen gelovigen die niet in staat zijn 
om deel te nemen aan het Nieuwe Jeruzalem in het millennium, zullen vervolmaakt en 
volwassen worden in Gods leven; (7) de volken die hersteld zijn als het volk in het 
millennium, zullen gereinigd worden en in de nieuwe aarde van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde gebracht worden als Gods volk tot in eeuwigheid; (8) als een tweede 
resultaat zullen alle schepselen die tegen God gerebelleerd hebben beëindigd en in de poel 
van vuur geworpen worden; en (9) alle nieuwtestamentische en oudtestamentische 
gelovigen die verlost en vervolmaakt zijn en volwassenheid in Gods leven hebben bereikt, 
zullen samengesteld worden als het Nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. Nadat God al dit werk voleindigd zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
binnengebracht worden, met uiteindelijk het voleindigde Nieuwe Jeruzalem als het 
middelpunt. Het Nieuwe Jeruzalem is het gekristalliseerde product en meesterwerk van 
Gods werk in de oude schepping door de generaties heen. Het is geen fysieke stad. Het is 
echter een samenstelling van al Gods verloste gelovigen door de eeuwen heen om de bruid 
van Christus te zijn en de wederzijdse woning van God en Zijn verloste volk tot in 
eeuwigheid. Het is ook een goddelijk en heerlijk organisme, een vermenging van de door 
een proces gegane Drie-enige God in de elementen van Zijn goddelijke Drie-eenheid – de 
natuur van de Vader, het leven van de Zoon dat door dood en opstanding is heen gegaan, 
en het wedergeboren doen worden en transformerende element van de Geest – met Zijn 
verloste en getransformeerde driedelige mens. De allesomvattende en onbegrensde Drie-
enige God, die het bestanddeel is van zo’n vermenging, is de tempel, het licht, de lamp en 
het verzadigende en het voorzienende leven. Zodat het Zijn volledige en voleindigde 
uitdrukking tot in eeuwigheid zal zijn om Zijn onbegrensde Zelf tot uitdrukking te brengen 
van het middelpunt tot de omtrek, volledig, volkomen en eeuwig! (Lesson Book, Level 6: 
The Bible—The Word of God, blz. 141-146) 
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1 
1. God used John, the Baptist,

Who left his home and good past;
Left the religion of his age.
He turned from the oldness,
And spoke the Word with boldness,
“Repent and leave this crooked age.”

God needs the overcomers, 
“Our dear Lord Jesus” lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
“Our dear Lord Jesus” lovers! 
Make us those who consummate the age! 

2. God called Saul of Tarsus,
For His own plan and purpose,
Who became Paul, the apostle;
He saw a heav’nly vision,
Where there is no division,
In the one Body of the Lord.

3. God called Timothy, now,
Like-souled with Paul, who knew how
To pray and be soaked in the Word;
His spirit fanned into flame,
Lord, make my spirit the same,
An overcoming man of God!

Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 

2 
1. They walked along the road:

Two disciples, all alone,
Their Master dead and gone.
A man to them drew near,
Spoke to them and calmed their fears,
They told Him everything.

(He said:) 
Why don’t you believe? 
For it was necessary 
For the Christ to suffer all these things 
And enter His glory. 
Why don’t you believe? 
Why don’t you believe? 

2. They came to journey’s end;
He came in to eat with them,
He blessed and broke the bread.
Then opened were their eyes;
Jesus Christ they recognized.
He disappeared from them.

(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

3. We walk along our road
He reminds us we were told
“I’m with you every day”.
No matter how we feel,
He’s the Spirit, He is real,
Indwelling you and me.

(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 

3 
1. Noah’s life was one that surely changed the age,

When he found the grace of God;
He was not afraid to stand against the world,
So he built the ark of wood.

Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

2. Moses was a person who was called by God,
He was meant to turn the age;
He was God’s companion, he was for God’s move,
He was faithful, meek, and sage.

3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest,
He was absolute for Him;
Samuel gave himself to be a Nazarite,
Saved from death, the world, and sin.

4. Daniel had companions, and they ate God’s Word,
From the world, they stood apart;
Through a praying spirit were aligned with God,
For His people, God’s own heart.

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
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4 
1. No mortal tongue can e’er describe

The freedom of the soul,
When passed beyond all earthly bribe
To God’s complete control.
All things are his, yes, life, and death,
Things present or to come;
In Christ he draws in peace each breath,
In Christ he finds his home.

2. When such as we the King can choose,
To share with Him His throne,
’Tis passing strange that we refuse
To be our Lord’s alone.
O never speak of sacrifice!
A privilege untold
Is to be His at any price,
In Calv’ry’s hosts enrolled.

3. Arise! the holy bargain strike—
The fragment for the whole—
All men and all events alike
Must serve the ransomed soul.
All things are yours when you are His,
And He and you are one;
A boundless life in Him there is,
And kingdom yet to come.

5 
1. God needs some young people

To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts and pursue
Righteousness, me and you
Who call upon the Lord
From a pure heart
Keep purifying our hearts,
Enlightening every part.
O Lord, till the church
Is all we see.

2. God needs some young people
To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts
And pursue
Righteousness with the view
To the building of the church;
Not wasting time,
Pressing on toward the goal,
Occupied with the prize.
O Lord, we’ve been wrecked.
We’ll build Your church.

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 

Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 

F C  G    Am 
Lord we love You and Your appearing! 

F C G 
Make us those who bring You back. 

F C E7  Am 
Lord, increase in us for Your coming 

F  G C 
Till the morning star rises in our hearts. 

7 
1. Will you be an overcomer?

Christ is calling now!
Will you then be such a follower,
Though you know not how?

Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 

2. Will you be an overcomer?
To the Lord be drawn!
Keep the “first love,” never leave it,
Till the break of dawn.

3. Will you be an overcomer?
On His life depend!
Dare to suffer persecution,
Faithful to the end.

4. Will you be an overcomer?
Testimony bear!
Keep away from false religion,
“Hidden manna” share.

5. Will you be an overcomer,
Simple, real, and pure?
Overcome all evil mixture,
Ruling pow’r secure.

6. Will you be an overcomer?
Trust the living Lord!
Keep your “garments” from the deadness,
Win the life-reward.
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7. Will you be an overcomer?
Never lukewarm be,
Ne’er content with what you’ve gotten,
More you need to see.

8. Will you be an overcomer?
Christ is calling still!
Will you now be loyal to Him,
His demand fulfill.

8 
C F  G C 
For just as the lightning comes forth from the east 

F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lightning comes forth from the east 

F G 
and shines to the west, 

F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 

 F G C 
As the lightning comes forth from the east. 

F G 
Come Lord Jesus, 
C Am 
Grow in us, 

F G C-C7 
Make us ready for Your coming, 

F G 
Gain our hearts, our love, 
C Am 
Gain Your bride, 

  F  G C 
Make us those who bring you back. 

9 
1. That which for long the prophets sought,

The righteous yearned to see,
Has in these last of days appeared
In its reality.

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

2. Oh, blessed are our eyes that see,
Our ears, how blessed to hear;
Things angels ne’er could look into
Are now to us made clear.

3. Our sense is corporate, bold and strong,
His grace, how free to take;
Encouraging the others on,
Run for the kingdom’s sake.

4. We’re weary not this race to run,
It makes our joy complete;
For this we know, around the bend,
The Lord we’ll surely meet.

10 
Capo 1 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 

1. Serving in my mingled spirit
In the gospel of His Son,
First receiving Christ the Spirit;
He’s the processed Triune One.

2. Jesus Christ in our experience
Is the worship God desires;
This true worshipping in spirit
Is the service God requires.

3. Serving Christ, just let Him kiss you,
Living with Him all the day,
Worshipping God by our living
Is the gospel-serving way.

4. In the Body let us serve Him,
Nothing natural, there, can be;
Through Christ’s death and resurrection,
Worship in reality.
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11 
1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him?

Is not thine a captured heart?
Chief among ten thousand own Him;
Joyful choose the better part.

Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain thee, 
Crown Him now unrivaled King. 

2. Idols once they won thee, charmed thee,
Lovely things of time and sense;
Gilded thus does sin disarm thee,
Honeyed lest thou turn thee thence.

