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Wat zijn de kenmerken “Babylon”, het grote Babylon, voor ons vandaag? Om
een antwoord op deze vraag te bekomen, dienen wij eerst het Boek Openbaring
te raadplegen, temeer dat deze ook bij onze studiemap Berea Bijbelstudie hoort.
Het grote Babylon maakt niet enkel deel uit van onze hedendaagse cultuur, maar
het is ook, algemeen, in de godsdienst binnen gedrongen.
De Babyloniërs waren de opvolgers van de Sumeriërs en Akkadiërs in zuidelijke
Mesopotamië. De hoofdstad was Babylon. De meest bekende vorst uit de
Babylonische dynastie was Hammurabi, de bewerker van een beroemd
geworden wetboek. Circa 1000 voor Christus waren de Babyloniërs
onderworpen aan de Assyriërs. Toch, 612-539 voor Christus heerste de Neobabylonische (ook wel Chaldeeën genoemd), dynastie heersende over westelijk
Azië. Nebukadnezar, ten tijde van de profeet Daniël (604-562), Amel-Marduk
(bijbels: Evil-Merodach, 561-560), Nergalsarezer (559-556) en Belsarar waren
heersers van het Oude Testament. Babylon viel onder Cyrus, de Pers in 539 voor
Christus.
Wij kunnen wel zeggen dat de gehele Westerse cultuur vergelijkbaar is met het
Babylonische cultuur ten tijde van de profeet Daniël. Daniël profeteerde niet
alleen voor zijn tijd, maar ook voor nu. Laten de geleerden van nu, eens het feit
verklaren, zo zij kunnen, dat de Heilige Schriften, de Bijbel eeuwen van te voren

toekomstige dingen vertelt, en dat deze dingen geschieden, onafhankelijk van
onze wil. Dat is profetie. In een groot aantal boeken van de Heilige Schrift, de
Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, profetie is, duidelijk voor hen die de moeite
doen, Gods Woord te bestuderen. Profetie beaamt de gelovigen in Christus en
eveneens de ongelovigen.
Daniël leefde lang voor de gebeurtenissen van onze tijd. Adolf Hitler, Al Qaida,
de Taliban en anderen die nog zullen komen, horen bij de grote droevige
gebeurtenissen in onze samenleving, waarvan sommigen letterlijk vervuld zijn
geworden, en andere nog te vervullen zijn daar onze wereld meer dan ooit heel
onzeker is. Evenzo, als God Daniël inspireerde, zo deed Hij met Johannes, de
schrijver van het Boek Openbaring.
En, met deze vlugge opmerkingen willen wij overgaan tot ons eigenlijk
onderwerp: Babylonische Hedendaagse Maatschappij. Samengaand met onze
hedendaagse Westerse cultuur, is het huidige godsdienststelsel, overwegend,
geheel van de aarde, aards geworden, in oorsprong en wezen. De
staatsgodsdiensten willen zich meer en meer aan de huidige wereld
samenbinden, ver van de Evangelische Waarden. Naar Openbaring 17: 5, is de
hedendaagse denkwijze en manier van leven met het religieuze etiket, in het
Boek Openbaring zoals volgt beschreven:
“En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. (Openbaring
17:5)” (NBG51)
Ze is de schuldige vriendin en gezellin van de “koningen der aarde,” en de
“kooplieden der aarde” geworden.
“En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig
geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van
haar verbranding zien. (Openbaring 18: 9)” (NBG51)
“En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat
niemand meer hun lading koopt. (Openbaring 18: 11)” (NBG51)
Het modernisme dus, ver van het Evangeliestelsel, bloeit nu op aarde en heerst
bij manier van spreken over de “koningen der aarde”, de gezagdragers
wereldwijd.
“En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de
koningen der aarde. (Openbaring 17: 18)” (NBG51)
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En, met haar hoererij de aarde verderft, tot op het ogenblik door God bepaalt,
dat zij haar welverdiend oordeel zal ontvangen.
“Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote
hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed
zijner knechten van haar hand geëist. (Openbaring 19:2)” (NBG51)
Welke tegenstelling met alles wat te maken heeft met de ware Constitutionele
Kerk van Christus, hemels in haar oorsprong en hemels in haar wezen, waaruit
onze ‘wandel’ in de hemel is, waarbij wij ook de Zaligmaker verwachten, Jezus
Christus, die spoedig terugkomt, meer dan ooit dichterbij. Kortom, Babylon
wordt gekenmerkt door de “aarde”, de Constitutionele Kerk, de Gemeente, door
de hemel.
“Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook
de hemelsen. (1 Korintiërs 15:48)” (NBG51)
“Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser verwachten. (Filippenzen 3:20)” (NBG51)
Hemels in haar bestemming:
“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met
allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
(Efeziërs 1:3)” (NBG51)
Het hemels is een onverderfelijke, onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis,
voor ons bewaard:
“Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de
hemelen weggelegd is voor u. (1 Petrus 1:4)” (NBG51)
Het modernisme en liberalisme, de grote heersers van deze tijd, over de
volkeren, de wereldmachten en kerkelijke instanties, zijn helemaal niet de
kenmerken van de ware Kerk van God, samen werken ze aan de tegenwoordige
radicale verwerping van Jezus Christus. Wanneer Hij terugkomt, en heersen zal,
dan zal de ware Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, met Hem
heersen in heerlijkheid, na het oordeel over de grote Hoer, Satans’ antikerk.
“ Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen:
Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want
waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner
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knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En
haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten en de
vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en
zij zeiden: Amen, halleluja! En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft
onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! En ik
hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als
een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze
God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en
vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen
en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend
en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige
daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot
het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige
woorden van God. En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden,
maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw
broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het
getuigenis van Jezus is de geest der profetie. (Openbaring 19: 1-10)”
Nu, lijdt de echte getrouwen van de Heer Jezus, de Gemeente, Gods Volk, en
Hij lijdt met hen. Trouwens, zoals de gemeenschap van ware gelovigen zich
onbegrensd verbind aan Jezus Christus, zo kenmerk zich de huidige wereld met
het grote Babylon.
“Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde
wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. (Openbaring 17:2)”
(NBG51)
En, meer nog haalt Openbaring 17: 4.
“En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud,
edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol
gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. (Openbaring 17:4)” (NBG51)
Het grote Babylon is niet alleen een godsdienstig probleem, maar ook een
wereldstelsel, dat door haar weelde, overdaad en grootheid de koningen
(gezagdragers), de inwoners, de handelaars verblindt en besmet door middel van
haar verderfelijke bekoorlijkheden. Lees nog eens Openbaring hoofdstukken 17
en 18.
Noteer in Openbaring 17, vers 4: “Zij had in haar hand een gouden beker, vol
van gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.” Met hoererij en gruwelen
wordt overal in de Bijbel de afgoderij bedoeld. En, welk Christelijk stelsel heeft
met de aanbidding van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest,
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vermengd met de godsvrucht tot Maria, de verering van de heiligen, en het
neerbuigen voor de hostie? Nochtans, beweren wij niet dat het Pausdom
hetzelfde is als het grote Babylon.
