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Visie Evangeliegemeente Saron
1. Wie is God?
(Vader, Zoon en de Heilige Geest)

Vader:
Zijn oorsprong:
Gods oorsprong en persoon zijn voor de mens niet te bevatten. God valt buiten ons menselijk
begrip.
Job 36:26 “Zie hoe groot God is, buiten elk begrip, het getal van zijn jaren is
ontelbaar.”
God is de eerste en de laatste. Hij is de oorsprong van alle dingen.
Jes. 48:12 “Luister naar mij Jacob-Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de
eerste, ik ben de laatste!”
Hij is de Schepper:
God is de schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. In Genesis 1
wordt deze schepping die in zes dagen plaatsvond beschreven.
De volgende schriftplaatsen verheerlijken God als Schepper:
Jes. 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.”
Jes. 45:12 “Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb;
mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn
bevelen gegeven.”
God is uniek:
God is de enige God, er bestaat geen God naast Hem. Alle andere Goden zijn afgoden.
(Jes.44:6 /Deut. 4:39 / Ps. 96:5)
Gods kenmerken:
God is trouw: (Num. 23:19)
God is een God van liefde: (Deut. 4:31)
God is genadig en liefdevol: (2 Kr. 30:9, 1 Joh. 4:8)
God is Geest: (Joh. 4:24)
God is een God van orde en van vrede: (1 Kor. 14:33)
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Visie Evangeliegemeente Saron
Vervolg: Wie is God?
(Vader, Zoon en de Heilige Geest)
God is rechtvaardig en vol ontferming: (Ps. 116:5)
God is licht: (1 Joh. 1:5)
God is heilig: (Lev. 11:45)

De Zoon
Wij geloven dat Jezus van Nazareth die geboren werd uit een maagd de Zoon van God is.
(Gal. 4:4)
Dit werd al voor de geboorte van de Here Jezus aan Maria verteld door de engel Gabriël.
(Luc. 1:26-33)
God zelf getuigd dat Jezus zijn Zoon is bij zijn doop (Math. 3:17) en bij de verheerlijking op
de berg. (Marc. 9:7)
Zijn opstanding uit de dood bevestigd zijn zoonschap Gods. (Rom. 1:4)
Ook de wonderen die Jezus verricht en die beschreven zijn in de Bijbel bevestigen dat Hij de
Zoon van God is. (Joh. 20: 30-31)

De Heilige Geest
De Heilige Geest vormt met de Vader en de Zoon een drie-eenheid en de Geest komt voort uit
de Vader en de Zoon. (Joh. 15: 26-27 en Joh. 16: 12-15)
Jes. 44:6

Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de
eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
Deut. 4:39
Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de HERE de enige God is in de hemel daar
boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander
Ps. 96:5
want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt;
Num. 23:19
God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij
zeggen en niet doen; of spreken en niet volbrengen?
Deut. 4:31 Want de Here, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij
zal niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft.
2 Kr. 30:9 Want, wanneer gij wederkeert tot de Here, dan zullen uw broeders en zonen erbarming vinden
bij degenen die hen als gevangenen hebben weggevoerd, en dan zullen zij naar dit land
wederkeren. Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u
afwenden, indien gij tot Hem wederkeert
1 Joh. 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
Joh. 4:24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
1Kor. 14:33
want God is geen God van wanorde, maar van vrede.
Ps. 116:5 Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.
1 Joh. 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en
in Hem is in het geheel geen duisternis.
Versie 6 / maart 2006
Pagina: 3
Bijbelteksten N.B.G.

Visie Evangeliegemeente Saron
Vervolg: Wie is God?
(Vader, Zoon en de Heilige Geest)
Lev. 11:45

Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot God te zijn; weest
heilig, want Ik ben heilig.
Gal. 4:4
Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit
een vrouw, geboren onder de wet
Luc. 1:26-33 In de zesde ………………geen einde nemen
Math. 3:17
En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn
welbehagen heb
Marc. 9:7
En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn
Zoon, de geliefde, hoort naar Hem
Rom. 1:4
naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in
kracht, Jezus Christus, onze Here
Joh. 20: 30-31 Jezus heeft nog ……………………het leven hebt in zijn naam.
Joh. 15:26-27 Wanneer de Trooster ……………………aan met Mij.
Joh. 16:12-15 Nog veel heb Ik …………………………………….het u verkondigen.
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Visie Evangeliegemeente Saron
2. Gezag van de Schrift
Wij geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is waarin Hij zijn wil aan ons
openbaar maakt. (2 Tim. 3:16)
Gods woord is waarachtig en krachtig. (Ps.33:4 en Luc. 1:37)
Gods Woord is de waarheid. (Ps. 119:160)
Het profetische woord is vast en wij moeten er acht op slaan. (2 Petr. 1:19-21)
2 Tim. 3:16

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.
Ps. 33:4
Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.
Luc. 1:37
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
Ps. 119:160
Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
2 Petr. 1:19-21 En wij achten ……………………………….. van Godswege gesproken.
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3. De schepping
“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” Genesis 1 vers 1.
In Genesis 1 en 2 wordt de schepping beschreven. God schiep hemel en aarde in zes dagen en
rustte op de zevende dag. (Exodus 20:11)
Op de eerste dag schiep God licht.
Op de tweede dag schiep God zee en lucht.
Op de derde dag schiep God vasteland en planten.
Op de vierde dag schiep God lichtdragers.
Op de vijfde dag schiep God waterdieren en vogels.
Op de zesde dag schiep God de landbewoners.
De zevende dag was de rustdag.

(Genesis 1 vers 3-5)
(Genesis 1 vers 6-8)
(Genesis 1 vers 9-13)
(Genesis 1 vers 14-19)
(Genesis 1 vers 20-23)
(Genesis 1 vers 24-31)
(Genesis 2 vers 1-4a)

“Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus, also werd de mens tot een levend wezen” Genesis 2 vers 7.
In het vervolg van Genesis 2 wordt de woonplaats van de mens beschreven: “Het paradijs”.
(Genesis 2 vers 8-15)
Vervolgens gaf de Here God zijn gebod:
“Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van
goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij
voorzeker sterven.“ Genesis 2 vers 16-17
En tenslotte formeerde God alle gedierte des velds en al het gevogelte en bouwde uit een rib
van de mens een vrouw. (Genesis 2 vers 18-25)
In het vervolg van de bijbel wordt er veel naar de schepping verwezen. Hieronder volgt een
opsomming van een aantal van deze bijbelgedeelten.
Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en
Hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.
Ps. 33:6
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Ps. 33:9
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
2 Kor. 4:6
Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in
onze harten, om ons te verlichten met de kennis de heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Christus.
Opb. 2:7
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik
geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is.
1 Tim. 2:13
Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

Versie 6 / maart 2006
Pagina: 6
Bijbelteksten N.B.G.