3. What has stripped the seeming beauty
From the idols of the earth?
Not a sense of right or duty,
But the sight of peerless worth.

4. Not the crushing of those idols,
With its bitter void and smart;
But the beaming of His beauty,
The unveiling of His heart.

5. Who extinguishes their taper
Till they hail the rising sun?
Who discards the garb of winter
Till the summer has begun?

6. ’Tis that look that melted Peter,
’Tis that face that Stephen saw,
’Tis that heart that wept with Mary,
Can alone from idols draw:

7. Draw and win and fill completely,
Till the cup o’erflow the brim;
What have we to do with idols
Who have companied with Him?

12 
1. A flowing river and a tree,

Eden’s outstanding features are,
Man to supply with food and drink
That he may live fore’er.

God is in Christ to be my supply, 
God as the Spirit nourisheth me; 
If upon Christ in spirit I feed, 
Filled with His life I’ll be. 

2. The tree the glorious Christ does show
As living food to man supplied,
That he God’s riches may enjoy,
Thus to be satisfied.

3. The river does the Spirit show,
Coming man’s spirit to supply,
That with God’s riches he be filled,
Holy to be thereby.

4. The Christ of glory is my life,
He as the Spirit lives in mine,
That I with God be fully blent
And in His image shine.

5. I would exalt this glorious Christ,
Ever the Spirit I’d obey,
Making His glory fully known,
Filled with His grace for aye.

13 
John 6:51 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 

For the life (for the) 
Life of the world. 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 
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14 
1. In this godless age

Lord, You need some Samuels
Burdened with a vision clear of Your economy.
Where’s Your ark today?
And the ones who’d care for You,
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire?

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
Prophets, priests and judges, and men of prayer, 
Speaking forth Your word, with Your authority; 
A photo of Your heart for Your move. 

2. Train us up today,
Full of vision, seeking You.
We’d await Your timing, fully subject to Your will.
Treasuring Your face,
Staying in Your presence, Lord;
E’en the very index of Your eyes would we obey.

Raise up some to meet Your need, 
some Nazarites, 

To bring in Your kingdom on earth today; 
Taking You as King that You may return; 
To usher in the end of the age. 

3. When God wants to move,
He must gain an instrument;
Overcomers separated from the current age.
They have joined themselves
Through His word to His desire.
Overcomers constituted with the holy word.

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to Your desire; 
Your living testimony on the earth. 

4. God needs men who pray;
Those who lay the tracks for Him;
God’s economy is carried out through men of prayer.
They love not themselves;
But a willing sacrifice.
What they fear—offending God, losing His

presence dear. 

Make us those who meet Your need, 
 the Nazarites. 
Make us those through whom You’d close this age; 
Who are one with You to bring the kingdom in, 
Young people absolute for Your move. 

15 
1. The Lord has given freedom

To all who just believe Him.
Be no longer enslaved.
Come now! Return to Jesus.
Receive the Life that frees us!
Call on Him and be saved.

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

2. Reclaim the land, our portion,
God as our rich possession.
Feast on Him ev’ry day!
Enjoy Him with God’s fam’ly;
Find satisfaction and peace.
Here forever to stay!

16 
1. After breakfast on the seashore,

Jesus set about to restore
Peter’s love, that he would henceforth
Not trust himself,
He committed some big failures,
Three times denying the Savior,
Then leading others to waiver,
Yet Jesus said…

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

2. We, like Peter, all have stumbled,
Such defeats make our strength crumble,
Our once proud hearts become humble,
We are so low,
In these moments the Lord comes in,
Seeking our love and affection,
As we listen, we can hear Him
Saying to us…

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 
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3. In these days the Lord is hindered
Because of a lack of shepherds
Who dispense the milk of the Word
To the lost sheep,
He needs man’s cooperation,
To let Him shepherd from within,
Will you be one who is open
And say to Him...

Lord, I love You! I’ll feed Your lambs, 
Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I’ll give Your sheep something to eat. 

17 
A                 A7                    D 
Every “today” that we have is 
E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

  A7         D 
As long as we have today, and as 
E                     E7            A 
long as we still have breath, 

   D              E                            A       
We should love the Lord and His appearing, 
D                                E A 
Await and always take His coming 

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encour  -   age - ment… 

(Repeat) 

Last two lines: 

A                 A7                  D 
Every “today” that we have is 
E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

       A7         D 
Lord we pray You’d come back today; 

  E                             A 
We’d soon behold your face. 

18 
1. The day approaches; Jesus soon is coming.

Redeem the time; it must not slip away.
Lord, make us ready for the cry: “Behold Him!”
By using every moment of each day.

When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 

2. Lord, help us to redeem these golden moments;
Our vessels fill with ointment from above;
Help us amen each trial and tribulation;
Increase in us; make us abound in love.

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures
To gaze upon Thy tender, loving face.
Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom
And patiently attending to the race.

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him,
Our lamps well-trimmed, our fires burning bright,
Our vessels filled, our eyes set on His glory,
To be with Him completely satisfied.

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
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19 
1. Hidden behind every scene,

Lovingly, sweetly operating,
One who is sovereign and wise,
Patiently guides even our eyes.
Look at My Son, the Beloved,
Sitting here at My right hand.
Jesus is King, yet He’s bound,
He cannot move until His people

give Him ground. 

Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Brings a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 

do in me. 

2. In us a small Kingdom seed,
Orders our steps, governs our deeds.
Jesus, enthroned in our hearts,
Gently He touches our every part.
Do you not know you’re the temple
Of your God, King of Kings?
Through us our Lord has a way,
To rule and to reign here on the earth

day by day. 

20 
1. And I saw,

The Lamb standing
With a hundred and forty-four thousand,
Having His name
Of His Father
Written on their foreheads.
These are they
These are they
These are they who follow the Lamb.
These are they
From among men,
These are they who follow the Lamb
Who follow the Lamb.

2. S: And I saw,
B: And behold,
S: The Lamb standing
B: On Mount Zion,
All: With a hundred and forty-four thousand,
S: Having His name
B: And the name
S: Of His Father
B: Of His Father
All: Written on their foreheads.
S: These are they
B: Who are undefiled,
S: These are they
B: Without guile.
All: These are they who follow the Lamb.
S: These are they
B: Who were purchased
S: From among men,
B: Firstfruits to God.
All: These are they who follow the Lamb,

Who follow the Lamb. 

3. Those who follow, follow the Lamb,
Live and walk in the mingled spirit
And are thus led, led by the Spirit
Continually, continually in their daily life.
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	I. De Bijbel is Gods persoonlijke brief aan ons, Zijn kinderen. Onze Vader vertelt ons alleen de dingen die op ons betrekking hebben–2 Pe. 1:3:
	A. God vertelt ons alleen de dingen die betrekking hebben op ons en die ons tot voordeel zijn. Dingen die geen betrekking op ons hebben vertelt Hij ons niet–2 Pe. 1:3.
	B. Loop niet in de val door te proberen antwoorden op alle vragen te vinden, leer te zeggen “Ik weet het niet”.

	II. De Bijbel is een goddelijk, geestelijk boek, een boek van leven, het leert ons geestelijke lessen–Joh. 5:39-40:
	A. In de Bijbel worden veel onderwerpen behandeld waaronder wetenschap, filosofie, geschiedenis, literatuur, ethiek en wetten, maar de Bijbel gaat daar niet over, de Bijbel is een boek van leven:
	1. De Bijbel behandeld wetenschap maar is geen boek over wetenschap – vv. Js. 45:18; 40:22; Job 26:7; 38:14.
	2. Er staat geschiedenis in de Bijbel maar de Bijbel is geen boek over geschiedenis vv. Mt. 1:1-17.
	3. Er staan profetieën in de Bijbel, maar de Bijbel is geen boek over profetieën – vv. Da. 9:24-27.

	B. Er staan tegenstellingen in de Bijbel maar in elke tegenstelling worden er diepe geestelijke lessen overgebracht – vv. Ef. 2:8-9; Jak. 2:14, 17; 1 K. 6:1; Hnd. 13:18-22.