Babylon wordt in Openbaring 17 en 18 beschreven als zijnde de moeder van de
hoererijen en de gruwelen op de aarde. Welk kwaad heeft Satan ook gebruikt om
de mensen van Jezus Christus af te leiden, en welke afgoderij hij in Christus’
plaats heeft ingesteld, Babylon is van die allen de moeder. De moeder van alle
wereldse stelsels en afgoderijen, om rechtstreeks of onrechtstreeks de zielen
terug te houden van de Heer.
Nog meer in de toekomst kunnen wij de ontwikkeling van Babylon als
tegenstandster van Gods koninkrijk verwachten, voordat het einde komt. Toch,
is het ons zeker niet moeilijk aan te nemen dat de kenmerken van Babylon heel
klaar en duidelijk aanwezig zijn. Godsdienstige stelsels eisen de plaats van
Babylon voor zich op, en beweert dat die macht haar van God gegeven is, in het
hart zelf van wat eens het Romeinse rijk was; een godsdienstig stelsel, dat
probeert algemene heerschappij voor zich te vorderen, en dat, om deze te
verkrijgen, de zielen door haar bekwame kunst te winnen.
“En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid
zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der
aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd
gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de
aarde. (Openbaring 18: 23-24)” (NBG51)
Wie, min of meer, deze korte beschrijving van Babylon leest en zich afvraagt,
welke Christelijke gemeenschap het is, zo vol van afgoderij, met zoveel gezag in
de politieke wereld, toegeeflijk tegen de zondaars, en zo wreed tegen de
rechtvaardigen, het kost ons niet veel moeite om hier een antwoord te vinden.
En terwijl wij de volkomen ontwikkeling van het grote Babylon in de toekomst
verwachten, wanneer de Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, van
de aarde zal ontnomen worden, merken we toch tegenwoordig op, hoe vlug de
verschillende kerkelijke instanties in die richting bewegen, namelijk de
toegevendheid op alle gebied.
Het oordeel van Babylon zal verschrikkelijk zijn, in het uur van haar grootste
bloei. Alles schijnt goed te gaan; zij heeft rondom zich vergaderd alles wat
invloed heeft in de wereld, en alle handelswelvaart wereldwijd.
“Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel,
en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem,
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zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een
woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een
schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de
hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der
aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn
uit de macht harer weelderigheid. (Openbaring 18: 1-3)” (NBG51)
Waar de geest van Babylon ontdekt wordt, daar is het kind van God geroepen
om zich daarvan volkomen af te scheiden. Christenen zijn in de wereld maar niet
van de wereld; en, dat is het grote verschil.
“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn
volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van
haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God
heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. (Openbaring 18: 4-5)” (NBG51)
Met hoeveel recht de gelovigen in Jezus Christus de goddeloosheid van het grote
Babylon verafschuwt, ze mogen niet in de bekoring komen, de wapenen van de
wereld tot haar verwoesting op te nemen. De tijd van haar verwoesting is nog
niet gekomen, maar als die tijd gekomen is, zal niet de Constitutionele Kerk van
Christus, de Gemeente, haar oordelen.
“Gaat uit van haar, mijn volk!” is de weg dat de gelovigen in Jezus Christus
moeten betreden; en, met al de ernst, die in ons is, drukken wij nogmaals ieder
gelovige op het hart zijn schuldige plicht en ernstige verantwoordelijkheid te
nemen, om zich geheel en volkomen, ja, onmiddellijk af te scheiden van dat
mengsel van zogezegde wereld solidariteit en godsdienst, dat wij rondom ons in
verscheidenheid zien. Elke dag in Vlaanderen en in de wereld neemt het toe,
doch hoe aantrekkelijk het is voor de mens, het is een gruwel voor God.
“Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap
tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een
vijand van God. (Jakobus 4:4)” (NBG51)
Ontwijken wij de geest van het grote Babylon, nu de kenmerken van deze
duidelijker worden gezien.
“Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden
en niet ontvangt van haar plagen. (Openbaring 18: 4)” (NBG51)
“Eendracht maakt macht,” is een van de beginselen die wij goed kennen, en
waarvan de mensen gebruik maken om hun plannen uit te voeren. Maar, weinig
denken er aan, welk een macht de eendracht is, voornamelijk als ze zich in de
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godsdienst openbaart. De huiskerken, de Bijbelse vergaderingen onder familie
en vrienden, zijn een goede rede, om werkelijk Evangelisch te leven zoals de
eerste Christenen, zonder de speelbal te zijn van de geestelijke leiders, in de
handen van de Katholieke en Orthodoxe pausen. De Roomse Katholieke Kerk,
zelfs in haar huidige verzwakking, zoek niet de Christelijke Kerken te
verenigen, maar onder haar gezag een groot regeringstelsel op te bouwen. Het is
een wereldrijk, een absolute monarchie, met zijn raad van kardinalen, die niet
alleen regeert door de gewone machtsmiddelen, en niet alleen de uitwendige
daden van haar onderdanen beheerst, maar die de gewetens regeert door middel
van mentale schrik, en de meest kruipende gehoorzaamheid weet af te dwingen
door middel van bijgelovige vrees.
Het pausdom heeft zijn agenten in alle landen en onder alle volkeren, want elke
priester, elke monnik, iedere kloosterzuster, ieder lid van een godsdienstig
genootschap, denk maar aan “Opus Dei” is een agent van het opperbestuur. Ze
werken allen aan één leger. Door de verleiding van de zinnen; door de
voorgewende vreselijkheden van het vagevuur; door kunstige berekeningen,
gebouwd op een nauwkeurige kennis van iemand’s levensgeschiedenis,
neigingen en geestestoestand; langs de verkregen macht, door de kennis van
verborgen misdaden; door het stelsel om jonge mensen te drijven tot de ene of
andere verkeerde daad, waarvan sequenties in de “The Da Vinci Code” film een
goede voorbeeld is, het geval van de jonge pater onder de invloed van de
bisschop die beide later toch werden vermoord. (Een verhaal, maar het bevat
veel waarheid.) Het gaat erom, dat elke misdaad vergefelijk is, als ze gedaan is
ten goede van de kerk. Doorheen de eeuwen de kardinalen met de paus in
Vaticaanstad, lichaam van mannen, zonder gezin, zonder al de aangelegenheden
die de mens eigen zijn, zonder huis en land, zonder vaderlandsliefde, mannen,
wellicht niet onderworpen aan verplichtingen, eden, zedelijke grondbeginselen
of Goddelijke wetten, daar het woord van de paus wordt geacht te staan boven
dit alles, en priesterlijke absolutie neemt de kleinste smet van de zonde weg.
Goed is, wat gedaan wordt om de macht van de paus “ex cathedra” bemind te
verklaren.
Doorheen de geschiedenis van het Christendom, is het Vaticaan (paus en college
van kardinalen) altijd vooruitgegaan gelijk een epidemische ziekte:
onweerstandelijk, dodelijk, zonder iemand te sparen, zonder gewetenswroeging.
Zijn bedoelingen zijn diep als de zee en zwijgend als het graf.
En, er is veel meer. Het stelsel van de Roomse Kerk is in feite een wonderbaar
mechanisme. De paus is er het middelpunt van. Toch is het onafhankelijk van de
paus. Het is het College van Kardinalen, dat eigenlijk de heerschappij heeft. Dat
lichaam sterft niet. De ene oude man na de andere valt weg, gelijk een verdord
blad, maar de boom blijft; de overlevering en de kennis van eeuwen berusten
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daar. De berichten van het verleden worden gevoegd bij de dagelijkse
ondervinding van het heden, en die ondervinding wordt steeds opgedaan over de
gehele wereld, zelfs daar waar maar één priester of missionaris zich bevindt.