Visie Evangeliegemeente Saron
4. Zondeval
In Genesis 3 beschrijft de Here God de eerste zonde, die bekent staat als zondeval.
Genesis 3 kunnen we in 5 stukken onderverdelen.
Genesis 3 vers 1-7 beschrijft de verzoeking van de slang en de val nadat Eva op de verzoeking
was ingegaan en Adam eveneens had verleid van de vrucht te nemen.
Genesis 3 vers 8-13 beschrijft hoe de Here God de mens ter verantwoording roept.
Genesis 3 vers 14-19 beschrijft het vonnis dat de Here God over de mens heeft uitgesproken.
Genesis 3 vers 20-21 beschrijft de hoop voor de mensheid.
Genesis 3 vers 22-24 beschrijft het verloren paradijs en zond de mens uit de hof weg.
Door het eerste mensenpaar is de zonde in de wereld gekomen en wij hebben ook deel aan die
zondeval.
In het vervolg van de bijbel wordt er veel naar de zondeval verwezen. Hieronder volgt een
opsomming van een aantal van deze bijbelgedeelten
Job 14:4
Ps. 51:7
2 Kor. 11:3
1 Tim. 2:14
Rom. 8:20
Rom. 5:12

Komt ooit een reine uit een onreine – niet één.
Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
Maar ik vrees, dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten
van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding
gevallen,
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen niet vrijwillig, maar om (de wil
van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,
Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de
dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;
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5. Verlossing (bekering, geloof, heiliging, …….)
Wij geloven in de noodzaak van bekering en wedergeboorte door de Heilige Geest. Iedere
persoon is verantwoordelijk en geroepen om redding te verkrijgen door persoonlijk geloof in
de Here Jezus.
Joh. 3:16
Rom. 5:8
Ef. 2:8
1 Joh. 1:9
2 Kor. 5:17
Gal. 2:20

Want also 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.
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren,
voor ons gestorven is.
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van
God.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe
is gekomen.
Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft
in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van
God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
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6. Christelijke leven
Wij geloven dat het Gods wil is, dat we een geheiligd leven leiden. (Hebr 6:1 en 1 Petr 1:16
en Efeze 4:30-32)
Hebr. 6:1
1 Petr. 1:16
Ef. 4:30-32

Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het
volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van
geloof in God.
er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.
En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijn tegen de dag der
verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden
gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk,
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
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7. De doop
Wij geloven dat doop door onderdompeling een uiterlijk teken is van een innerlijk werk,
waarbij de dopelingen naar de wereld getuigen dat wij met Christus zijn gestorven en met
Hem zijn opgestaan. (Math. 28:19 en Rom 6:3)
Math. 28:19
Rom. 6:3

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.
Of weet gij niet, dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
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8. Avondmaal
Het Avondmaal is een gedachtenismaal, waarbij we de dood van de Heer gedenken totdat hij
komt. (1 Kor. 11:23-26) Dit gedenken omvat zijn dood, opstanding en wederkomst. Het
Avondmaal is daarnaast een symbool van de eenheid van de (deelnemende) gemeente.
(1 Kor. 10:17)
In het Avondmaal is de voorbeeldende schaduw van het Paaslam van het oude verbond
verwezenlijkt. (1 Kor. 5:7b)
Want Hij heeft zichzelf in de dood overgegeven, opdat allen, die in Hem geloven, niet
verloren gaan, maar behouden worden uit de slavernij der zonde en ontheven van het vonnis
van de dood.
De betekenis van het Avondmaal is een blijvende instelling, tot oefening van de innigste
gemeenschap met Christus voor gelovigen van het nieuwe verbond. (1 Kor.10:16-17)
Voordat men aan brood en wijn deelneemt, is het goed eerst uzelf te onderzoeken, of u wel
recht tegenover uw Heer staat, (zie de waarschuwingen die u aangereikt worden in
1 Kor.11:17-34).
De betekenis die we in Joh.6:53-55, vinden, komen voor de gelovige wel zeer duidelijk tot
uitdrukking,
“Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de
Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven…..”
Het lichaam des Heren dat gebroken is om onzentwille, nl. het Brood des Levens, is gegeven
tot genezing en versterking van ons lichaam, en met ’s Heren bloed, gestort voor onze zonden,
worden ziel en geest gereinigd en geheiligd. Het ware leven heeft men niet in zijn eigen
natuur.
Men heeft het slechts, wanneer men Christus leven en wezen in zich opneemt, zoals de rank
het leven en het sap van de wijnstok, waarmee zij verbonden is, indrinkt, (Joh.15:5).
Wanneer wij (symbolisch) Jezus vlees eten en Zijn bloed drinken, is dat een teken, dat wij
Jezus’ natuur aangedaan hebben (2 Petr.1:4).
Dit eten en drinken moet een geloofshandeling zijn, anders ontvangt men er geen zegen door.
Aan het avondmaal mogen slechts zij deelnemen die tot het lichaam van Christus (Gemeente)
behoren.
Bevinden zich gelovige leden van een andere kerk(en) in uw samenkomst, die er prijs op
stellen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, dan zijn zij van harte uitgenodigd.
Het verschil van opvatting in de doop, nog andere geschilpunten op religieus gebied, mogen
ons niet verhinderen genoemde personen te erkennen als broeders en zusters in de Here Jezus.
Zij geloven in Christus als hun zaligmaker –wij ook.
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Vervolg: Avondmaal
1 Kor. 11:23-26

1 Kor. 10:17
1 Kor. 5:7b
1 Kor. 10:16-17
1 Kor. 11:17-34
Joh. 15:5
2 Petr. 1:4
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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.
Omdat het een brood is, zijn wij, hoe velen ook, een lichaam; wij hebben immers
allen deel aan het ene brood.
Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers
ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
Is niet de beker der dankzegging ………………., wij hebben immers allen deel aan
het ene brood.
Nu ik dit voorschrijf, moet ik er …………………. Heeft iemand honger, laat hij
thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen,
wanneer ik kom.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt
veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor
deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de
begeerte in de wereld heerst.

Visie Evangeliegemeente Saron

9. De gaven van de Geest
De gaven van de Geest zijn bovennatuurlijke, geestelijke gaven van de Heilige Geest aan
individuele gelovigen, bedoeld tot opbouw en stichting van de gemeente (1 Kor. 12:14) zoals:
(1 Kor. 12: 8-10)
• Met wijsheid te spreken,
• Met kennis te spreken,
• Geloof,
• Gaven van genezingen,
• Werking van krachten,
• Profetie,
• Onderscheiden van geesten,
• Allerlei tongen,
• Vertolking van tongen.
Naast de bovennatuurlijke, geestelijke gaven, zijn er gaven van verscheidene bedieningen in
de gemeente, te weten apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. (1 Kor. 12:28)
1 Kor. 12:14

Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig
zijn tot stichting der Gemeente.
1 Kor. 12:8-10
Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het
woord der kennis, door dezelfden Geest; En een ander het geloof, door dezelfden Geest; en
een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfden Geest. En een ander de werkingen
der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander
menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.
1 Kor. 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten,
ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen,
om te besturen, en verscheidenheid van tongen.
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10. De vrucht van de Geest
De vrucht van de Geest (Gal. 5:22-23) is het resultaat van een godvruchtig leven. (Joh. 15:5)
De vruchten zijn het eigendom van God de Vader en ze zijn tot Zijn heerlijkheid. (Joh. 15:8)
De liefde is de belangrijkste vrucht (1 Kor. 13:1:7), van waaruit zich alle andere vruchten
ontwikkelen.
Tegenover de ‘werken van het vlees’ staat ‘de vrucht van de Geest’; hier niet ‘werken’ om
aan te geven dat de Geest Zelf de Schenker is van de te noemen gaven.
Het enkelvoud ‘vrucht’ legt nadruk op de ene Bron: in al die verschillende facetten van het
werk van de Geest gaat het er om dat we Hem zelf aan het werk zien.
De ‘liefde’ opent de rij. Vanwege vs. 6 en vs. 13 en de parallellie met 1 Kor.13:4-6 mogen we
de liefde wel het samenvattende kenmerk noemen, waardoor de gehele vrucht van de Geest
wordt gekarakteriseerd.
De liefde zoekt zichzelf niet, en staat zo recht tegenover ‘het vlees’.
De ‘blijdschap’ is de vreugde over het heil in Christus, de bron van de liefde en alle verdere
vruchten.
De ‘vrede’ ziet op de heelheid, de ongebrokenheid van de relatie tussen God en ons en tussen
broeders onderling (vgl. het ‘verbindende’ van het werk van de Geest, 4:6).
In de “lankmoedigheid’, het geduld, de ‘vriendelijkheid’ en de ‘goedheid’ letten we eerst op
het belang (welzijn) van de ander, voordat we naar onszelf kijken.
In “geloof’ en ‘trouw’ heeft primair de betekenis van trouw tot onze naasten.
Het is duidelijk dat de grond hiervoor, net als bij alle andere facetten van de vrucht van de
Geest, ligt in de relatie met God.
WIJ KUNNEN ALLEEN TROUW ZIJN OMDAT WE OP
DE TROUW VAN GOD MOGEN VERTROUWEN!
Wij kunnen alleen liefhebben, vrede kennen, lankmoedig zijn enz, omdat God ons eerst heeft
liefgehad (1 Joh.4:10; vgl. bij 2:20).
Gal. 5 : 22 – 23
Joh. 15:5
Joh. 15:8
1 Kor. 13:1-7
1 Joh. 4:10
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Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt
veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt...
Al ware het, dat ik met de tongen ………………... Alles bedekt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor de zonden.

Visie Evangeliegemeente Saron
11. Het gelovig gebed om genezing
Wie in de gemeente ziek is, kan de oudsten van de gemeente laten roepen om een gebed uit te
spreken en hem of haar met olie te zalven. (Jac. 5:14) Zowel de oudsten als de zieke dienen
elkaar de zonden te belijden, (Jac. 5:16) waarna God de belofte geeft dat het gelovig gebed de
zieke zal genezen en de zonden hem of haar vergeven zullen worden. (Jac. 5:15)
De Heer Jezus heeft in zijn omwandeling op aarde het opleggen van de handen ingesteld als
middel waardoor lichamelijke genezing mag worden toegediend aan iemand die ziek is.
(Marc. 16:17-18)
Het verzoekingswerk van de Heer Jezus is een pleitgrond voor het gebed om genezing.
(Jes. 53-5 en Ps. 103:3)
Een zieke die de oudsten van de Gemeente waartoe hij behoord laat komen, maar in zijn
onwetendheid zich ook laat behandelen door magnetiseurs, moet eerst tot duidelijk inzicht van
zijn dwaling gebracht worden.
Hij moet bereid zijn te breken met en afstand te doen van iedere occulte band of invloed en
zijn zonden belijden, eer de oudste hem mag zalven of de handen opleggen:
1 Tim 5:22 “Leg niemand overijld de handen op”.
Een zieke die nog medicijnen of kruiden gebruikt, “zondigt niet” maar de heilige zalving
al of niet met handoplegging is wel speciaal voor kinderen Gods, die ook voor de genezing
van hun lichaam geheel op Jezus volbrachte werk vertrouwen.
Indien de voorbidder een gelovige zieke, die nog medicijnen gebruikt op diens verzoek wil
zalven, is het aan de zieke gelovige zelf, of hij al dan niet zijn medicijnen wil laten staan.
Het kan gebeuren dat de Heilige Geest de zalving en handoplegging van de oprechte
gelovigen, die nog medicijnen gebruiken toelaat.
We mogen nooit een gelovige dwingen zijn medicijnen te laten staan, dat is een zaak tussen
de Heer en de gelovige zelf.
Het NieuweTestament ademt een Geest van vrijheid, niemand is in deze aan wetten en
reglementen gebonden,
1 Thess.5:21 zegt, “…..toets alles en behoudt het goede”
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Vervolg: Het gelovig gebed om genezing

Jac. 5 : 14
Jac. 5:16
Jac. 5:15
Marc. 16:17-18

Jes. 53:5
Ps. 103:3
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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.
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing
ontvangt...
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.
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen,
en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken
zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
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.
Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.