	III. De vier cruciale elementen in de Bijbel zijn Christus, de Geest, leven en de gemeente – Ef. 5:32; Joh. 6:63; Op. 22:17; verw. Gn. 1:9-13; 2:21-24.
	IV. De Bijbel verandert mensen op een innerlijke manier – geen ander boek heeft zo’n positieve invloed op mensen of kan mensen subjectief veranderen als de Bijbel–Ef. 2:1-6; Js. 55:11; verw. Jr. 13:23; Js. 11:6:
	A.  Aan de negatieve kant sloot de Katholieke kerk de Bijbel voor gewone mensen, dit resulteerde in wat de geschiedenis de middeleeuwen noemt.
	B. Om ervoor te zorgen dat de Bijbel zo’n positief effect heeft op de jongeren, moeten we ze helpen om een persoonlijke relatie en persoonlijk contact met de Heer te hebben door het Woord – Ef. 6:17-18.

	V. De Bijbel heeft de test van de tijd doorstaan – hij is nooit herzien, geactualiseerd of gecorrigeerd, daarom moeten we geloof in de Bijbel hebben en de Bijbel nooit in twijfel trekken.
	VI. We moeten de hele Bijbel lezen – elk vers in de Bijbel heeft de hele Bijbel nodig om het te interpreteren en volledig te begrijpen.
	I. De geestelijke erfenis die God ons gegeven heeft, zijn de Geest, die we niet kunnen zien en de Bijbel, die we wel kunnen zien. Christenen moeten in beide opzichten geheel in balans zijn – de Bijbel vanbuiten en de Geest vanbinnen.
	II. Als iemand de Bijbel wil kennen moet hij getraind worden in het verstand, ook moet hij beoefend zijn in de geest – 2 Tim. 3:15-17.
	III. De oorsprong van de Bijbel:
	A. De Schrift is God-geademd; dit laat ons zien dat de Schrift niet voortkomt uit de gedachten van de mens, het verstand van de mens, maar dat het God is die Zijn gedachte en Zijn woord door Zijn Geest in en uit de schrijvers ademt – 2 Tim. 3:16.
	B. Omdat de Schrift het uitademen van Gods woord, door de Geest, uit de mens is, kan geen enkel woord in de Schrift voortkomen uit de wil van de mens. Mannen waren uit de Geest geboren en spraken vanuit God – 2 Pe. 1:21; 2 S. 23:2.
	C. Het Oude Testament is het spreken van God in de profeten. Het Nieuwe Testament is het spreken van God in de Zoon, onze Heer Jezus – Heb. 1:1-2.
	D. Na het neerdalen van de Geest, was wat Zijn discipelen spraken en schreven aan hen bekendgemaakt door de Geest. Na Zijn hemelvaart zijn alle boeken van het Nieuwe Testament die door Zijn discipelen geschreven zijn, tot stand gekomen door de openbar...

	IV. God is Geest; dit is voor de mens erg abstract en moeilijk aan te raken of te begrijpen, maar de Bijbel is de belichaming van deze Geest – Joh. 6:63:
	A. De Bijbel is de belichaming van God de Geest en ook de uitdrukking van God de Geest. God de Geest wordt tot uitdrukking gebracht door de Bijbel als de belichaming – Joh. 5:39.
	B. God de Geest woont in Zijn woord. Wanneer we de Bijbel lezen, raken we God de Geest aan omdat de Bijbel de woonplaats van God de Geest is.
	C. De Bijbel is het middel van God de Geest, wat God ook voor ons doet en wil dat wij doen, wordt door Zijn woord gedaan-verw. 1 Pe. 1:23; 2:2; Mt. 4:4.

	I. We moeten de Bijbel in volgorde lezen, van kaft tot kaft. Door de Bijbel op deze manier te lezen, kunnen we het beter begrijpen – Kol. 3:16; 2 Tim. 3:15; Ps. 119:11, 130
	II. Een andere eenvoudige, geestelijke manier, waar je heel veel baat bij kan hebben, is de Bijbel biddend lezen. Neem de Bijbelverzen als gebed en lees de verzen biddend – Ef. 6:17b-18
	III. Ook moeten we de Bijbel bestuderen om de diepte van de waarheid in het woord te kunnen grijpen – 1 Tim. 5:17b; 2 Tim. 2:15:
	A. We moeten het Woord van God lezen en bestuderen om de fundamentele feiten van de   Bijbel te kennen.
	B. Om het Woord van God op de juiste manier te bestuderen, hebben we deze bruikbare materialen nodig:
	1. We hebben een goede vertaling van de Bijbel nodig, zoals de Recovery Version, deze bevat overzichten, voetnoten en kruisverwijzingen.
	2. De Life-study boodschappen openen het Woord verder voor ons, zij leggen de verzen in de Bijbel uit als een levensstudie.
	3. Er zijn lesboeken die ons de waarheid stap voor stap leren op een progressieve Manier, voorbeelden hiervan zijn de Life Less en de Truth Less.

	C. We moeten een voorbeeld zien van een manier waarop we de Life-study boodschappen kunnen gebruiken om de Bijbel te bestuderen.
	D. Het genot is groter als je met een paar metgezellen studeert. Bid met je metgezellen en bemoedig elkaar om de waarheid na te jagen – 2 Tim. 2:22.
	E. Het is noodzakelijk om vastberaden te zijn. Bepaal een vaste tijd en dag om de waarheid te bestuderen. Bepaal van tevoren welke materialen je wil gebruiken en beoordeel je vooruitgang.

	IV. Het is erg nuttig om een aantal belangrijke verzen uit de Bijbel te onthouden – Ef. 5:18-19b; Kol 3:16; 1 Tim. 6:20
	V. Na gevuld te zijn met het woord van God moeten we het woord aan anderen spreken, we moeten spreken om gezond te zijn – Ef. 5:18-19b; Kol. 3:16:
	A. Nu is het tijd voor de Heer om Zijn up-to-date beweging ten uitvoer te brengen. We moeten allemaal Christus spreken in ons dagelijks leven omdat we het evangelie aan onze vrienden verschuldigd zijn – Rom. 1:14.
	B. Paulus vermaande Timoteüs “gelegen en ongelegen” paraat te zijn om het woord te verkondigen – 2 Tim. 4:2; 3:15-17
	C. Een andere plaats om te spreken is in de samenkomsten van de gemeente. We moeten zien dat het profeteren het belangrijkste deel van de samenkomst is, dit is spreken voor de Heer, de Heer voortspreken en de Heer tot in mensen spreken – 1 Kor. 14:1, ...
	D. Hoe meer we gevuld zijn met het woord van God, hoe meer we willen spreken en moeten spreken. Hoe meer we spreken, hoe meer we gevuld worden in geest – Ef 5:18-19; 2 Kor. 4:13.

	VI. Een andere manier om gevuld te worden met de Geest is door te zingen met het woord – Ef. 5:19.
	VII. Door alle punten in deze les te beoefenen worden we gevuld en samengesteld met het woord van God.
	I. Het onderwerp van de Bijbel wordt samengevat in vier uitspraken: God plande en schiep, satan rebelleerde en beschadigde, de mens viel en was verloren en Christus verloste en bouwde. In dit onderwerp staan vier personen centraal: God, satan, de mens...
	A. Het onderwerp van het Oude Testament is dat God schiep, satan beschadigde, de mens viel en God de komst van Christus beloofde voor verlossing.
	B. Het onderwerp van het Nieuwe Testament is de komst van Christus om zondaren te verlossen en de gemeente op te bouwen volgens Gods plan.

	II. De centrale gedachte van de Bijbel is Christus en de Gemeente. De Bijbel openbaart niet slechts Christus Zelf, het openbaart ook de bruid en het Lichaam van Christus, de Gemeente – Ef. 5:32
	A. De centrale gedachte in het oude Testament – het oude Testament leidt mensen naar Christus, zodat de mens door Hem verlost kan worden.
	B. De centrale gedachte in het nieuwe Testament – het nieuwe Testament toont ons hoe de gemeente werd verlost en is opgebouwd in Christus.

	III. De beste manier om een onderverdeling in de Bijbel te maken is volgens onze geestelijke ervaring en kan, zowel volgens het Oude als het Nieuwe Testament, worden verdeeld in drie categorieën:
	A. Het Oude Testament:
	1. Geschiedenis: van Genesis tot Esther zijn er zeventien boeken over geschiedenis.
	2. Ervaring: Er zijn vijf poëtische boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.
	3. Profetie: Van Jesaja tot Maleachi zijn er zeventien boeken.