Terwijl de val van Babylon op aarde beklaagd wordt door allen, die verrijkt
geworden zijn door rijkdom, welke zij rondom zich hebben vergaderd, wordt in
de hemel over hun val vreugde bedreven.
“ Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten,
want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. (Openbaring 18: 20)”
(NBG51)
Juist voor de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid hebben twee grote
gebeurtenissen plaats gegrepen, de ene op de aarde en de andere in de hemel. Op
de aarde het oordeel over de “grote Hoer”; en, in de hemel de “bruiloft des
Lams.” Satan’s Antikerk zal op aarde haar welverdiend vonnis ontvangen, want
waarachtig en rechtvaardig zijn de oordelen van Hem, die het bloed van de
dienaren van haar hand wreken zal.
Op aarde:
“Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote
hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed
zijner knechten van haar hand geëist. (Openbaring 19: 2)” (NBG51)
In de hemel:
“En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. (Efeziërs 5: 27)” (NBG51)
Met wie deelt u? Met Jezus Christus, of met de wereld!
Als het oordeel van de valse kerk wordt uitgeoefend op aarde door het Beest en
de tien koningen (gezagdragers) als instrumenten van God, dan ziet de profeet
in zijn visioen de hemelen geopend, waarbij het uur gekomen is voor het oordeel
van de aanmatigende en goddeloze macht, dat de heerschappij heeft gevoerd
over de volken van West-Europa; het Beest wordt geoordeeld, en de Schrift zegt
ons duidelijk, waarom, wanneer, waar en door wie dit oordeel wordt uitgevoerd.
“En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij
zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur
verbranden. (Openbaring 17: 16)” (NBG51)
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Nog meer aanwijzingen uit de heilige Schrift:
De ongerechtigheid, waarvan de kleine hoorn de kampioen zal zijn, zal weldra,
evenzeer als de wereldse en heerszuchtige stelsel van valse godsdienst,
voorgesteld door het grote Babylon, Gods vreselijke en verpletterende oordelen
ontmoeten.
“Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak;
terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en
prijsgegeven aan de brand van het vuur. (Daniël 7:11)” (NBG51)
Het volgende zegt ons, om welke rede het Romeinse rijk van de toekomst
verwoest zal worden, wegens zijn goddeloosheid en aanmatigende lastering, en
daarvan bestaat nu al veel meer in de wereld van de 21ste eeuw dan de meesten
het wel beseffen.
De Heilige Schrift haalt aan, dat het zijn toppunt zal bereiken in de dagen van
het Beest:
“Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse
diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de
naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen
verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal
zijn.” (Openbaring 17:8) (NBV)
Vervolgens zien wij de hemel geopend, en de Heer Jezus Christus voorwaarts
trede, gevolgd door de hemelse heerschappijen. We dienen nauwelijks te
zeggen, dat wat hier volgt beeldspraak is, toch merken wij op, dat het oordeel
beschreven wordt als een oordeel van een krijgsman.
“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat,
wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in
gerechtigheid. (Openbaring 19:11)” (NBG51)
Het Beest en de gezagsdragers van de aarde vergenoegen zich ten slotte niet
meer met het aanhalen van grote woorden tegen de Allerhoogste; zij voeren hun
goddeloosheid ten top en verzamelen hun legers ten strijde tegen Christus en
Zijn heerschappij. Gevaarlijke wapens zijn in de laatste jaren overal in de wereld
gemaakt, ondanks de akkoorden op wereldvlak dezen niet te gebruiken.
Na de verdrukking zal het Beest gegrepen worden, de vorst of van het Romeinse
Rijk, en met hem zelf de valse profeet. De twee zullen levend geworpen worden
in de vuurpoel.
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“En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor
zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het
beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden
geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. (Openbaring 19:20)”
(NBG51)
Vreselijke vonnis, midden in hun daad van onbeschaamde strijd tegen Jezus
Christus worden ze in de hel geworpen, zonder dat zelfs een formele
veroordeling nodig is. Zij worden levend in de hel geworpen, in tegenstelling
met de heiligen (de gelovigen in Jezus Christus, die in de wereld zijn, maar niet
van de wereld), die zonder te sterven te hemel zullen betrekken, als de Heer
komt om de Zijnen tot Zich te nemen.
“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen,
opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó
hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij
u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des
Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op
een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst
opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en
zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze
woorden.” (1 Tessalonicenzen 4: 13-18)” (NBG51)
Dat zal het oordeel zijn van beide aanvoerders in deze ontzettende strijd. Wat
hun volgelingen betreft, deze worden gedood met het zwaard.
“En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van
Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
(Openbaring 19:21)” (NBG51)
Waar zal deze strijd plaatsgrijpen?
Vooreerst zegt Zacharia:
“Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal
genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen
geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest
van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. (Zacharia 14:2)” (NBG51)
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Woorden van troost en heil voor Gods Volk (Sion), en de gelovigen in de Heer
Jezus Christus:
“Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van
overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN. (Jesaja 59:20)” (NBG51)
Heidenen, de ongelovigen worden verslagen:
“Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem
oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die
zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht
over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een
eerstgeborene. (Zacharia 12: 9-10)” (NBG51)
God houdt Zijn beloften en verplichtingen ook al falen de mensen de hunne te
houden. God blijft in alles onveranderd. Daarom kan Hij Zijn beloften aan het
oude Israël nooit verzaken. Door de mond van een van zijn profeten zegt Hij tot
Israël:
“Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet
verteerd. Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen
en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren,
zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij
terugkeren? (Maleachi 3:6-7)” (NBG51)
Door de profeet Jeremia beloofde God dat Israël als natie zou blijven bestaan
zolang de zon, de maan en de sterren hun licht zouden blijven geven.
“Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de
sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven
bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: Als deze verordeningen voor
mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het
nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.
(Jeremia 31: 35-36)” (NBG51)
Hij belooft het lot van alle afstammelingen van het oude Israël te beschermen en
te leiden totdat zij, zowel de Joden als de tien verloren stammen, als één natie is
hersteld bij de terugkeer van Christus. Beste lezer, God heeft wonderlijke
beloften gemaakt, sommige aan individuele personen, sommige aan volkeren, en
andere aan geheel de mensheid.
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Als Hij ooit enige belofte of verplichting aan Abraham, Isaak en Jacob, en
vervolgens hun nakomelingen, de Israëlieten, zou verbreken, hoe zouden wij
dan ooit kunnen geloven dat Hij zijn beloften aan ons houdt.
Ons geloof staat op het uitgangspunt vast, dat God bedoelt wat Hij zegt. God
houdt trouw aan al Zijn verplichtingen, en dat is als basis genoeg om in Hem te
vertrouwen in het houden van Zijn beloften. Wij zien dat Gods beloften aan
Israël, voor ons ook van groot belang is.