Visie Evangeliegemeente Saron
12. Invulling eredienst
De samenkomst wordt ingevuld met het onderwijs van de apostelen, het hebben van
onderlinge gemeenschap, het vieren van het Avondmaal en het voor en met elkaar bidden.
(Hand. 2:42)
De samenkomsten van de gemeente mogen niet worden verzuimd. (Hebr. 10:25)
God heeft geen schema van een eredienst in de Bijbel laten opnemen, omdat de Heilige Geest
zich dan moeilijk kan manifesteren. Wèl zegt de Bijbel dat de samenkomst ordelijk moet
verlopen. (1 Kor. 14:26-40)
We komen samen om het Volbrachte werk van de Here Jezus met elkaar te vieren, dat doen
we op de eerste dag (zondag) van de nieuwe week, de samenkomst moet uitnodigend zijn
voor ongelovigen, en in alle facetten aansluiten bij de belevingswereld van de mens anno
”tweeduizend”. Ook de kinderen zullen zoveel mogelijk actief worden betrokken in de
samenkomst.
De woordverkondiging wordt door eigen broeders, gastsprekers en aan de Gemeente
verbonden evangelisten verzorgd.
De woordverkondiging moet Bijbels, actueel, uitnodigend, aansprekend en doordacht zijn,
en de prediker, “…..rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid”.
Voor een ieder is er de mogelijkheid om 15 minuten voor de aanvang van de dienst deel te
nemen aan een bidstond met voorganger(s) (oudsten) en verdere leidinggevenden, waarin alle
facetten van de eredienst voor de Troon van God gebracht worden, en er Zijn Zegen over te
bidden.
Het avondmaal wordt regelmatig gevierd, ter gedachtenis aan het verlossend werk van de
Here Jezus Christus. De Gemeente zal zich hierbij bewust blijven van de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan. Het avondmaal staat open voor hen (ook gasten) die de Here
Jezus aangenomen hebben als hun persoonlijke verlosser en Heer, en die openlijk van hun
persoonlijke keus hebben getuigd, hetzij door het ondergaan van de bijbelse doop door
onderdompeling, of door het afleggen van een openbaar getuigenis van hun persoonlijk geloof
in de Here Jezus.
De oudsten zullen toezien op een juist gebruik van het Avondmaal.
Hand. 2:42
Hebr. 10:25
1 Kor. 14:26-40
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En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het
breken van het brood en de gebeden.
Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon
zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Hoe staat het dan, broeders? Telkens ………………………., en belemmert het
spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Visie Evangeliegemeente Saron
13. Oudsten en diakenen
Oudsten:
Oudsten dragen het gezag binnen de gemeente en worden aangesteld door de gemeente.
Roeping:
Een oudste wordt niet geroepen doordat hij een hoge maatschappelijke functie heeft of door
leeftijd, maar doordat zijn leven uitmunt door ware Godsvrucht, volkomen overgave en
offerbereidheid, dit overeenkomstig de gaven die hij van God heeft ontvangen. Een oudste is
altijd een mannelijke persoon.
Taakomschrijving:
De oudsten hebben primair een geestelijke taak binnen de gemeente, zij zijn
opzieners/herders. Zij hebben de zorg voor de gemeente, het toezicht en de leiding. Ook
hebben zij een voorbeeldfunctie binnen de gemeente.
Bewaking Bijbelse leer:
De oudsten bewaken de ‘gezonde leer’ binnen de gemeente en spreken indien noodzakelijk de
leden hierop aan. Ook geven de oudsten directe leiding aan de gemeenteleden met een
geestelijke taak binnen de gemeente.
Vertrouwelijk gesprek:
De gemeente zal met al haar persoonlijke nood naar de oudsten toe kunnen gaan in het besef
dat ieder zielszorgelijk gesprek als vertrouwelijk beschouwd zal worden.
Diakenen:
Diakenen worden evenals oudsten aangesteld door de gemeente.
Roeping:
Een diaken wordt niet geroepen doordat hij een hoge maatschappelijke functie heeft of door
leeftijd, maar doordat zijn leven uitmunt door ware Godsvrucht, volkomen overgave en
offerbereidheid, dit overeenkomstig de gaven die hij van God heeft ontvangen. Een diaken is
altijd een mannelijke persoon.
Taakomschrijving
Het woord diaken is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonos’, wat dienaar betekent, zij
dienen de gemeente, maar met de bevoegdheden die hen door de oudsten worden toebedeeld.
De diakenen geven leiding aan of coördineren materiele zaken binnen de gemeente.
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Vervolg: Oudsten en diakenen
Tit. 1:5b-9

, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen,
die onberispelijk……………………………………, zodat hij ook in staat is te
vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.
1 Tess. 5:12-21 Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de
Here ………………………..maar toetst alles en behoudt het goede.
1 Tim. 3:1-13 Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan
begeert hij een …………………………………… Want zij, die hun dienst goed
hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken
door het geloof in Christus Jezus.
Hand. 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld
heeft om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene
verworven
heeft.
Hand. 14:23 En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder
bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.
Hand. 6:3
Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en
wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen;
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14. Samenlevingsvormen
Het huwelijk is volgens de Bijbel bestemd voor een man en een vrouw die samen een
verbond aangaan voor het leven, en anders dan door de dood niet van elkaar mogen scheiden.
Als in de Gemeente des Heren de vraag wordt gesteld van een man en een vrouw, die willen
trouwen, of het voldoende is alleen voor Gods aangezicht te trouwen, is het antwoord nee.
Het staat onomstotelijk vast dat het huwelijk een instelling Gods is, maar dit geldt ook
t.a.v. de overheid waaraan wij gehoorzaam moeten zijn.
In Rom: 13:1-2. lezen wij duidelijk dat wij ook de overheid in alles gehoorzaam moeten zijn,
daar deze macht “van God is”.
Een ieder die zich tegen de overheid stelt, overtreedt de instellingen Gods.
Welnu, de wet eist dat een huwelijk door haar voltrokken zal worden, terwille van de
eerbaarheid en de goede orde in de maatschappij; en wij doen goed ons daaraan te houden,
omdat dit een ordonnantie van God is .
Een a.s. echtpaar kan in overleg met de leiding (oudsten-raad) in een samenkomst van de
Gemeente aan God een zegen vragen over hun huwelijk, wellicht voorafgegaan door een
wettelijk huwelijk.
Indien het a.s. echtpaar de wens uitspreekt te trouwen vanuit de Gemeente, dan wordt er in
een aantal gesprekken voorafgaand aan het huwelijk onderwijs gegeven over de Bijbelse
richtlijnen m.b.t. het huwelijk.
Bij trouwen vanuit de Gemeente wordt er door de Gemeente/oudsten-raad mee beslist over de
inrichting van de dienst.
Binnen de Gemeente van Christus wordt scheiding van twee gehuwden, evenals hertrouwen
van gescheiden echtgenoten, gezien in het licht van Gods Woord als niet in overeenstemming
zijnde met Gods plan in deze. (1 Kor.7:1-39).
Ten aanzien van scheiding en hertrouwen, moet in de Gemeente uiterste terughoudendheid
in acht genomen worden, en zeer zorgvuldig mee worden omgegaan.
Samenwonen van ongehuwden partners wordt door de Bijbel aangeduid als hoererij
en wordt dan ook als onbijbels afgewezen, als zijnde niet in overeenstemming met de
wil van God.
Om de aanwezige schijn die altijd aanwezig is t.a.v. een seksuele relatie tussen
partners die ongehuwd samenwonen, wordt van Gemeenteleden verwacht dat men zelfs
t.a.v. de uitstraling naar de “buitenwereld” al het mogelijke zal doen, om zelfs de schijn van
samenwonen te voorkomen.
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Vervolg: Samenlevingsvormen
Het trouwen (samengaan) van gelijke seksen in de Gemeente des Heren zijn een gruwel in
Gods oog, en zijn dan ook niet bespreekbaar. (Rom. 1: 24-27)
Ook zullen zij die gescheiden zijn, of een andere vorm van samenleven hebben die niet
overeenkomt met Gods Woord, in de eredienst geen taken mogen uitoefenen, dit om te
voorkomen dat de Reinheid en Eerbied voor Gods Woord over deze zaken ter discussie wordt
gesteld.
Binnen de Gemeente wordt het gezin als een Bijbelse ordening van God, en fundamentele
bouwsteen gezien.
Het gezin is niet alleen de plaats bij uitstek waar kinderen geboren worden, maar ook om
onderwijs te krijgen in de Genade Gods, en om op te groeien tot verantwoordelijke en
stabiele mensen.
Bovenal is het gezin de plaats om kinderen het Evangelie en de liefde van God te
onderwijzen.
Hier ligt een grote verantwoordelijkheid van de ouders.
De Gemeente kan en zal hierbij behulpzaam zijn daar waar gewenst, maar zal nimmer in de
verantwoordelijkheid kunnen treden van de ouders, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van
de ouders.
De leiding van het gezin berust bij de ouders van het gezin, waarbij volgens de Bijbelse
gedachte de man en vader van de kinderen de eindverantwoordelijke is, zowel voor het
gezin als het huwelijk.
Rom: 13:1-2