	B. Het nieuwe Testament:
	1. Geschiedenis: De vier evangeliën en het boek handelingen zijn vijf boeken over de geschiedenis.
	2. Ervaring: Dit zijn de éénentwintig brieven van Romeinen tot Judas.
	3. Profetie: Er is slechts één boek, het boek Openbaring.


	IV. Het grootste gedeelte van het Oude Testament werd geschreven in het Hebreeuws en het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament werd geschreven in het Grieks. De geschreven inhoud van de Bijbel is cruciaal voor ons, daarom is de vertaling van de B...
	A. The Septuagint version – zeventig geleerden in Alexandria, Egypte hebben het hele Oude Testament in 277 BC in het Grieks vertaald. Omdat er zeventig vertalers waren, wordt de vertaling de Septuagint genoemd.
	B. The Vulgate version – the Vulgate version werd vertaald in de vierde eeuw in Noord Afrika; Vulgate betekent populair of algemeen.
	C. The Authorised (King James) version – in 1611 hebben vijftig geleerden het Oude en het Nieuwe Testament vertaald, in voor die tijd, de beste Engelse versie. Omdat deze versie in opdracht was van Koning James I werd het de Authorized version (King J...
	D. The Revised version – Tussen 1870 en 1885 hebben honderd geleerden uit Engeland en Amerika de Authorized Version herzien en hebben het de Revised Version genoemd.
	E. The American Standard Version – in Amerika hebben Amerikaanse geleerden de Revised Version herzien en hebben deze de American Standard Version genoemd.
	F. Vele andere versies – de Bijbel is in veel talen vertaald en er zijn veel versies geschreven. De Bijbel is vertaald in 1946 verschillende talen en er zijn ongeveer vijftig Engelse versies.
	G. Vrije vertalingen van de Bijbel – er zijn sommige vertalingen van de Bijbel die grotendeels vrij vertaald zijn.
	H. Broeder Lee en zijn medewerkers hebben het beste van de Bijbelstudies van de afgelopen tweeduizend jaar geconcentreerd en deze in de Recovery Version geïntegreerd.
	1. Nauwkeurigheid – De Recovery Version is de meest nauwkeurige vertaling.
	2. Leesbaarheid – De Recovery Version is één van de meest leesbare vertalingen.
	3. Overzichten – In de Recovery Version staat van elk boek een overzicht.
	4. Voetnoten – De Recovery Version omvat voetnoten die veel moeilijk te begrijpen Schriftgedeelten verklaren.
	5. Referenties – De Recovery Version heeft veel verwijzingen in de kantlijnen om de lezers te helpen met het vinden van ondersteunende verzen voor hun studie.
	6. The Life-study boodschappen is een begeleidende serie als hulpmiddel voor het bestuderen van de Bijbel. Deze serie boodschappen opent elk vers van de Bijbel.


	I. De eerste functie van de Bijbel is getuigen van de Heer Jezus. De Heer Jezus is het onderwerp en de inhoud van de Bijbel. De Bijbel is de uitleg en uitdrukking van de Heer Jezus – Joh. 5:39.
	II. Voor de gevallen mens is de functie van de Bijbel om de mens wijs te maken tot behoudenis. De Bijbel openbaart ons hoe God de mens redt in Christus en hoe de mens door geloof gered kan worden, zodat we weten hoe we gered kunnen worden – 2 Tim. 3:15.
	III. In onze praktische ervaring zorgt de Bijbel ervoor dat we wedergeboren worden – 1 Pe. 1:23.
	IV. Na onze wedergeboorte is de Schrift als melk dat ons voedt en ons laat groeien in ons geestelijk leven – 1 Pe. 2:2; 1 Kor. 3:2.
	V. Het woord van de Schrift is ook ons geestelijke brood van het leven. Net zoals ons fysieke leven heeft ons geestelijk leven ook voedsel nodig – Mt. 4:4; Jr. 15:16; Job 23:12b; Heb. 5:13-14.
	VI. Voor onze vervolmaking is de Bijbel nuttig om te leren, te weerleggen, ons te verbeteren, te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat wij, de mensen van God volkomen zijn – 2 Tim. 3:16-17.
	I. Het bewijs door logica:
	A. Het auteurschap – Er zijn slechts drie boeken die aanspraak maken op het goddelijke auteurschap – de Bijbel, de Koran en het Boek van Mormon. De Bijbel verklaart meer dan tweeduizend keer dat het door de Here God gesproken is, dit elimineert al de ...
	B. De morele toon – Alleen de Bijbel heeft de hoogste standaard van moraliteit, deze standaard gaat dat van elk ander boek op aarde te boven.
	C. De inhoud – Alleen de Bijbel vertelt ons over God, Zijn doel, Zijn reden voor de schepping, de mens, het probleem van de mens, de oplossingen voor het probleem van de mens en de bestemming van de schepping en de mens.
	D. De beschikbaarheid – De Bijbel is makkelijk te verkrijgen voor de mens. De Bijbel is vertaald in ongeveer tweeduizend talen.

	II. Het bewijs door zijn de voltooiing:
	A. De schrijvers – De wijze waarop de Bijbel werd voltooid bewijst dat de Bijbel het Woord van God is. Het duurde ongeveer 1600 jaar om de Bijbel te voltooien, de Bijbel werd geschreven door meer dan veertig mensen.
	B. Ivinpanin, een beroemde wiskundige in Rusland, wist dat elk karakter in het Hebreeuws een getal vertegenwoordigt. Hij telde de getallen van elk woord in het Oude Testament op en ontdekte dat de som van elk woord deelbaar is door zeven. Alleen God k...
	C. Waarachtigheid – De waarachtigheid van de Bijbel bewijst ook dat de Bijbel het Woord van God is.
	D. De volmaakte wet – De volmaaktheid van de wet bewijst ook dat de Bijbel het Woord van God is. Er is geen enkel land in de menselijke geschiedenis dat ooit zo’n goed wettenstelsel heeft gehad als het stelsel in de Bijbel.

	III. De profetieën zijn het sterkste bewijs van de echtheid van de Bijbel als het Woord van God:
	A. Over Christus – Er waren veel profetieën over Christus. Op Zijn tweede komst na zijn alle andere profetieën over Christus ongeveer tweeduizend jaar geleden vervuld.
	B. Over Israël – Er waren veel profetieën over het volk van de Israël en de natie Israël, veel profetieën zijn vervuld en sommige moeten nog worden vervuld.
	C. Over Tyrus – De Heer profeteerde ongeveer 600 v. Chr. in Ezechiël 26 over Tyrus. De vervulling van deze profetie vond plaats in drie verschillende fasen, het begon in 587 B.C. en eindigde enkele honderden jaren later.
	D. Over Sidon – De Heer profeteerde in Ezechiël 28 over Sidon. Sidon is historisch gezien een door oorlog verscheurde stad, zo werd de profetie in Ezechiël vervuld.
	E. Over Babylon – De Heer profeteerde in Jesaja 13 over Babylon dat het zal zijn als toen God Sodom en Gomorra tenietdeed, het zal voor eeuwig niet meer bewoond worden, het zal niet bewoond worden van generatie op generatie, tot op de dag van vandaag ...

	IV. Er is geen ander boek op aarde dat mensen zo ingrijpend positief kan veranderen als de Bijbel. Alleen de Bijbel verandert mensen op een positieve wijze in hun karakter – Ef. 2:1-6; Js. 55:11:
	A. In de verkondiging van het evangelie – Waar het evangelie ook ging werden de gebrokenen van hart genezen, werden dronkaards nuchter, keerden verloren zonen en dochters terug naar huis en keerden boze mensen zich tot God.
	B. Geen ander geschrift is zo effectief geweest in het veranderen van levens en gedrag.
	C. In het gevoelig maken van het geweten – De Bijbel heeft de kracht om de levens van mensen te veranderen door het geweten van de mens te onderwijzen volgens God – Joh. 15:22.