Door Zijn beloften aan alle stammen van Israël te vervullen zal God ook, bij de
terugkeer van Christus, de spotters en twijfelaars bewijzen dat Hij betrouwbaar
is. Hij zal aantonen aan geheel de wereld dat Hij achter elk woord staat dat Hij
ooit door Zijn profeten heeft gesproken. Hij zal bevestigen dat Hij bijmachtig is
de geschiedenis aller tijden te leiden, gisteren, vandaag en morgen, naar Zijn
eigen dunken. Zoals Jezus Zelf zei, “Uw Woord is Waarheid” (Johannes 17:17)

Epiloog
De dag van de genade komt vlug. De toekomst, terugkomst, van de Heer staat
heel dichtbij. Welke standpunt hebt jij ingenomen? Alleen het kostbaar bloed
van de Heer Jezus kan jou zonden vergeven. Gewoon jouw geloof en
vertrouwen in Jezus Christus stellen, en het lied van de verlossing zingen:
“En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de
overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze
zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot
priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht
tot in alle eeuwigheden! Amen. (Openbaring 1: 5-6)” (NBG51)
Indien, “ja” dan zult jij deel hebben in dat heerlijke schouwspel, wanneer het
Lam van de hemel zal nederdalen en met Hem Zijn Koninklijke Bruid, de
deelgenoten van Zijn vreugde, Zijn Zegepraal, en Zijn heerlijkheid in alle
eeuwigheid.
Neem jij nu de uitnodiging aan van de Heer Jezus? Kom tot de Heer Jezus,
geloof en vertrouw in Hem, belijd je zonden. Wanneer jij het eigendom van de
Heer Jezus geworden bent, antwoord dan ook op Zijn heerlijke belofte: “Ja, Ik
kom spoedig!”. “Heer, ik ben van U, ik kom tot U met een gelukkig hart: Amen.
Kom, Heer Jezus!”
Jezus Christus komt weder; en Hij komt spoedig! Ten eerste om de Zijn Kerk,
de Gemeente tot Zich op te nemen in de hemel. Ten tweede, na een korte
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tijdperk van verschrikkelijke oordelen over de aarde, on Zich te zetten op de
troon van Zijn vader David.
“ Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen. (Lukas 1: 32-33)” (NBG51)
De tussentijd, namelijk de tegenwoordige tijd der genade, ziet men duidelijk
aangetoond, als men Jesaja 61: 2 vergelijkt met Lukas 4: 18-20.
“Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der
wrake van onze God; om alle treurenden te troosten. (Jesaja 61:2)” (NBG51)
“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen
het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen
loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te
zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna
sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. (Lukas 4: 18-20)
(NBG51)
Broeders en zusters in de Heer Jezus, medegelovigen, moge de gezegende hoop
die Gods Woord ons mededeelt, onze harten vervullen, ons leven verhelderen,
onze geestkracht versterken voor en in Zijn dienst, totdat Hij komt.
© October 2009 – ds. Philippe L. De Coster, Berea Evangelische Huiskerk
(privé), Gent, België. bereahousechurch@hotmail.com
http://www.haguratelier.com/Berea_Huiskerk.html

Bijbelse Profetieën Vandaag
door ds. Philippe L. De Coster, D.D.
Toen de schrijver van deze meditatie in 1960 in het voormalige Bijbelinstituut te
Brussel studeerde, kreeg hij voor het eerst, en kosteloos, een mooi boek in
handen, “Maranatha, Jezus komt”. Maar lang voorheen, op zijn zeventiende toen
hij zijn leven aan de Heer Jezus gaf, en Hem aanvaardde als zijn persoonlijke
redder, las hij regelmatig een veertiendaagse periodiek, “Het Zoeklicht”
gebaseerd op Bijbelse profetieën, studie die hem nog steeds boeit, daar zijn
vertrouwen in het onfeilbare Woord van God, en de wederkomst van de Heer in
glorie.
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Ruim honderd jaren geleden ontwaakte opnieuw de al lang vergeten hoop op de
wederkomst van de Heer Jezus. Het middernachtelijke geroep liet zich horen:
“En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem
tegemoet! (Matteüs 25: 6)” (NBG51)
Talrijke christenen uit verschillende landen en werelddelen, werden daardoor
wakker geschud. Zij werden ertoe gebracht, zich te bekeren en biddend opzien
tot God, in de aanvaarding van Zijn Woord in ernstig onderzoek, en bepaalden
zich meer op profetie.
Zij leerden het verschil in te zien tussen de dood en de komst van Christus;
tussen de roeping van de Constitutionele Kerk, de gemeente, de gelovigen in
Jezus Christus, met haar hemelse hoop, en de aardse beloften als deel zijnde van
het Joodse volk. In plaats van de profetieën van het Oude Verbond betreffende
Sion en Jeruzalem te vergeestelijken en te verdraaien, waren ze ook op de
Constitutionele Kerk van Jezus Christus, de Gemeente toepasselijk, en zo begon
de groeiende interesse. Profetieën kunnen voor de tijd van toen (het verleden),
zowel as voor de tijd van nu (de toekomst) zijn. Men kwam tot de conclusie, dat
de beloften door God aan de vaderen in het Abrahamisch Geloof (het Jodendom)
gegeven, hier op aarde nog in vervulling moesten komen, terwijl de gemeente
der verlosten geroepen is om in de hemel de heerlijkheid van de Heer Jezus
Christus te delen. Dus, het profetische woord voor toen en nu.
Gaan we nu eens luisteren naar de apostel Paulus:
“Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot;
zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken,
maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. (1 Korintiërs 10: 32-33)”
(NBG51)
Drie verschillende kringen die met Christus in betrekking staan, en met elkaar
niet mogen verward worden. Voor de Joden en de volkeren ligt een heerlijke
toekomst in petto, waarvan ze op aarde van het duizendjarige rijk van Jezus
Christus zullen genieten. En, dat is voor de Gemeente Gods, de Constitutionele
Kerk1, waarin is noch Jood, noch Griek, maar waar allen één zijn in Jezus
Christus, met de beloften die verder volgen.
“Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en
vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. (Galaten 3: 28) (NBG51)

1

Lees mijn boek in de Engelse taal op : http://www.haguratelier.com/files/Constitutional_Church.pdf
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Heerlijke hoop in de hemel, nu verkondigd door het Woord die Waarheid is.
“Om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren
gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie. (Kolossenzen 1: 5)”
(NBG51)
De zegeningen van de Kerk, de Gemeente, zijn eeuwig, en dezen van elke
gelovige in de Heer Jezus, want dat leven is Hem zelf, namelijk wat bij de Vader
was en ons is geopenbaard.
“In de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden
beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de
verkondiging, (Titus 1: 2)” (NBG51)
“Het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en
verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard
is. (1 Johannes 1:2)” (NBG51)
De zaligheid is eeuwig, maar ook de verlossing is eeuwig.
“En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een
oorzaak van eeuwig heil geworden. (Hebreeën 5: 9)” (NBG51)
De erfenis is eeuwig.
“En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood
had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond,
de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. (Hebreeën 9:
15)” (NBG51)
De heerlijkheid is eeuwig, deze van de Heer Jezus Christus, waartoe wij
geroepen zijn.
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan,
zie, het nieuwe is gekomen. (2 Korintiërs 5: 17)” (NBG51)
“Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de
heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. (2 Tessalonicenzen 2: 14)” (NBG51)
Doorheen de jaren werd de verklaring van de profetieën genadig ontstoken, en
met vreugde begroet overal in de Christelijke wereld. Maar ook, bij een groter
aantal, zelfs onder de Christenen, werden de profetieën radicaal afgewezen en
verworpen. Ook de vrijzinnige wereld rustte niet, en trachtte op verschillende
wijzen allerlei misleidende verklaringen over de profetieën in het Woord van
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God bij de mensen in te brengen. De andere kant, een opwekking voor de
profetieën is vandaag van kracht.