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen
overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid
verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.
1 Kor. 7:1-39 Wat nu de punten betreft, waarover……………….., mits in de Here.
Rom. 1:24-27 Daarom heeft God hen in hun hartstochten……………… loon voor hun afdwaling in zichzelf
ontvangende.
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15. Echtscheiding
Iedere gelovige die een taak heeft in de gemeente des Heren, moet wettig gehuwd of
ongehuwd zijn. Zij die in CONCUBINAAT leven mogen geen taak uitvoeren in de eredienst
van de gemeente.
Een goed voorbeeld vinden we in Num.6 betreffende het nazireeërschap, een
oudtestamentisch beeld van wat een toegewijd en aan de dienst des Heren verbonden mens
behoort te zijn. Echtscheiding is alleen toegestaan in geval van overspel. Math. 5:32 zegt:
“Al wie z’n vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er
echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt
echtbreuk”.
Daar het huwelijk een afschaduwing is van de vereniging tussen Christus en Zijn gemeente
(Ef. 5:32) kan en mag deze nooit verbroken worden.Vandaar ook het Woord des Heren in
(Luc.16:18).
“En ieder, die zijn vrouw wegzend, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie
een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk”.
Wij laten met het oog op de zwakheid van het vlees het hertrouwen (alleen in de Here
1 Kor. 7:39) van een verlaten man of vrouw toe in de gemeente echter zonder openbare
inzegening.
Ook moet een nauwgezet gelovige, indien zijn echtgenote hem verlaat, ongetrouwd
blijven. (1 Kor.7:11)
Voor hen in gemeente die voor hun bekering reeds gescheiden leefden, hetzij door eigen
schuld of die van de andere partij, is de kans niet uitgesloten nog een of andere taak in de
dienst des Heren te vervullen.
Van een bekeerd persoon mag men toch verwachten, dat hij zich gedraagt als een nieuwe
schepping en een nieuw leven is begonnen. (2 Kor 5:17)
Iemand die na zijn bekering overspel pleegt en daarom verlaten wordt door zijn wettige
vrouw kan nooit voor het opzienersambt in aanmerking komen.
Indien zijn berouw echt is, kan hij wel andere diensten in de gemeente verrichten.
Laten we over elkaar waken, en zorgen dat deze excessen in de gemeente van Christus met
betrekking tot overspel niet voorkomen, het zal ons een hoop ellende veroorzaken en
spanningen als men meent in het eigen recht te staan.
Weet u wat God erover zegt in het Oude Testament? Mal.2:16.
“Want ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël”.
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Vervolg: Echtscheiding
Math. 5:32
Ef. 5:32
Luc. 16:18
1 Kor. 7:39
1 Kor. 7:11
2 Kor. 5:17

Al wie z’n vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met
haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.
Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.
En ieder, die zijn vrouw wegzend, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw,
die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk
Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij
om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here.
is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een
man moet zijn vrouw niet verstoten.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe
is gekomen.

Versie 6 / maart 2006
Pagina: 23
Bijbelteksten N.B.G.