	V. Het bewijs door de liefde van mensen voor de Bijbel – Christenen hebben de Bijbel lief. Sommigen hebben de Bijbel zo lief dat ze er zelfs voor willen sterven – Ps. 119:103; Job 23:12b:
	A. De vervolging door het Romeinse Rijk – Binnen driehonderd jaar na de wandel van de Heer op deze aarde deden de keizers van het Romeinse Rijk hun best de Bijbel en iedereen die de Bijbel las en geloofde te vernietigen.
	B. De vervolging door de Rooms Katholieke Kerk – De Rooms Katholieke Kerk vervolgde de lezers van de Bijbel ook. De mensen hadden de Bijbel meer lief dan hun eigen leven, hoe zeer moeten we de Bijbel koesteren terwijl we hem vrijelijk kunnen lezen!

	VI. Het wetenschappelijk bewijs – De Bijbel is wetenschappelijk juist:
	A. De ronde en de draaiende aarde – Iets meer dan vijfhonderd jaar geleden geloofde men over het algemeen dat de aarde plat was. De Bijbel openbaarde meer dan 2500 jaar geleden dat de aarde rond was – Job 26:7; 38:14; Js. 40:22.
	B. Het onbeperkte aantal sterren – Jeremia 33:22 zegt: “Het heer des hemels (de sterren) kan niet geteld worden.”

	VII. Het bewijs door de geschiedenis van het Joodse volk – De geschiedenis van het Joodse volk bewijst ook dat de Bijbel het Woord van God is. Omdat de Bijbel en het volk van God met elkaar verbonden zijn, bewijst hun geschiedenis en bestaan vandaag a...
	A. Uitverkoren door God
	B. Geworden tot een groot volk
	C. Geleid door de richteren
	D. De hoogte van hun ervaring
	E. Verval
	F. Heen en weer geslingerd worden
	G. Het herstel van de tempel en de stad Jeruzalem
	H. De eerste komst van de Heer tot hen
	I. De vernietiging van de tempel en de stad, opnieuw worden verstrooid
	J. Bewaard worden als een volk
	K. Het herstel van de natie Israël

	VIII. Het bewijs door zijn onverwoestbaarheid – Gedurende de de menselijke geschiedenis er geen boek geweest dat zoveel is aangevallen als de Bijbel. Elke aanval is mislukt, de Bijbel is nooit vernietigd.
	IX. Het bewijs door haar verspreiding tijdens vervolging – de verspreiding van de Bijbel onder vervolging bewijst dat de Bijbel het Woord van God is:
	A. Het voorbeeld van een Bijbel verborgen in een stoel
	B. Het voorbeeld van een Bijbel gebakken in een brood

	X. Het bewijs door het woord van de Heer en andere schrijvers van de Bijbel – We kunnen wat geschreven was in het Nieuwe Testament gebruiken om te bewijzen dat het Oude Testament het Woord van God is.
	XI. Het bewijs door eeuwenoude documenten – er zijn manuscripten, documenten en brieven uit de oudheid die ons vertellen dat de Bijbel die we vandaag hebben accuraat is:
	A. Drie belangrijke eeuwenoude manuscripten – De Codex Vaticanus, of het Vaticaans Manuscript wordt bewaard in de bibliotheek van het Vaticaan, Vaticaanstad, Italië. De Codex Sinaïticus, of het Sinaïtisch Manuscript, werd gekopieerd op meer dan honder...
	B. Boeken en brieven van de eerste gelovigen – Door de eeuwenoude manuscripten, de brieven en de boeken van de eerste gelovigen te vergelijken, kunnen we zien dat de hedendaagse Bijbel dezelfde is als de eeuwenoude Bijbel.

	XII. Het bewijs door de archeologie:
	A. De ontdekking van de Dode Zee-rollen – De Dode Zee-rollen werden ontdekt in 1947, Ze werden bewaard in elf grotten aan de noordwestkust van de Dode Zee, vijftien mijl van Jeruzalem. Er wordt geschat dat de Dode Zee-rollen gekopieerd werden in 100 B.C.
	B. De ontdekking van kleitabletten – Zeventienduizend kleitabletten, gedateerd van 2300 tot 2500 B.C. werden ontdekt in het noordelijke deel van Syrië; deze kleitabletten geven een verslag van de menselijke geschiedenis en gaat terug tot 2900 B.C.
	C. De ontdekking van Nineve – Nineve werd vernietigd tijdens een oorlog, de stad was duizenden jaren onder het zand begraven en werd uiteindelijk ontdekt in de vorige eeuw. De archeologen vonden geschriften over veel dingen die opgetekend zijn in de B...

	I. God – God is het voornaamste onderwerp geopenbaard in de Bijbel omdat Hij het begin is van alle dingen. Alles in het universum komt voort uit Hem en begon met Hem, daarom moeten we Hem eerst kennen – Gn. 1:1:
	A. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zijn er veel verzen die ons duidelijk en absoluut tonen dat God één is – 1 Kor. 8:4; Js. 45:5
	1. Elohim is de eerste goddelijke titel in de Bijbel die gebruikt wordt om God te openbaren en betekent ‘de getrouwe en machtige’ – Gn 1:1.
	2. De naam Jehova is de tweede voornaamste titel die gebruikt wordt in de Bijbel om God te openbaren en betekent ‘de zelf bestaande en eeuwig bestaande Ik Ben, de Ik Ben die was, die is en die komt’ – Ex. 3:14.

	B. De Bijbel openbaard dat God drie-enig is. God is uniek één en Zijn naam is Jehova. Toch is deze God ook drie-enig – Hij is de Vader, de Zoon en de Geest – Mt. 18:19; 2 Kor. 13:14
	1. Alhoewel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie zijn, is de naam toch één – Mt. 28:19.
	2. De schrift openbaart ons duidelijk dat alle Drie – de Vader, de Zoon en de Geest – God zijn – 1 Pe. 1:2; Ef. 1:17; Heb. 1:8; Joh. 1:1; Rom. 9:5; Hnd. 5:34.
	3. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig en ook de Geest is eeuwig – Js. 9:6; Heb. 1:12; 7:3; 9:14.
	4. De Drie – Vader, Zoon en Geest – zijn eeuwig en naast elkaar bestaand – Joh. 14:16-17; Ef. 3:14-17; 2 Kor.13:14.
	5. De relatie tussen de Vader, de Zoon en de Geest is niet alleen dat zij gelijktijdig naast elkaar bestaan, maar zelfs dat zij gezamenlijk in elkaar wonen – Joh. 14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Lc. 4:1.
	6. Net zoals het kind en de machtige God één zijn, zijn ook de Zoon en de eeuwige Vader één. De Zoon is de eeuwige Vader; zij zijn één – Js. 9:6; 1 Kor. 15:45b.
	7. De hele Drie-enige God is Drie-enig met als doel om Zichzelf in ons uit te delen, Hij is Drie-enig voor ons genot en voor onze ervaring – 2 Kor. 13:14.


	II. Christus – Christus is het onderwerp en staat centraal in de Bijbel; Hij is de hoofdinhoud van de Bijbel van begin tot eind:
	A. Jezus en Christus zijn namen die door God waren gegeven. Toen de mens ontdekte dat Hij God was, noemde hij Zijn naam ‘Emanuel’, wat ‘God met ons’ betekent – Mt. 1:21, 16, 23.
	B. De titels van Christus zijn:
	1. De Christus – De Christus verwijst naar de Gezalfde van God, spreekt over de opdracht van de Heer – Mt. 16:16; Hnd. 2:33.
	2. De Zoon van de levende God – De Zoon verwijst naar de Tweede van de Drie-enige God, spreekt over Zijn persoon. Zijn opdracht is om Gods eeuwig voornemen uit te voeren door Zijn kruisiging, opstanding, hemelvaart en wederkomst, terwijl Zijn persoon ...