Twee bewegingen is in onze tijd duidelijk merkbaar, namelijk onder de
Christenen, een terugroep tot de zo lang verloren en bestreden hoop van de
wederkomst van Christus. De hoop op de komst van Messias is bij de Joden, niet
minder belangrijk, hoewel heel onafhankelijk van de eerste.
Inderdaad, meer dan ooit, ontwaakt het Joodse volk. Bijvoorbeeld, door de
terugkeer van de Joden naar Palestina, het land van de Vaderen, hebben we
vorige eeuw mogen beleven. En als gevolg, hebben ze daar een eigen staat
gesticht, en tot op heden niet zonder moeite. Wij zijn ervan overtuigd, dat Gods
hand hierbij werkzaam is, terwijl de Oosterse kwestie tot op heden het
onderwerp van de dag is. De problemen kunnen pas opgelost worden door de
massale terugkeer van de Joden naar het nog steeds beloofde land.
Er zijn in onze dagen tweeërlei bewegingen, zowel onder de Christenen als
onder de Joden, onze vaderen in het Abrahamisch Geloof. Het Nieuwe
Testament van de Heilige Schrift is niets zonder het Oude Testament, de Bijbel
van de Joden. Niemand kan de ogen sluiten voor de tekenen der tijden, zoals we
deze uit de Bijbel kunnen halen.
Jezus Christus komt weder; en Hij komt spoedig, is meer dan ooit de boodschap
vandaag. De wereld van vandaag is gegrondvest op ‘verderf’, horen en zien we
elke dag op TV, de mensen die op alle gebied gewetenloos leven. Alles is goed,
niets is kwaad, of ‘alles mag, niets moet.’
“Toen begrepen ze dat hij (Jezus) niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten
zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën
en de sadduceeën. Matteüs 16: 12” (NBV)
Hier gaat het om het innerlijke verderf. Het reine meel wordt geheel verdorven,
door het in het geheim ingebrachte zuurdeeg. Valse leer en zedelijk verderf. Ook
in de brieven van de apostel Paulus vinden we dezelfde aankondiging. Hoe
heerlijk het was, het verkeerde word al gauw zichtbaar. En, er wordt geen twijfel
aangelaten, dat de Boze zich verder ontwikkelen zal.
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen
verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen
geweten hebben dichtgeschroeid. (2 Timotheus 4: 1-2)”(NBV)
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“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn,
geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag
tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen
harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het
goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze
meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de
kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. (2 Timotheus 3: 1-5)”
(NBV)
Het zijn dezelfde dingen die in Romeinen 1 genoemd worden, als een bewijs hoe
diep de ongelovigen (heidenen) gezonken zijn. Maar hier wordt over de
Christenheid gesproken, over hen die zich christenen noemen: “hebbende een
gedaante van godzaligheid”.
“Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen,
maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen
en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren,
maar naar verzinsels. (2 Timotheus 4: 3-4)” (NBV)
In hetzelfde hoofdstuk moet de apostel klagen, dat allen hem verlaten hebben, en
in 1: 15 dat allen in Asia zich van hem afgewend hebben. Denken we hier aan
Handelingen 20: 29-30 (NBV).
“Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de
kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de
waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.” God liet toe dat het
onkruid zich toen al openbaarde, opdat wij Goddelijke aanwijzingen zouden
hebben hierover, en weten wat we in de tijd van verval hebben te doen.” (NBV)
“Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij
Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die
weigeren het evangelie van God te aanvaarden? (1 Petrus 4: 17)” (NBV)
“Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen
er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen
komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee
bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. (2 Petrus 2: 1)” (NBV)
Johannes schrijft dat de laatste ure gekenmerkt wordt, door de aanwezigheid van
de antichrist. Niet door het geloofd worden, of verkondigd worden, van het
evangelie over de gehele aarde.
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“Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal
komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het
laatste uur is. (1 Johannes 2: 18)” (NBV)
En, Judas, beschrijft de afval in haar drievoudig karakter: In Kaïn de natuurlijke
afval. In Bileam de gemeentelijke (vergadering van christenen) afval (voor loon
verderfelijke leer brengen). In Korach de opstand tegen de priesterlijke en
Koninklijke rechten van de Heer in de typen van Aäron en Mozes. En het
oordeel over deze afval zal pas plaats grijpen als de Heer uit de hemel komt om
te oordelen.
Helaas, niet het evangelie maar het kwaad zal de wereld bijeenbrengen:
“Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond
van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van
kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om
alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de
almachtige God. (Openbaring 16: 13-14) (NBV)
“Maranatha, Jezus komt weer, en Hij komt spoedig, zien we meer en meer. Hij
komt weer, om ten eerste de Constitutionele Kerk van Christus, de vergadering
van de gelovigen en hen die gedoopt zijn tot Zich te nemen in het hemelse
paradijs. Ten tweede, na een korte tijd van verschrikkelijke oordelen over de
ganse aarde, om Zich te zetten op de troon van Zijn vader David.
“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here
God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen. (Lucas 1: 32-33)” (NBG51)
De tussentijd, nu, vandaag, deze van de genade, ziet men duidelijk aangetoond,
als men Jesaja 61: 2 vergelijkt met Lucas 4: 18-20, en wij doen het maar.
“De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij
heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te
verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en
voor gebondenen opening der gevangenis. (Jesaja 61: 2)” (NBG51)
“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen
het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen
loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te
zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna
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sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. (Lucas 4: 18-20)”
(NBG51)
Het is zeer merkwaardig, dat, wanneer de Heer Jezus deze profetie uit Jesaja
aanhaalt, dat Hij midden in de zin ophoudt, na de woorden:
“En Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan
blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te
verkondigen het aangename jaar des Heren.(Lucas 4: 19)” (NBG51)
Ondanks het ongeloof in de wereld en al de ongemakken ervan die wij als
Christenen in deze wereld moeten verduren, beleven wij niettegenstaande al het
verdriet, “het aangename jaar des Heren,” wat begonnen is met het optreden van
de Heer, meer dan tweeduizend jaren geleden, voortgezet door de apostelen en
het priesterlijke volk.
“Want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des
heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nú is het de tijd des welbehagens zie, nú is
het de dag des heils. (2 Korintiërs 6: 2)” (NBG51)
En, het zal eindigen met de wederkomst van Heer voor de Zijnen. Denk jij erbij
te zijn? Ja, prachtig! Neen! Nu is de tijd, zullen we verder zien.
Voorheen Zijn terugkomst, komt eerst, “de dag der wrake van onze God.”
“Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der
wrake van onze God; om alle treurenden te troosten. (Jesaja 61: 2b)” (NBG51)
Wanneer het grote vraagstuk in verband met de zaligheid van de ziel is opgelost,
is het voor de gelovige in de Heer Jezus van groot belang, het vraagstuk in
verband met de verschillende bedelingen van Gods bestuur op aarde te leren
begrijpen, daar hij anders geen vorderingen zal maken in de kennis van de
Goddelijke Waarheden uit Gods Woord.
En, God houdt Zijn Woord. God houdt Zijn beloften en verplichtingen ook als
mensen falen de hunne te houden! God’s karakter en waarden veranderen nooit.