Visie Evangeliegemeente Saron

16. Tucht in de Gemeente
“De vermaningen der tucht zijn een weg ten leven” Spr. 6:23.
Tucht in de Gemeente is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de
Gemeente.
Niet iedere gelovige is blij met tucht. In de brief aan Titus zegt Paulus:
“velen willen van geen tucht weten” Tit. 1:10.
Om onder de tucht uit te komen wordt dan ook vaak gezegd “er is toch vrijheid in de Geest?”
Dat is waar, “MAAR WEL ONDER CONTROLE VAN DE HEILIGE GEEST”!
“Een wijs zoon laat zich tuchtigen door zijn vader” Spr. 9:7.
In de Gemeente van Christus wordt van de oudsten (in samenwerkingsverband) verwacht dat
zij de tucht in goede liefdevolle banen leiden.
Zij moeten ook in de Gemeente het voorbeeld zijn van een onberispelijk gedrag, en liefdevol
correcties aanbrengen waar dat nodig is.
Maar niet, “En gij, Vaders, (oudsten) verbittert uw kinderen niet”,
maar wel, “maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren”. Efz. 6:4.
De tuchtiging en de pijnlijke correcties die God in uw leven toepast leiden altijd tot een
hoger doel om u bruikbaar te maken in Zijn dienst!
Maar ook al lijkt, “alle tucht…..op het ogenblik zelfs geen vreugde” Hebr. 12:11.
Hij heeft een doel voor ogen met uw leven, en omdat doel te bereiken zegt, Spr. 19:25.
“tuchtigt gij de verstandige, hij put er kennis uit”
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17. Tienden en offeranden
In het Oude Testament werden tienden geëist.
“Mag een mens God beroven”? Mal. 3:8-10.
In het Nieuwe Testament wordt er alleen van een blijmoedig geven gesproken, dus niet
gedwongen of met tegenzin.
“Een ieder doe, nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of
gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief”. 2 Kor. 9:7
In het Nieuwe Testament is echter geen methoden, van geven vastgelegd, het kent slechts
beginsels.
“Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de
Gemeente van Galaten geregeld heb”.
“elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij
spare dit op”………..Kor. 16:2-3.
Het geven van een vaste maandelijkse bijdragen, geeft de Gemeente een vaste basis van
inkomsten.
En de wekelijkse collecte na de dienst is ook van groot belang, in het bestrijden van de
onkosten.
God vraagt in het geven onze gehele toewijding, ons hart, geld en leven.
Dat wil niet zeggen, dat wij als bedelaars moeten leven, doch dat wij al wat wij zijn en
bezitten, in Gods hand stellen, en doen wat onze hand vind om te doen, met al onze macht.
“Al wat uw hand vindt om naar vermogen te doen doe dat………..” Pred.9:10.
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18. Evangelisatie en Zending
Evangelisatie is zowel een individuele taak, als ook een taak vanuit de Gemeente om het
evangelie te verkondigen in en buiten de Gemeente.
De Gemeente is dus de basis voor evangelisatie, elk Gemeentelid heeft dan ook een
persoonlijke verantwoording om biddend en getuigend, samen met andere Gemeenteleden het
evangelie te verkondigen, ieder naar vermogen en capaciteit.
Ook in de eredienst is het van belang te getuigen van onze opgestane Heer.
Zij die Gods leiding ervaren om als zendingswerkers uit te gaan, in binnen of buitenland,
moeten kunnen rekenen op steun vanuit de Gemeente zowel financieel materieel en gebed
om Gods liefde uit te dragen.
Het is de taak van ieder Gemeentelid hieraan actief deel te nemen.
De Here zal niet iedereen bekwaam maken om uit te gaan, maar verwacht wel van de hele
Gemeente er biddend achter te staan.
Een aankomend zendeling, uitgezonden door de Gemeente zal een duidelijke roeping moeten
hebben, welke bevestigd moet worden door de Heilige Geest.
Alle activiteiten binnen de Gemeente m.b.t. zending en zendelingen worden gecoördineerd
door ervaren Gemeenteleden m.b.t het ondersteunen en het onderhouden van contacten
met de zendelingen.
Math. 10:32-33 En ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn vader,
die
in de hemelen is, maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik
verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.
2 Tim. 2:4
Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud: hij heeft
(slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.
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19. Relatie tot de andere kerken
De relatie tot andere kerken, moet een open relatie zijn, ook m.b.t. tot anders denkenden,
we moeten vooral niet denken dat we alles al weten.
We zullen er vanuit moeten gaan dat we van anderen kunnen leren, en wel met een
open bijbel, en met zorgvuldig overleg Gods Woord onderzoeken, en
“…..de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” Hand.17:11.
Als wij als Gemeente van Jezus Christus de ander hoger achten dan onszelf, en ons liefdevol
open stellen naar de ander dan kan dit niet onopgemerkt blijven,
“…..want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade”
1 Petr. 5:5.
Het is dan ook van groot belang dat we een goede geur verspreiden
“…..wij zijn voor God een (aangename) geur van Christus”, 2Corr.2:15 ook,….
”ten aanzien van hen, die buiten staan” 1Thess. 4:12.
We moeten ervoor waken dat onenigheden binnen de Gemeente niet op straat komen te liggen
en dat we worden afgeschilderd, als een stel Evangelische die de weg kwijt zijn!
Onze samenkomsten moeten openstaan voor alle mensen die zoekende zijn naar het heil
in Christus, ….
” Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” Matt. 11:28.
De samenwerking met andere kerken moet altijd vanuit het geopende Woord van God
getoetst kunnen worden, alleen dan kan er een zegen op rusten.
Ook moeten we oppassen “dat we niet alle kennis en waarheid bezitten
“De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht” 1Korr. 8:1-3.
Aangezien er ook wederomgeboren Christenen in andere kerken zitten, is het aan ons niet
gegeven hen te oordelen op grond van wat zij wel of niet goed doen, of wat zij wel
of niet moeten geloven, onze taak is, hen liefdevol tegemoet te treden, met de gedachte:
“God heeft hen lief “, ook al doen of reageren ze anders op bepaalde situaties zoals wij
denken te moeten doen, bijv. doop en avondmaal.
Wij hebben de taak allen lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad, want
“…..heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend”
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20. Zijn wederkomst
De wederkomst wordt meer dan 300 maal in het Nieuwe Testament genoemd.
dat bewijst, dat we met een zeer belangrijke zaak te doen hebben.
Toen de Here Jezus voor de eerste maal naar deze aarde kwam, werd Hij verworpen
en gekruisigd.
”Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Joh. 19:15 en
“Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt.” Luc. 19:15
Het leek of zijn leven een grote mislukking was en Zijn dood een nederlaag.
In werkelijkheid heeft Hij de overwinning behaald over de macht van de satan, de zonde
en de dood! (Hebr. 2:14, 9:26; 1Cor. 15:20).
Hij heeft door Zijn sterven verzoening aangebracht. “door het bewijsstuk uit te wissen, dat
door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde”. Kol. 2:14
Hij is opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel.
Na Zijn sterven heeft de wereld hem niet meer gezien.
Zal de verwerping door het schepsel van de Heer uit de hemel, de Schepper van alle dingen,
het laatste woord zijn?
In geen geval!
Tijdens Zijn vernedering hebben de mensen Hem veracht. Jes.53:3.
God wil, dat allen Zijn Zoon zullen eren en daarom zal Hij in heerlijkheid verschijnen.
Het is echter niet alleen redelijk en aannemelijk, dat Christus terugkomt; de Heilige Schrift
leert dit—zoals reeds gezegd—uitdrukkelijk.
We citeren een tekst, nl. Hand. 1:11:
“ Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die
van u opgenomen is naar de hemel, zal op de dezelfde wijze wederkomen, als gij
Hem ten hemel hebt zien varen”.
Deze gesproken woorden van engelen zijn duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.
Ze geven aan, DAT DE HEER WEDERKOMT “ op dezelfde wijze “ als Hij opgenomen
werd. Hij komt dus PERSOONLIJK, en ZICHTBAAR terug op aarde!
We moeten echter wel onderscheiden de twee stadia in Zijn verschijning, die we
kortheidshalve aanduiden met de “DE OPNAME” en “de WEDERKOMST.
Over DE OPNAME spreken: 1 Thess. 4: 3-18 en 1Cor. 15:51-54.
In deze Schriftplaatsen vinden we de volgende gebeurtenissen:
a)- De Heer Zelf zal nederdalen van de hemel “ met een bevelend roepen” (lett. vertaling).
b)- Zijn roepen zal het te ontslapen heiligen opwekken in onvergankelijkheid.
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Vervolg: Zijn wederkomst
c)- De levende gelovigen zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik.
d)- Dan zullen alle gelovigen uit deze twee categorieën in de wolken “opgenomen worden”
“weggevoerd worden” – de Heer tegemoet in de lucht”.“ En zo zullen wij altijd met de Here
wezen” .
Voordat de Here echter Zijn Gemeente thuishaalt moet nog het laatste lid toegevoegd worden.
de Gemeente moet voltallig worden.
We leven nu nog in de tijd van genade (reeds 2000 jaar) waarin iedereen mag komen tot het
Heil in Christus, ”eerst de Jood maar ook de Griek” Rom. 1:16.
De “ WEDERKOMST” van de Here Jezus is een heel andere gebeurtenis door een tijdsruimte
van minstens zeven jaar daarvan gescheiden.
M.a.w. er licht een periode van 7 jaar tussen DE OPNAME van de Gemeente: en de
WEDERKOMST van Christus.
Deze 7 jarige periode noemt men ook wel de grote verdrukking en is opgedeeld in twee maal
3 1 /2 jaar, “Een tijd, tijden en een halve tijd” Dan. 12:7 en Openb. 12:14.
Ook deze periode wordt ook in de Bijbel aangegeven als “de zeventigste week van Daniel”,
waarvan er nu reeds 69 weken verstreken zijn. Dan.9, waarvan de eerste 3 1/2 jaar (42
maanden) “het is (alles) vrede en rust” 1Thess. 5:3.
Daarna volgen de tweede 3 1/2 jaar (42 maanden) “en zij zullen de heilige stad vertreden,
tweeënveertig maanden lang” Openb. 11:2.
Aan het einde van deze periode van 7 jaar komt de Here Jezus terug “WEDERKOMST” op
de aarde met zijn heiligen (de Gemeente) volgens Zacharia,
“ En de Here, mijn God, zal komen, ALLE HEILIGEN MET HEM”! Zach.14:5.
“Dan zal de Here uittrekken om tegen de volken te strijden, (Harmagedon
Openb.16:16) zoals Hij vroeger streed, ten dagen van de krijg; zijn voeten zullen te
dien dage staan op de Olijfberg” Zach.14:3-4.
Daarna zal er een begin worden gemaakt met de oprichting van een vrederijk dat 1000
jaren zal duren.
“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” Openb. 20:5-6.
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21. Duizendjarig rijk
De Heer Jezus Christus zal eens op aarde regeren op de troon van zijn vader David
(Luc. 1: 32-33), voor een periode van duizend jaar. (Opb. 20:1-4) In deze tijd zal er vrede en
gerechtigheid op aarde zijn en de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. (Jes. 11:1-9 en
Hab. 2:14)
Openb.20:1-6 “…..en hij Greep…de oude slang…de satan en hij bond hem
duizend jaren…en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis
van Jezus…en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus 1000
jaar lang”..
Na het oordeel over de volken vangt het 1000 jarige Rijk aan.
Dit gedeelte schetst in korte woorden hoe de toestand in die dagen zijn zal. De “herleefde”
martelaren uit de grote Grote Verdrukking zullen in het 1000 jarige Rijk hoge rangen
bekleden. Zij behoren inderdaad tot de eerste opstanding. (Zie i.d.v. ook Mat.24 en 25:31-46).
“Zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als
koningen heersen die 1000 jaren”(vers 6).
Laat ons niet vergeten dat er twee opstandingen zijn. De eerste is die van Gods kinderen, bij
de wederkomst van Christus op “wolken” Hand.1:11 (opnamen Gem. Tess.4:13-18).
De tweede is de opstanding van de goddelozen aan het eind van het 1000 jarig Rijk.
Het Joodse volk zal in het 1000 Rijk de wereldmacht bezitten, met Christus als de “Koning”
aan het hoofd (Ezech.34:23 en 24). Tussen het Nieuwe Jeruzalem en de volkeren op aarde zal
geregeld verbinding bestaan, hiervan is de Jakobsladder een beeld (Gen.28:12). ’s Heren
residentie zal in het aardse Jeruzalem zijn, Zijn hemelse verblijfplaats in het nieuwe
Jeruzalem.
“Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen,
waar ik wonen zal onder de Israelieten tot in eeeuwigheid” Ezech. 43:7.
De volken op aarde zullen nog hun aardse lichamen bezitten, maar zij die tot de eerste
opstanding behoren, zullen zich tussen hen bewegen in de gestalte, welke de Here bezat na
Zijn opstanding (Luc. 24:36-43). “Wij zullen Hem gelijk zijn” (1 Joh. 3:2).
Het Joodse volk zal, na al die strafgerichten, tot grote macht en heerlijkheid komen,
daarover wordt zowel in het oude als in het nieuwe testament herhaaldelijk gesproken.
De gehele wereld zal 1000 jaar achtereen in vrede en rust verkeren onder de zegenrijke
regering van Gods Zoon. Ziekte en dood zullen er echter in dat nog onvolmaakte tijdperk nog
zijn, doch slechts de zondaren aantasten.
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Vervolg: Duizendjarig rijk
Luk. 1:32-33
Opb. 20:1-4