	C. De persoon van Christus:
	1. God – Romeinen 9:5 verklaart eenvoudig en krachtig dat Christus God is, die over alles is, de volledige God gezegend tot in eeuwigheid.
	2. De Zoon van God – Christus is ook de Zoon van God, oftewel, God de Zoon – Joh. 20:31.
	3. De Mens – Christus is niet alleen God, hij is ook mens; Hij is de volledige God die een oprecht en perfect mens werd – 1 Tim. 2:5.
	4. De Schepper – Heb. 1:10 openbaart dat Hij de Schepper is.
	5. De Eerstgeborene van de hele schepping – Christus is ook een schepsel, zelfs de Eerstgeborene onder de schepselen – Kol.1:13, 15

	D. Het werk van Christus – In gezalfd worden door God om Gods gezalfde te zijn om Zijn eeuwig plan te vervullen, heeft Christus de volgende belangrijke dingen volbracht en zal Hij volbrengen:
	1. Het eerste belangrijke wat Christus deed was het scheppen van de hemelen en de aarde, alle dingen en de mens – Heb. 1:10.
	2. Het tweede belangrijke wat door Christus volbracht werd, was dat Hij als God vlees werd – Joh. 1:14; Rom. 8:3.
	3. Het derde belangrijke wat Hij deed, was dat Hij naar het kruis ging om gekruisigd te worden om de verlossing in Gods eeuwig plan te volbrengen.
	4. Het vierde belangrijke wat Hij deed was Zijn opstanding, wat rechtvaardiging, opstanding en wedergeboorte voor ons volbracht heeft – Joh. 10:17-18; Rom. 4:24-25; Ef. 2:5-6.
	5. Nadat Christus opstond vanuit de dood, voer Hij ten hemel; dit is het vijfde belangrijke wat Hij gedaan heeft – Ef. 4:8; 2:6.
	6. Na Zijn hemelvaart ging Christus verder met het volbrengen van Zijn hemelse bediening – Mt. 26:28; Heb.8:6, 1-2, 4:14, 7:24-26; 1 Joh. 2:1-2.
	7. Wanneer Christus Zijn hemelse bediening volbrengt, zal Hij terugkomen – 1 Tes. 4:16-17; Rom. 11:26.
	8. Nadat Christus de aarde heeft opgeruimd tijdens zijn wederkomst, zal Hij het duizendjarig koninkrijk oprichten en zal Hij hierin duizend jaar regeren met Zijn overwinnende gelovigen – Op. 20:4, 6.
	9. Aan het einde van het duizendjarig koninkrijk zal Christus het centrum van de eeuwigheid zijn in het Nieuwe Jeruzalem in de komende nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Op. 21:23.


	III. De Heilige Geest:
	A. In de goddelijke Drie-eenheid is de Heilige Geest, wie de Geest van God is, als laatste genoemd, dit laat zien dat Hij de uiteindelijke uitdrukking van de Drie-enige God is – Mt. 28:19.
	B. De Heilige Geest is de Drie-enige God die in de gelovigen komt; wanneer Hij in ons komt, komen ook de Vader en de Zoon in ons – Joh. 14:16-17, 23.
	C. Hij is de allesomvattende en voleindigde Geest als de uiteindelijke uitdrukking van de Drie-enige God als de Geest van God, de Geest van Jehova, de Heilige Geest, de Geest van Jezus, de Geest van Christus, de Geest van Jezus Christus, de Geest van ...
	D. In het Nieuwe Testament zijn er twee aspecten van de Heilige Geest: Hij is de Geest van leven in ons om de essentiële Geest van God te zijn en Hij is de Geest van kracht op ons om de economische Geest van God te zijn – Joh. 14:7; Hnd. 1:8.
	E. Het werk van de Heilige Geest – De Heilige Geest deed en doet nog steeds veel wonderbaarlijke dingen voor ons om ons volledig in Gods economie te brengen.

	IV. Het kruis van Christus:
	A. In het Oude Testament profeteerde God in de oordelen van de Wet dat Christus aan een boom gehangen zou worden, oftewel, aan het kruis – Dt. 21:23; Gal. 3:13.
	B. Niet lang voordat de Heer ter dood werd gebracht door de romeinse gouverneur, had het romeinse rijk kruisiging aangenomen als manier voor terechtstelling; dus toen de Joden op zoek waren naar de Heer om Hem te doden, kruisigden zij Hem door de hand...
	C. Christus werd gekruisigd aan het begin van het negende uur in de ochtend tot drie uur in de middag, zes uur in totaal – Mc. 15:25; Mt. 27:45.
	D. Christus heeft elf zaken aan het kruis volbracht; wij kunnen in Gods economie deelnemen door Zijn verschillende volbrengingen.
	E. De apostel Paulus, gewonnen door Christus, roemde in niets anders dan het kruis van Christus – Gal. 6:14.

	I. De mens
	A. De schepping van de mens:
	1. De mens bezit niet alleen het hoogst geschapen leven, maar is ook geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis; beeld verwijst naar de innerlijke delen van de mens en gelijkenis verwijst naar het uiterlijke lichaam van de mens wat hem tastbaar...
	a. Het belangrijkste doel van Gods schepping van de mens, een collectieve mens, is God tot uitdrukking brengen – Gn. 1:26-27.
	b. Het woord heerschappij omvat meer dan alleen gezag; heerschappij wijst zowel op de aanwezigheid van een koninkrijk als een bereik waarin gezag wordt uitgeoefend.

	2. Na de schepping van de mens gaf Hij het goddelijke leven niet aan de mens; in plaats daarvan gaf Hij de mens een vrije wil om te kiezen; Hij plaatste de mens voor de boom van het leven omdat Hij wilde dat de mens voor Hem zou kiezen om Hem als leve...

	B. De val van de mens:
	1. Nadat God de mens had geschapen plaatste Hij de mens voor de boom van het leven, maar voordat de mens de boom van het leven kon aanraken nam satan de gelegenheid waar om de mens te verleiden eerst de boom van kennis van goed en kwaad aan te raken. ...
	a. De oorzaak
	(1) Door verleiding zorgde satan ervoor dat de mens ging twijfelen aan Gods woord en aan Gods hart.
	(2) Een andere oorzaak van de val van de mens was dat de vrouw veronderstelde het hoofdschap te hebben – Gn. 3:2-3, 6.

	b. De eerste stap in het proces van de val van de mens was dat hij zijn geest niet gebruikte, de tweede stap was dat hij zijn ziel beoefende en de derde stap was dat hij handelde met zijn lichaam – Gn. 3:2, 3, 6.
	c. Het gevolg – Door de overtreding van Adam kwam zonde in de wereld en door zonde ook de dood. De dood regeert over alle mensen, dus in Adam zijn allen gestorven – Rom. 5:14; 1 Kor. 15:22.

	2. De duivel zorgde ervoor dat de mens nog dieper viel – Kaïn bracht een offer aan God volgens zijn eigen begrip, werd jaloers en doodde zijn broer, creëerde zijn eigen religie en zijn nakomelingen vonden een cultuur uit zonder God – Gn. 4:11-14, 17-22.
	3. Toen nam de vijand nog een verdere stap, waardoor de mens zelfs nog dieper viel. De zonen van God, de gevallen engelen, trouwden met de dochters van de mens; dit onwettige huwelijk bracht het vlees voort. Deze val zorgde ervoor dat de Heilige Geest...
	4. De vierde stap in de val van de mens, door satan aangespoord, was de openlijke collectieve rebellie tegen God en Zijn gezag. Toen de mens de vierde stap in de val had bereikt, was hij tot het uiterste gevallen zodat zelfs God niets meer kon doen om...


	II. Verlossing:
	A. Verlossing was vooraf gepland en voorbestemd door God. Voordat de verlossing kwam beloofde God dit al vele malen in het Oude Testament en maakte Hij de verschillende aspecten van Zijn verlossing al duidelijk:
	1. Nadat de mens zondigde en viel kwam God onmiddellijk met de belofte dat het zaad van de vrouw (Christus) zou komen en de kop van satan zou vermorzelen – Gn. 3:15.
	2. Christus is niet alleen het zaad van de vrouw, maar ook het zaad van Abraham, zoals uitgebeeld door Isaak – Gn. 13:15; 17:8; Gal. 3:16.