Daarom kan Hij zijn beloften aan Israël en de onzen nooit verzaken. Door de
mond van een van zijn profeten zegt Hij tot het uitverkoren volk:
“Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet
verteerd. Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen
en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren,
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zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij
terugkeren? (Maleachi 3: 6-7)” (NBG51)
Langs de profeet Jeremia beloofde God dat Israël als natie zou blijven bestaan
zolang de zon, de maan en de sterren hun licht zouden blijven geven.
“Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de
sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven
bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: Als deze verordeningen voor
mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het
nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.
(Jeremia 31: 35-36)” (NBG51)
Hij belooft het lot van alle afstammelingen van het oude Israël te beschermen en
te leiden totdat zij, zowel de Joden als de verloren stammen, als één natie zijn
hersteld bij de terugkomst van Jezus Christus. God heeft grote beloften gedaan,
sommige aan individuele personen, sommige aan volken, en sommige aan de
gehele mensheid, vinden we in de Bijbel terug.
Als God ooit de minste belofte of verplichting aan Abraham, Isaac, en Jacob, en
hun nakomelingen de Israëlieten, zou verbreken, hoe zouden wij dan ooit
kunnen geloven dat Hij zijn beloften aan ons houdt?
Ons Christelijk Geloof berust op het uitgangspunt dat God goed bedoelt wat Hij
zegt, omdat Hij trouw aan Zijn verplichtingen houdt. De echtheid van de Bijbel
zou inslaan als God er niet in slaagde Zijn verplichtingen aan de verbannen
mensen te houden. Door God’s voortdurende betrokkenheid in het verleden, het
heden en de toekomst van de Israëlieten te bevestigen, zijn wij ervan overtuigd
dat Hij onfeilbaar is, en toegewijd aan Zijn Woord. Deze bevestiging geeft ons
een vaste basis voor ons geloof dat God zijn beloften tot het einde toe zal
houden.
Door Zijn beloften aan alle stammen van Israël te vervullen zal God eveneens,
bij de terugkeer van Christus, de spotters, en twijfelaars ondermeer, bewijzen dat
Hij betrouwbaar is. Hij zal aantonen aan de volkeren der wereld dat Hij achter
elk woord staat dat Hij ooit aan Zijn profeten heeft gesproken. Hij zal zeker
bevestigen dat Hij de macht heeft de wereldgeschiedenis te leiden, zoals Hij dat
heeft gepland. Jezus zei: “Uw Woord is Waarheid” (Johannes 17: 17).
In liefdevolle ernst, vragen wij U: “Bent u zeker van uw zaligheid? In feite, kan
iemand ervan zeker zijn! De gelovigen zullen zeggen: “Zeker.” Het is een
voorecht van elk ware gelovige in de Heer Jezus Christus, te weten, dat hij gered
is door het kostbaar bloed aan het kruis van Golgotha. Luister naar God’s
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Woord, en laat u door geen blinde leider de kostbare waarheden van ons
Christelijk Geloof ontnemen.
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is
een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. (Efeziërs 2:8-9)”
(NBG51)
Hier halen wij drie dingen:
1. Dat de ware gelovigen in Jezus Christus behouden zijn.
2. Dat zij behouden zijn door het geloof.
3. En, dat de behoudenis NIET is uit de goede werken.
Weet u, dat u verloren bent? Zo niet, dan zijn uw ogen nog door Satan verblind,
en wat meer is, hij tracht u in die verblinding te houden langs de
beslommeringen van het leven, door de verleidingen van de zonde, en in de
afleiding van talrijke wereldse vermaken zoals we ze vandaag vinden kunnen.
Het vraagt allemaal, ernstig na te denken over de toestand van uw ziel, en uw
eeuwige belangen.
Luister liever naar God’s Woord, en op de vraag: “Wat moet ik doen om zalig te
worden?” Het antwoord is heel eenvoudig: “Stel uw vertrouwen op de Here
Jezus en gij zult behouden worden.”
“En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden
te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult
behouden worden, gij en uw huis. (Handelingen 16: 30-31)” (NBG51)
Dit leert ons het Woord van God, dat de zaligheid het deel is van ons allen, die
met hart en ziel en toewijding geloven in de Naam van Jezus. Alle gelovigen
moeten weten, dat zij gered zijn.
Mogen wij u een andere vraag stellen, “Zijn uw zonden vergeven?”
Is het een mens mogelijk, al nu te vernemen dat zijn zonden vergeven zijn?
Absoluut. Want Gods Woord verzekert ons, dat wij in de Veelgeliefde Zoon,
d.w.z. in Jezus Christus, de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de
vergeving van al onze misdaden, naar de rijkdom Zijner genade.
“Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft
in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de
vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. (Efeziërs 1: 67)” (NBG51)
21

Zijn uw zonden niet vergeven al hier op aarde, dan zullen zij nooit vergeven
worden, want na de dood is geen vergeving meer mogelijk. Noch gebeden, noch
Misintenties, noch vagevuur die niet bestaat, kunnen veranderingen brengen in
uw zieltoestand, die van dit leven naar de eeuwigheid is overgegaan.
“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet
gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. (Johannes 8:24)” (NBG51)
Die in zijn zonden sterft, zal in zijn zonden verrijzen, en voor zijn zonden
geoordeeld worden. Terwijl allen, die nu zonder geloof leven, ook nooit
vergeving gaan ontvangen. Anderzijds, allen, die waarlijk in de Here Jezus
geloven, al nu in deze wereld weten, dat hun zonden vergeven zijn. Want God
zegt:
“Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving
van zonden ontvangt door zijn naam. (Handelingen 10: 43)” (NBG51)
En:
“Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden
verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden
door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.
(Handelingen 13: 38-39)” (NBG51)
Nu nog een laatste vraag, voor wij gaan samen bidden: “Ben u zeker het
eeuwige leven te hebben?”
Iederéén, die in de Here Jezus Christus geloof, kan het met zekerheid weten.
Daar, het Woord van God zegt:
“Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij
weet, dat gij eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:13)” (NBG51)
Er wordt niet gezegd dat wij moeten hoppen, het eeuwige leven te bezitten, maar
wij moeten overtuigend weten, dat wij het hebben.
“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in
zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet. (1 Johannes 5: 11-12)” (NBG51)
Elke ware gelovige heeft dus het voorrecht met zekerheid te weten:
1. Dat hij gered is.
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2. Dat hij vergeving van zonden heeft.
3. Dat hij het eeuwige leven bezit.
Drie zegeningen, die met nog vele andere zegeningen zijn deel zijn voor hij
sterft.
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here
Jezus Christus. (Romeinen 5: 1)” (NBG51)
Uw toekomst hangt af van uw beslissing. Moge u de wijsheid hebben en het
karakter om een juiste beslissing te nemen.
Mag ik nu met u bidden?
Gezegende Vriend Jezus, ontvang mijn dank voor Uw Woord, die in mijn
diep is gedrongen. Leer mij om dit in het geloof mij toe te eigenen.
Daartoe wil ik mijn ziel in dit ogenblik stil voor U stellen en op uw
terugkomst wachten. Heer, spreek tot mij: “Ik ben met u alle dagen.”
Heer, wat een bron van blijdschap en sterkte zal dat voor mij betekenen,
als ik weet dat, even onveranderlijk als U bent, even onveranderlijk ook
Uw tegenwoordigheid bij mij is.