Jes. 11:1-9

Hab. 2:14
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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 ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote
keten in zijn hand; 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 moest 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.
En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen
zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van
wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des
HEREN; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar
hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; want hij
zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in
billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en
met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner
lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap
verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het
mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin
zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal
stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar
het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal
geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal
vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de
wateren die de bodem der zee bedekken.
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22. De hemel
De hemel is het glorieuze huis (Joh. 14:1-3, 1 Tes. 4:16-17 en 2 Kor. 5:1) voor de wedergeboren
gelovigen, waar zij eeuwig (Joh. 3:16) zullen leven bij God en Jezus Christus. (Opb. 7:15-17 en Filip.
1:23)
Joh. 14:1-3

1 Tess. 4:16-17

2 Kor. 5:1
Joh. 3:16
Opb. 7:15-17

Fil. 1:23
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Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het
huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben)
want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 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.
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 zo zullen wij altijd
met de Here wezen.
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt
afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met
handen gemaakt, een eeuwig huis.
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.
Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in
zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen
uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de
zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden
van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des
levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met
Christus te zijn, want dit is verreweg het beste.
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23. De hel
Allen die niet geschreven staan in het Boek van het Leven (Opb 20:14-15), dat zijn zij die het
kwade gedaan hebben (Joh. 5:28-29) en Jezus Christus niet in geloof hebben aangenomen
(Joh. 3:17-19), zullen eeuwig (Math. 18:8) moeten verblijven in de hel. De hel is een reële
plaats die door de Bijbel een plaats van buitenste duisternis (Math. 25:30) en een poel van
vuur wordt genoemd, waar wening zal zijn en tandengeknars.
Opb. 20:14-15
Joh. 5:28-29

Joh. 3:17-18

Matt. 18:8
Matt. 25:30
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En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede
dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn
in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar
zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de
opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten
oordeel.
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het
is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of
twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.
En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening
zijn en knersing der tanden.
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24. Relatie met Israël
Israël is het volk dat God uit alle volken heeft uitverkoren om door hen zijn heil en
verlossingsplan aan de mensheid te openbaren. Hoewel Israël Jezus Christus als Messias heeft
verworpen, zal God zijn plan met Israël volvoeren.(Amos 9:11 en Rom. 11:25-26) In de
periode dat Israël Jezus Christus nog niet als natie heeft aanvaard als haar Koning, is het een
opdracht van de gemeente haar tot jaloersheid te verwekken. (Rom. 11:11)
In het nieuwe verbond worden wij door het geloof verbonden met Israël. (Rom. 11:17-24 en
Ef. 2:12-13)
Amos 9:11
Rom. 11:25-26

Rom. 11:11
Rom. 11:17-24

Ef. 2:12-13
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Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren
dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de
dagen van ouds...
Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van
dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de
volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk
geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van
Jakob afwenden.
Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt
niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te
wekken.
Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen
geent zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan
niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt; niet gij draagt de wortel, maar de
wortel u. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geent
zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het
geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken
niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods
en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid
Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt
worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent
worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de
wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de
edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen
olijf geent worden.
...dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en
vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door
het bloed van Christus.
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25. Relatie tot de overheid
De overheden moeten in ere worden gehouden en worden gehoorzaamd (Rom. 13:1-5, 1 Pet.
2:13-17, Math. 17:24-27 en Luc. 20:21-25), tenzij hun leiding ingaat tegen de wil van God.
(Hand. 4:18-19)
Rom. 13:1-5