	B. De volledige behoudenis van de Drie-enige God omvat vele aspecten in drie fasen:
	1. De eerste fase, de beginfase, is de fase van wedergeboorte, bestaat uit verlossing, heiliging (in positie), rechtvaardiging, verzoening en wedergeboorte – Rom. 3:24-26; 1 Pe. 1:2; 1 Kor. 6:11; Joh. 3:3-6.
	2. De tweede fase van behoudenis, de fase van vooruitgang, is de fase van transformatie, deze bestaat uit bevrijding van zonde, heiliging (hoofdzakelijk betreft het karakter), groei in leven, transformatie, opbouw en volwassenheid – Rom. 6:6-7; 7:16-2...
	3. De derde fase, de voltooiende fase, is de fase van voleindiging. Deze fase bestaat uit de verlossing (verheerlijking) van ons lichaam, gelijkvormig worden aan de Heer, verheerlijking, het beërven van Gods koninkrijk, deelhebben aan het koningschap ...


	I. Eeuwig leven:
	A. Het eeuwig leven is het ongeschapen leven van God, het onverwoestbare leven en het onvergankelijke leven-Ef. 4:18; Heb. 7:16; 2 Tim. 1:10
	1. Het eeuwig leven is het leven dat niet alleen eeuwigdurend is maar eeuwig is in zowel tijd en natuur – Joh. 3:16, 36; 1 Joh. 1:2
	2. Wedergeboren zijn is eenvoudig God in ons ontvangen als ons leven, een leven ontvangen dat goddelijk is, een leven anders dan ons menselijk leven – Joh. 1:12-13
	3. Het eeuwig leven is het leven dat in de Zoon van God is en de Zoon van God zelf is – 1 Joh. 5:11-12; 1:2; Joh. 14:6

	B. De apostel Paulus vermaande ons het eeuwig leven te grijpen – 1 Tim. 6:12
	1. Het Nieuwe Testament leert ons dat het eeuwig leven drie fasen in drie eeuwen heeft – de huidige eeuw; de eeuw van de Gemeente, de komende eeuw; de eeuw van het koninkrijk en de eeuwigheid, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met het Nieuwe Jeruz...
	a. In de eerste eeuw, de eeuw van de Gemeente, ontvangen we eeuwig leven; dit wordt ons leven en we genieten en leven door dit leven; in de eeuw van de Gemeente is een zaak van het eeuwig leven ontvangen – Rom. 6:23; Joh. 3:16
	b. Maar in de volgende eeuw, de eeuw van het koninkrijk, is het eeuwig leven niet om te ontvangen, maar voor de mens om binnen te gaan – Mt. 25:46
	c. Vervolgens zal in de eeuwigheid, dat is in de nieuwe hemel en nieuwe aarde met het Nieuwe Jeruzalem als het middelpunt, het eeuwig leven uiteindelijk het voleindigde geschenk zijn aan Gods verloste volk, om de Drie-enige God tot uitdrukking te bren...

	2. Het is door dit eeuwig leven en in dit eeuwig leven dat de gelovigen voortgebracht zijn; het eeuwig leven is cruciaal voor het voortbrengen van de gelovigen en voor het opbouwen van het organische Lichaam van Christus – Ef. 4:12, 16


	II. Gelovigen:
	A. De gelovigen zijn wedergeboren in hun geest door de Geest met het goddelijk leven, dat Christus is, om de kinderen van God te zijn met de goddelijke natuur en om de leden van Christus te zijn in de eenheid van het goddelijke leven – Joh. 3:5-6; Kol...
	B. De gelovigen zijn gedoopt in de Drie-enige God en hebben een organische eenheid met de door een proces gegane Drie-enige God – Mt. 28:19; Rom. 6:3; 1 Kor. 12:13; Gal. 3:27
	C. Alhoewel de gelovigen wedergeboren zijn in hun geest, blijft hun ziel en lichaam oud en moet behouden worden in het leven van de Heer – Rom. 5:10
	1. De gelovigen worden betreffende het karakter geheiligd door de Geest – Rom. 15:16; 6:19, 22
	2. De gelovigen worden vernieuwd in hun verstand en getransformeerd in hun ziel – Rom. 12:2; 2 Kor. 3:18
	3. De gelovigen worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Eerstgeboren Zoon van God – Rom. 8:29
	4. Uiteindelijk worden de gelovigen verheerlijkt in hun lichaam in de heerlijkheid van de door een proces gegane Drie-enige God – Rom. 8:30, 17-18

	D. De gelovigen moeten functioneren als de ranken van Christus in de wijnstok, het organisme van de Drie-enige God, om de door een proces gegane Drie-enige God tot uitdrukking te brengen door vrucht te dragen voor de vergroting van Christus.

	I. De Gemeente – De Gemeente is het doel dat God wil verkrijgen in Zijn eeuwige economie. Een ieder van ons die gered is neemt deel aan dit doel, dat God Zijn hartsverlangen mag verkrijgen volgens Zijn welbehagen – Ef. 1:9-10; 3:9-11.
	II. De posities van de Gemeente in Gods economie:
	A. De uitdrukking ‘Gemeente’ is in het Grieks ekklesia, wat betekent de uitgeroepen vergadering, dat aanduidt dat de Gemeente een verzameling is die door God uit de wereld is geroepen – Mt. 16:18
	B. De Gemeente is het Huis van God; dit huis verwijst naar de woonplaats van God en naar de familie van God, het huisgezin van God; het huisgezin van God is het huis voor Gods verblijf – Ef. 2:19, 22; 1 Tim. 3:15
	C. De Gemeente is het Lichaam van Christus met Christus als het Hoofd. Het is samengesteld voor Christus in Zijn leven en Geest met allen die in Hem hebben geloofd, het is een levend organisme – Ef. 1:22-23
	D. De Gemeente is de nieuwe mens, een collectief mens. In de nieuwe mens zijn er geen personen van de oude schepping die tot enig ras, religie, cultuur of klasse behoren. Alleen Christus is alle bestanddelen van deze nieuwe mens en is in alle bestandd...
	E. De Gemeente is ook de wederhelft van Christus als Zijn Bruid. Als de wederhelft van Christus ontvangt de Gemeente Zijn liefde voor de tevredenstelling van Zijn hartsverlangen, dit is een zaak van liefde – Ef. 5:25, 29-30

	III. De Gemeente is samengesteld uit degenen die in Christus geloofd hebben en Zijn leven bezitten – 1 Kor. 1:2:
	A. Een persoon die niet in Christus heeft geloofd en niet is behouden kan geen bestanddeel van de Gemeente worden.
	B. Alleen nadat zij behouden zijn en het leven van de Heer hebben om heiligen te worden, zijn ze bestanddelen van de Gemeente.

	IV. De gemeente heeft twee aspecten, de universele Gemeente en de plaatselijke gemeente – Mt. 16:18, 18:17:
	A. In het universele aspect is de Gemeente uniek en omvat allen die in Hem hebben geloofd in het universum door alle eeuwen heen en in elke plaats. – Mt. 16:18; Ef. 1:22
	B. Volgens het plaatselijke aspect verschijnt de gemeente in elke plaats; elke plaats omvat allen die in die plaats in Christus hebben geloofd – Hnd. 8:1; 13:1; verw. Mt. 18:17.

	V. De benoeming van de Gemeente:
	A. De Gemeente is uniek en heeft geen speciale namen nodig, de gemeente is de gemeente; er zouden geen kerkgenootschappen moeten zijn die benoemd worden naar hun soort. – 1 Kor 1:10
	B. We kunnen de naam van de plaats waarin de gemeente zich bevindt gebruiken om die gemeente aan te duiden, zoals de gemeente in Jeruzalem, de gemeente in Antiochië en de zeven gemeenten in Asia – Hnd. 8:1; 13:1; Op. 1:4, 11

	I. De Bijbel openbaart dat het centrale, primaire en meest belangrijke doel van het evangelie van God is om ons te redden tot in het koninkrijk van God – Mt. 3:2; 4:17; Mc. 1:15:
	A. In het begin van Genesis zien we dat Gods bedoeling voor de mens is Zijn eeuwige leven in zich te hebben, zodat hij heerschappij voor God kan uitoefenen en Zijn koninkrijk kan binnenbrengen – Gn. 1:26; 2:9; Mt. 6:10:
	1. Het feit dat God de mens voor de boom des levens plaatst geeft aan dat God wil dat de mens Hem ontvangt als leven door Hem te eten – Gn. 2:9; Joh. 6:35, 57.
	2. Om Gods heerschappij aan te raken en Gods gezag naar de aarde te brengen, moet de mens Gods leven innerlijk ontvangen. Als de mens Gods leven niet heeft, zal hij geen mogelijkheid hebben om Gods koninkrijk binnen te brengen – Gn. 3:3, 5, 15.
	3. Het is noodzakelijk om dit punt te begrijpen – om God te vertegenwoordigen en heerschappij op de aarde uit te oefenen moet de mens Gods leven bezitten, de mens kan onmogelijk zo’n grote verantwoordelijkheid dragen in de kracht van zijn eigen natuu...