Zomin als U voor een ogenblik de rechterhand van de Vader in de hemel
verlaat, zomin verlaat U de broeder op de aarde. U blijft aan mijn
rechterhand. U hebt het gezegd en daarom weet ik dat het waar is: ‘Ik laat
u niet begaan en u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen.’ Amen.
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Evangeliebedieningen
Berea Evangelische Huiskerk
Onze Geloofbelijdenis
Wij geloven:
• De Bijbel, de Heilige Schrift, Gods Woord, is onze leidraad voor Geloof
en Gedrag.
• Het Woord van God is geïnspireerd.
• De Geschriften, zowel het Oude als Nieuwe Testament, bevatten de
woordelijke, geïnspireerde en gezaghebbende Woorden van God.
“En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken
tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven
schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op
te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed
werk volkomen toegerust. (1 Timoteüs 3:15-17)” (NBG51)
“En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte
woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord
van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook
werkzaam is in u, die gelooft. (1 Tessalonicenzen 2:13)” (NBG51)
“Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de
heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. (2 Petrus
1:21)” (NBG51)
• Er is één levende en ware God. God heeft gekozen zich te openbaren als
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn in God dezelfde
substantie en dezelfde in kracht en glorie, een drie-eenheid.
“Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (Deuteronomium 6:4)”
(NBG51)
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“Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik
verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben;
vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de
HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. (Jesaja 43:10-11)” (NBG51)
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19)” (NBG51)
“En de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde,
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb
Ik mijn welbehagen. (Lucas 3: 22)” (NBG51)
• De Godheid van de Heer Jezus Christus.
De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is God en Mens.
Jezus Christus is volmaakt God en volmaakt mens.
“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:13)” (NBG51)
“Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde
zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
(Kolossenzen 1:16)” (NBG51)
“En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn
het werk uwer handen. (Hebreeën 1:10)” (NBG51)
• Van de eeuwige Zoon van God geloven wij:
1. Hij is geboren uit een maagd.
“Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de
naam Emmanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. (Matteüs 1: 23)”
(NBG51)
“En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam
Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden,
en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als
koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap
zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar
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ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De
heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u
overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods
genoemd worden. (Lucas 1: 31-35)” (NBG51)
2. Hij leidde een zondeloos leven.
“Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of
smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. (Hebreeën
7:26)” (NBG51)
“ Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. (1
Petrus 2:22)” (NBG51)
3. Hij deed wonderen.
“Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van
Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem
in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. (Handelingen 2:22)” (NBG51)
“Van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft
gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem. (Handelingen 10: 38)” (NBG51)
4. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden.
“Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb:
Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften. (1 Korintiërs 15:3)”
(NBG51)
“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. (2 Korintiërs 5:21)” (NBG51)
5. Hij stond lichamelijk en verheerlijkt op uit de dood.
“Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de
plaats, waar Hij gelegen heeft. (Matteüs 28:6)” (NBG51)
“Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een
geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. (Lucas 24:39)”
(NBG51)
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“En Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften. (1
Korintiërs 15:4)” (NBG51)
6. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader.
“Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen
Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gíj en ziet en
hoort. (Handelingen 2:33)” (NBG51)
“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle
naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van
hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong
zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! (Filippenzen
2:9-11)” (NBG51)
“Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle
dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot
stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den
hoge. (Hebreeën 1: 3)” (NBG51)
7. Hij zal zichtbaar terugkeren.
“En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in
witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij
daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de
hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien
varen. (Handelingen 1: 10-11)” (NBG51)
• De zonde van de mens.
Toen Adam en Eva vielen van hun originele gerechtigheid en gemeenschap met
God werden zij dood in de zonde. Vanuit deze oorspronkelijke zonde werd onze
natuur zondig.
Vanwege de zonde van de mens is een zondig mens geneigd zijn eigen wil te
doen in plaats van die van God.
“De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; geen vrees voor God staat
hem voor ogen. (Psalm 36:2)” (NBG51)
“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
(Jeremia 17:9)” (NBG51)
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• De redding van de mens
De Bijbel leert dat God voorzien heeft in redding voor de mens in de persoon en
het werk (leven, bediening, plaatsvervangende dood en opstanding) van zijn
Zoon Jezus Christus.
Voorwaarden of wat nodig is voor redding: Berouw aan God en geloof in onze
Heer Jezus Christus.
“[en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen.
Bekeert u en gelooft het evangelie. (Marcus 1:15)” (NBG51)
“Die Hem ook verraden heeft. (Marcus 3:19)” (NBG51)
“Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het
woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. (Marcus 16:31)” (NBG51)
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe. (Johannes 3: 16)” (NBG51)
• De redding alleen door Gods genade, en geloof in Jezus Christus.
De redding alleen door genade is, alleen door geloof, alleen in Christus. Geen
wet, ritueel, werk of andere activiteit door de mens is verplicht of wordt
geaccepteerd om gered te worden. Deze reddende genade van God, door de
kracht van de Heilige Geest, heiligt ons ook door ons in staat te stellen te doen
wat aangenaam is in Gods ogen zodat we geleidelijk aan gevormd worden naar
het beeld van Christus.
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch
uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
(Johannes 1: 12-13)” (NBG51)
“Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik
geenszins uitwerpen. Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil
te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van
Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets
verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. Want dit is de wil mijns
Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven
hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. De Joden dan morden over
Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood, dat uit de hemel nedergedaald is,
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en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij
kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde
en zeide tot hen: Mort niet onder elkander. Niemand kan tot Mij komen, tenzij
de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten
jongsten dage. (Johannes 6:37-44)” (NBG51)
“Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken,
die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft niet,
omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en
Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker
niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat
mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit
de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:25-30)” (NBG51)
Te lezen Romeinen hoofdstukken 3 en 4; hoofdstuk 8:1-17( het leven door de
Geest), ook de verzen 31-39 (de zekerheid des geloofs); en, hoofdstuk 10:8-10.
“ Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het
is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel
zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren
bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2: 8-10)” (NBG51)
“Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft,
niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn
afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die
om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. (Filippenzen 2:
12-13)” (NBG51)
“Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd
aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en
elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze
Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die
wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der
wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over
ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij,
gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig
de hope des eeuwigen levens. (Titus 3: 3-7)” (NBG51)
“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf
en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
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rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid. (1 Johannes 1:7-9)” (NBG51)
• De Heiliging van de gelovige.
Door de redding zijn wij apart gezet van de zonde en zijn wij toegewijd aan God
voor gemeenschap en zijn wij toegewijd aan God om te dienen. Deze redding
vindt direct plaats maar het is ook een proces in het leven van de heilige.
“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.
(1Tessalonicenzen 4:7)” (NBG51)
“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en
lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele
onberispelijk bewaard te zijn. (1Tessalonicenzen 5:23)” (NBG51)
“Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou
wegnemen. (Hebreeën 10:4)” (NBG51)
“De uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de
Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus:
genade en vrede worde u vermenigvuldigd. (1 Petrus 1: 2)” (NBG51)
• De doop met de Heilige Geest
Na de bekering, verlangt de Geest ernaar om gelovigen te vullen en te zalven
met kracht voor bediening en om te getuigen. Wij geloven ook dat wonderen en
tekenen, zowel als de gaven van de Geest beschreven in het Nieuwe Testament,
werkzaam zijn vandaag en bedoeld zijn om te getuigen van de aanwezigheid van
het Koninkrijk en om de Kerk te sterken met kracht en op te bouwen om haar
roeping en missie te vervullen.