1 Petr. 2:13-17

Matt. 17:24-27

Luk. 20:21-25

Hand. 4:18-19
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Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er
is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus
tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een
oordeel over zich brengen.Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd
te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij
zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar
ontvangen. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad
doet wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers
in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. Daarom
is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des
gewetens wil.
Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil: hetzij aan de
keizer, als opperheer, hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing
van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God,
dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige
mensen, als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor
hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods. Eert allen, hebt de broederschap lief,
vreest God, eert de keizer.
Toen zij te Kafarnaum kwamen, traden de ontvangers van het hoofdgeld op Petrus
toe en zeiden: Betaalt uw Meester het hoofdgeld niet? Hij zeide: Zeker wel. Hij
zeide: Zeker wel. En toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: Wat
dunkt u, Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun
zonen of van de vreemden? Toen hij zeide: Van de vreemden, sprak Jezus tot hem:
Zo zijn dus de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga gij naar de
zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij
zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geeft het hun voor
Mij en voor u.
En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en leert
en niemand naar de ogen ziet, maar in waarheid de weg Gods leert; is het ons
geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Hij doorzag hun sluwheid en
zeide tot hen: Toont Mij een schelling; wiens beeldenaar en opschrift draagt hij? Zij
zeiden: Van de keizer. En Hij zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is,
en Gode wat Gods is.
En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te
spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes
antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u
dan aan God gehoor te geven;
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26. Het laatste oordeel
Wij zullen allen (de gemeente) voor de rechterstoel van God staan om in rechtvaardigheid
geoordeeld te worden, naar onze werken in Christus verricht. (Rom. 14:10 en 2 Kor. 5:10)
Onze veroordeling heeft al plaats gehad op het kruis van Golgotha en heeft niets van doen met
de grote witte troon uit Opb. 20:11-12
“ En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens
aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden
boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de
doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond,
naar hun werken.”
En nu breekt het laatste oordeel aan voor de grote, witte Troon. “Groot” wegens het Goddelijk
oordeel dat over de mensen zal worden uitgesproken; ”wit” wegens haar volkomen
rechtvaardigheid en heiligheid.
Tot in de allerkleinste bijzonderheden zullen de levens van de goddelozen aan dit heilig
oordeel onderworpen worden.
Let wel, onder deze verzamelde mensenmassa voor de Troon, bevindt zich geen enkel kind
van God.
Het zijn allen doden die Christus tijdens hun leven niet aangenomen hebben tot redding van
hun ziel, ondanks duizenden vermaningen van Gods zijde ---mensen, die de Heilige Geest
moedwillig hebben weerstaan en ten slotte hebben geblust.
Allen worden veroordeeld tot de eeuwige duisternis, doch niet allen ontvangen dezelfde straf.
In Luc. 12:47-48. leest men het volgende,
…..”Die slaaf nu, die de wil van zijn Heer kende en geen toebereidselen getroffen
heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. Wie
echter die wil niet gekend heeft en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er
weinigen ontvangen…..”
Van een ieder, aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist en aan wie men veel heeft
toevertrouwd, van hem zal men des te meer vragen.
Iedereen, die dus willens en wetens de doorboorde hand van de Zaligmaker heeft
teruggewezen en het ontzaglijke offer van Gods Zoon heeft versmaad, zal zwaarder gestraft
worden dan heidenen, die het evangelie niet gekend hebben.
Deze laatsten worden geoordeeld naar hun geweten.
Alle ongelovigen zullen straf ontvangen, naar de mate waarin hij het licht ontvangen heeft.
(Rom. 1:20, en Rom. 2:15)
Voor de grote oordeelstroon zullen al de goddelozen, vanaf de schepping der aarde
verschijnen, allen die de duisternis boven het licht kozen.
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Vervolg: Het laatste oordeel
De gelovigen, die gekomen zijn uit het 1000 jarige Rijk, komen dus niet voor deze troon te
staan, ze zijn reeds, zonder geoordeeld te zijn, bij de Gemeente gevoegd en zullen in het
nieuwe kleed, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bewonen.
Voordat het oordeel over hen, die bevend sidderend voor de grote witte Troon staan, wordt
uitgesproken, zullen hemel en aarde vergaan ….. hiermee worden de hemelse sferen bedoeld,
die door de gevallen engelen werden verontreinigd.
Vanzelfsprekend blijven het nieuwe Jeruzalem en de plaats waar God woont, onaangetast.
(Ps. 50:3-4. en 2 Petr. 3:10-12)
Rom 14:10
2 Kor. 5:10
Rom. 1:20
Rom. 2:15
Ps. 50:3-4
2 Petr. 3:10-12
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Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder?
Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een
ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij
goed, hetzij kwaad.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het
verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun
geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook
verontschuldigen.
Onze God komt en zal niet zwijgen, ……………. en tot de aarde om zijn volk te
richten.
Maar de dag des Heren ………………………………… en de elementen in vuur
zullen wegsmelten.
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27. Geestelijke strijd
Er zijn onzichtbare geestelijke machten die strijden tegen God (Math 4:1-10) en zijn
koninkrijk (Math. 13:38-41) en tegen de gelovigen (Job 1:6-12 en 2 Kor 12:7). Deze machten
staan onder leiding van satan (Opb. 12:9), een gevallen engel (Ezech. 28:12-19). De gelovige
heeft alle dagen tegen deze machten te strijden. (Ef. 6:10-17)
Matt. 4:1-10

Matt. 13:38-41

Job 1:6-12

2 Kor 12:7
Opb. 12:9
Eze.l 28:12-19

Ef. 6:10-17
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Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door
de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten
laatste honger. ………………………………………………... Toen zeide Jezus tot
hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij
aanbidden en Hem alleen dienen.
de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het
onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel;
en de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het
onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding
der wereld. De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn
Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid
bedrijven;
Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder
hen kwam ook de satan. En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? ………
……………………………………………………. En de HERE zeide tot de satan:
Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet
uitstrekken. Toen ging de satan van des HEREN aangezicht heen.
... Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees
gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan...
En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt
duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en
zijn engelen met hem.
Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt
de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon.
In Eden waart gij, …………………………………………………... Allen die onder
de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden,
verdwenen zijt gij. Voor altijd!
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting
Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen
bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der
gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des
vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de
brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en
het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
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28. De antichrist en de valse profeet
Voorafgaande aan de duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde, zal de aarde (Opb.
13:1-8) worden geregeerd door de antichrist. Dit is een mens (2 Tes. 23:10) die van de satan
macht ontvangt voor een periode van 1260 dagen, om tegen de heiligen te strijden, 3 ½ jaar
lang.
De antichrist zal worden bijgestaan door een valse profeet, die de mensen door wonderen en
tekenen zal verleiden om de antichrist te aanbidden en zich aan hem te onderwerpen. (Opb.
13:11-17)
Jezus Christus zal bij zijn komst de antichrist verslaan, hem doden en hem, met de valse
profeet, in de hel werpen. (2 Tess. 2:8 en Opb. 19:11-20)
Opb. 13:1-8

2 Tess. 2:3-10

Opb. 13:11-17

2 Tess. 2:8
Opb. 19:11-20
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en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest
opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen
en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, …………………
……. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder,
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat
geslacht is sedert de grondlegging der wereld.
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, ………………………………………., omdat zij de liefde
tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen
behouden worden.
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als
die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van
het eerste beest voor diens ogen uit. ……………………………………, de
rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt
op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van
zijn naam heeft.
Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de
adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij
komt.
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat,
wordt genoemd Getrouw en ……………………………… verzameld om
de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 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.