	B. Nadat het geschapen ras mislukt was, koos God Abraham met het voornemen een koninkrijk te verkrijgen – Gn. 12:1-2.
	C. Het koninkrijk in het Nieuwe Testament:
	1. We moeten ons bekeren voor het belang van het koninkrijk van God – Mt. 3:2; 4:17
	2. In Johannes 3 verwijst het koninkrijk van God meer naar het soort van God, dan naar het regeren van God, het soort van God te zijn betekent het leven van God te bezitten – Mt. 3:3, 5:
	a. De Heer Jezus kwam om het koninkrijk van God te zijn door Zichzelf als het zaad van het koninkrijk in Gods uitverkoren volk te zaaien – Lc. 17:20-21; Mt. 13:3-23.
	b. Nadat dit zaad in de gelovigen is gezaaid, zal het in hen groeien en ontwikkelen tot het koninkrijk van God. Dit houdt in dat het vestigen van het koninkrijk volstrekt een zaak van groei in leven is en niet van onze arbeid – 1 Pe. 1:23; 1 Joh. 3:9;...

	3. Toen we werden gered, werden we in de positie van een koning gebracht om te kunnen regeren in leven -1 Pe. 2:9; Op. 5:10.
	4. In de praktijk in leven te regeren betekent onder de heerschappij van het goddelijke leven zijn, gehoorzaam en onderworpen zijn aan de Heer – Kol. 2:19; vgl. Mt. 8:9.

	D. Het koninkrijk van God is de heerschappij, het regeren van God met alle zegening en het genot daarvan – Kol. 1:13; Op. 22:1-2:
	1. Het koninkrijk van God (Mt. 12:28) is een algemene term die verwijst naar Gods regeren (Mt. 6:10, 13b; Da. 6:25b), het bereik hiervan is onbeperkt en omvat de verleden eeuwigheid, de aartsvaderen, het volk Israël in het Oude Testament (Mt. 21:43), ...
	2. Het koninkrijk der hemelen (Mt. 5:3), een term die uitsluitend door Matteüs is gebruikt, betreft een specifiek gedeelte in het koninkrijk van God. Een gedeelte dat alleen is samengesteld uit de Gemeente vandaag de dag en het hemelse deel van het ko...

	E. Sommige Bijbelleraren verklaren dat het koninkrijk was uitgesteld, maar toen de apostelen het evangelie van het koninkrijk van God verkondigden, wees dit erop dat het koninkrijk niet was uitgesteld – Mt. 21:43; Hnd. 1:3; 8:12; 14:22; Rom. 14:17.
	F. In Matteüs is het koninkrijk geopenbaard in 3 aspecten: de werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen (de innerlijke inhoud van het koninkrijk in haar hemelse en geestelijke natuur), de verschijning van het koninkrijk der hemelen (de uiterlijke c...
	1. De werkelijkheid van het koninkrijk is nu een beoefening en een discipline voor ons en de openbaring van het koninkrijk zal een beloning voor ons zijn in de komende eeuw – Mt. 5:3-12; 1 Tim. 4:7-8; 2 Tim. 4:8, 18; Mt. 25:21.
	2. De verschijning van het koninkrijk der hemelen is de uiterlijke conditie van het koninkrijk De gelijkenissen van de dolik, de grote boom en de vrouw die het zuurdeeg toevoegde, openbaren de valse bestanddelen, de abnormale ontwikkeling en de innerl...
	3. De openbaring van het koninkrijk der hemelen is de praktische komst van het koninkrijk der hemelen in kracht – Mt. 24-25.


	II. Nadat God alle dingen en de mensheid geschapen had volgens Zijn eeuwige plan, Zijn economie, gebruikt Hij vier afzonderlijke eeuwen om Zijn werk van de nieuwe schepping betreffende de mens uit te voeren. De mens die Hij geschapen had om het voorne...
	A. De eeuw van de aartsvaderen liep vanaf de schepping van Adam tot het geven van de wet door Mozes – Rom. 5:14.
	B. Omdat de gevallen mens zijn eigen zwakheid en verdorvenheid niet kende, bracht God een andere eeuw, de eeuw van de wet, welke van Mozes liep tot Christus – Joh. 10:10; Gal. 3:24; Lc. 2:25-26, 36-38; 3:15; 7:19; Rom. 5:20; Gal. 3:19.
	C. De derde eeuw is de eeuw van genade, ook bekend als de eeuw van de Gemeente en de eeuw van verborgenheid. God verkrijgt in deze eeuw allen die geloven in Christus in het Nieuwe Testament om het derde deel van het nieuwe ras te zijn in Gods nieuwe s...
	D. Na het afsluiten van de eeuw van genade zal God voor de laatste keer de manier veranderen van Zijn werk van de nieuwe schepping betreffende de mens van de oude schepping. God zal Zijn koninkrijk op de aarde vestigen om Zijn bestuur uit te voeren, z...

	I. Het Nieuwe Jeruzalem kan geen fysieke stad zijn zoals vaak geloofd wordt door christenen, om de volgende redenen – Op. 21:1-2, 10
	A. Ten eerste is het Nieuwe Jeruzalem het gekristalliseerde product van Gods werk in de oude schepping, door de generaties heen.
	B. Ten tweede is het Nieuwe Jeruzalem de voleinding van de gehele goddelijke openbaring in de Bijbel.
	C. Ten derde is de openbaring van het gehele boek van Openbaring hoofdzakelijk bekend gemaakt aan ons door tekenen (Op. 1:1) die de belangrijke personen en dingen symboliseren – Op. 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7.

	II. Dit is het gekristalliseerde product en het meesterwerk van God van de nieuwe schepping door de generaties heen;
	A. Nadat God alle dingen en de mens had geschapen, gebruikte Hij verschillende manieren en verschillende bedelingen in de oude hemel en oude aarde om Zijn werk in de mens uit te voeren.
	B. Door uitverkiezing, verlossing, vernieuwing, transformatie en verheerlijking, vervolmaakt Hij de mens volgens Zijn verlangen en bouwt hen op om Zijn eeuwige woonplaats te zijn, het Nieuwe Jeruzalem.

	III. Het Nieuwe Jeruzalem is een samenstelling van alle verloste en vervolmaakte heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament door de generaties heen – 21:27
	A. De namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël zijn gegraveerd in de poorten van het Nieuwe Jeruzalem, dit geeft aan dat de oudtestamentische heiligen de bestanddelen van het Nieuwe Jeruzalem zijn – Op. 21:12
	B. De namen van de twaalf apostelen staan op de fundamenten van de muur van het Nieuwe Jeruzalem, dit geeft aan dat de nieuwtestamentische gelovigen de bestanddelen van het Nieuwe Jeruzalem zijn – Op. 21:14

	IV. Het Nieuwe Jeruzalem is de bruid, de vrouw van het Lam. In de hele Bijbel vergelijkt God herhaaldelijk Zijn uitverkoren volk met een echtgenoot voor Zijn tevredenstelling in liefde – Js. 54:6; Jr. 3:1; Ez.16:8; Hos. 2:19; 2 Kor. 11:2; Ef. 5:31-32.
	V. Het Nieuwe Jeruzalem is mysterieus, goddelijk, heerlijk en heilig. De openbaring is de conclusie en voleinding van de hele Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament.
	A. De Bijbel is een verslag en een openbaring van de twee grote werken van God, het eerste is Gods werk in de oude schepping, het tweede is Gods werk in de nieuwe schepping. Gods werk in de oude schepping is de voorbereiding voor Gods werk in de nieuw...
	B. Het Nieuwe Jeruzalem is de ultieme voleinding van Zijn twee grote werken. Het is het meesterwerk van Zijn goddelijke werk en het gekristalliseerde product van Zijn werk van de oude schepping en de nieuwe schepping
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