Het doel van de doop met de Heilige Geest is ook om ons te bekrachtigen en te
stimuleren voor dienstbaarheid. Dit is evident aan het initiële lichamelijke teken
van het spreken in andere tongen zoals de Geest van God hen doet spreken.
“En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar
te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij
gehoord hebt. (Handelingen 1: 4)” (NBG51)
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde. (Handelingen 1: 8)” (NBG51)

30

“En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2: 4)”
(NBG51)
Andere Bijbelse aanwijzingen:
Matteüs 3:11; Johannes 1:12-13 en 3:1-15; Handelingen 4:29-30; Romeinen 8:9
en 12:3-8; 1 Korintiërs 12:12-13; 2 Korintiërs 1:21-22; Galaten 3:1-5; Efeziërs
1:13-14 en 5:18.
• De verordeningen van de kerk: De ordinanties van de waterdoop door
onderdompeling en het avondmaal
De waterdoop door onderdompeling en het avondmaal zijn twee verplichte
geboden in de Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, waar men zich
aan moet houden tot de tijd van de terugkomst van Christus. Ze zijn niet voor de
redding, maar zijn kanalen van Gods heiligende genade en zegen aan de
getrouwen in Christus Jezus.
Er zijn twee verordeningen die wij waarnemen en beoefenen.
1. Waterdoop door onderdompeling: Ieder die berouw toont van zijn zonden
en gelooft in de Heer Jezus Christus is geschikt voor de waterdoop.
2. Het Avondmaal of Heilige Communie. “Doe dit ter Mijn gedachtenis,
verkondig de dood des Heren en de herinnering hieraan”.
“Het verkondigen van het sterven van de Heer” is een handeling van geloof in
het verzoenende werk van Christus en is ook een afkondiging. 1 Korintiërs
11:26
“Totdat Hij wederkomt” is een verwijzing naar de terugkeer van onze Heer
Jezus Christus en daarop is ook onze hoop gebaseerd.
“En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het
aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een
beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.
Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer
van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw
zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. (Matteüs 26:26-29)” (NBG51)
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“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19)” (NBG51)
“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood
gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat,
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook
wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid
zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen
gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens
medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen
worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is,
is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu
Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij
meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor
altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor
u vaststaan. Romeinen 6:3-11)” (NBG51)
“ Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder
overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd,
een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam
voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd
afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit
brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal
zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve
zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt,
eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom
zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij
echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar
onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de
wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt
om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij
niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen, wanneer ik kom. (1
Korintiërs 11: 23-34)” (NBG51)
“Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van
lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de
opstanding van Jezus Christus. (1 Petrus 3:21)” (NBG51)
• De Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente en haar missie.
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De kerk zijn zij die wedergeboren en vergaderd zijn in Christus, het hoofd van
de kerk. Zij door wie het evangelie gepredikt wordt en door wie gelovigen
opgevoed worden.
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de
voleinding der wereld. (Matteüs 28:19-20)” (NBG51)
“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie
aan de ganse schepping. (Marcus 16:15)” (NBG51)
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde. (Handelingen 1:8)” (NBG51)
“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van
het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle
kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van
de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en
neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door
het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan
groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem
toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een
welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar
de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf
op te bouwen in de liefde. (Efeziërs 4:11-16)” (NBG51)
“Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het
profeteren. (1 Korintiërs 14:12)” (NBG51)
1. Om het werk te vervullen van de bediening, geloven wij in het
priesterschap van de gelovige.
“Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus. (Efeziërs 4:12)” (NBG51)
“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. (1
Petrus 2:9).
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2. Wij geloven in de bediening van de apostelen, profeten, evangelisten,
herders en leraren.
“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als
herders en leraars. (Efeziërs 4:11)” (NBG51)
• Spirituele Genezing Goddelijk geïnspireerd.
Jezus Christus is onze Goddelijke dokter, die in overeenstemming met Zijn wil
soeverein, barmhartig en genadevol de zieke kan genezen.
“Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;
wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en
verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem,
en door zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53:4-5)” (NBG51)
“Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de
geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat
vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij
zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij
gedragen. (Matteüs 8:16-17)” (NBG51)
“Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen,
opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des
Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem
oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken
worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij
genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er
kracht aan verleend wordt. (Jakobus 5: 14-16)” (NBG51)
• De tweede komst, de terugkeer van Christus
Zijn komst zal persoonlijk zijn, visueel en glorieus.
“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u
tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. (Johannes 14:3)”
(NBG51)
“En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in
witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij
daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de
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hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien
varen. (Handelingen 1:10-11)” (NBG51)
“Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op
Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen,
die Hem tot hun heil verwachten. (Hebreeên 9:28)” (NBG51)
“Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser verwachten. (Filippenzen 3:20)” (NBG51)
“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de
Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij
doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht
over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een
eerstgeborene. (Zacharia 12:10)” (NBG51)
“En aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring
van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. (2
Tessalonicenzen 1:7)” (NBG51)
“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen
in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:4)” (NBG51)
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben
doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
(Openbaring 1:7)” (NBG51)
De doden in Christus zullen opstaan, dan zullen de geredden die leven samen
opgenomen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten.
“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen
zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin,
want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden
en wij zullen veranderd worden. 1 Korintiërs 15: 51-52)” (NBG51)
“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here
Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning
verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een
prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des
Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want
eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de
zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
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voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te
laten zien, dat hij een god is. (2 Tessalonicenzen 2: 1-4)” (NBG51)
“Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze
grote God en Heiland, Christus Jezus. (Titus 2:13)” (NBG51)
Met de tweede komst van Jezus Christus zal het duizend jarig regeren van Jezus
Christus over een aards koninkrijk beginnen.
• Het laatste oordeel
Dit staat bekend als het “Grote witte troon oordeel”. Het beschrijft het oordeel
van alle slechte doden.
“En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond
hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die
boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend
jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en
(ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en
om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden
aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand
ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met
Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend,
voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en
heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede
dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij
zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. (Openbaring 20:2-6)”
(NBG81)
• Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Hemel en aarde zullen een nieuw begin kennen. Hemel en aarde hebben hun
redding opgewacht en zullen hersteld worden in harmonie en orde waarin
gerechtigheid woont.
“Ik zeg: Mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen, Gij, wiens
jaren duren door alle geslachten heen. Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk uwer handen. (Psalm 102: 25-26)” (NBG51)
“Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen
samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad
van de vijgeboom afvalt. (Jesaja 34:4)” (NBG51)
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“Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de
hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners
sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt
niet verbroken. (Jesaja 51:6)” (NBG51)
“Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des HEREN de beker
zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt
leeggedronken. Van al de zonen die zij gebaard heeft, was er niemand die haar
geleidde; en van al de zonen die zij grootgebracht heeft, was er niemand die haar
bij de hand greep. (Jesaja 51: 17-18)” (NBG51)
“Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in
barensnood is. (Romeinen 8:22)” (NBG51)
““Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen
met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de
werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan,
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol
verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de
hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3; 10-13)” (NBG51)
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