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deel 04 - 25 
 
Geachte lezer,  
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt 
gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 
worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de 
deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom 
hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om 
het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beant-
woorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is 
daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om ge-
opende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal door-
dringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van 
de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan 
Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
 
Rob Schutte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 
 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met 
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen 
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 
dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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De tweede voortijd begint daar, waar de mens en zijn vrouw hun leven buiten de Hof aanvangen met het be-
werken van de aardbodem. Genesis 3 laat ons echter twee dingen zien: ten eerste, dat God de mens na de 
zondeval allereerst de Verlosser belooft, het vrouwenzaad, dat tenslotte de slang de kop zal vermorzelen.  
 
Ten tweede gaf God hen weer onderricht, voor zij die tweede voortijd ingingen, want het wordt heel moeilijk 
voor hen, nu de aardbodem door hun toedoen, vanwege de zonde, vervloekt is. De man zal in het zweet zijns 
aanschijn de aarde moeten bewerken en de vrouw zal met veel pijn haar kinderen baren. 
 
Wat God aan hen beloofde aangaande dat vrouwenzaad, vond zijn vervulling in de profetie: ”Zie, een maagd 
zal zwanger worden“ (Matt. 1:23), hetgeen in de volheid van de tijd ook gebeurd is. God toonde daarin als het 
ware reeds de weg tot rechtvaardigheid.  
 
Toen Adam en Eva in zonde vielen, zagen zij hun naaktheid en om hun schande en schaamte te bedekken, 
maakten zij zichzelf klederen van vijgenbladeren. In eigen ogen leek het heel wat en vonden zij zichzelf toch 
wel “fatsoenlijke“ mensen.  
 
Zo denkt de wereld er vandaag ook over; als men aan de buitenkant maar iets fatsoenlijks aan heeft. U moet 
mij maar niet kwalijk nemen, maar het grootste deel van de wereld draagt nog altijd vijgenbladeren, want men 
denkt op deze wijze nog iets te kunnen zijn. 
 
Maar u weet: toen kwam God in de Hof! God is enkel licht en in Zijn licht zien wij het licht en dan kan dat zelf-
bedachte en zelfvervaardigde kleedje, waarmee wij onze schande willen bedekken en dat slechts aan de bui-
tenkant zit, ons zelf en elkaar wellicht een rad voor de ogen draaien, maar God niet! 
 
Adam en Eva worden bevreesd (ze voelden het aan) en zij verschuilen zich, want ze weten, God is daar. Dan 
roept God hen: ”Adam, waar ben je”? De liefde van God roept de mens uit zijn zonde. Adam zijn antwoord is:  
Gen. 3:10. ”En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom ver-
borg ik mij“. 
 
Daarom gaat God hen dan bekleden met een kleed dat aan Zijn rechtseis kan voldoen. Dat kleed dient niet 
om je uiterlijk mooi, vroom en godsdienstig te kunnen voordoen. O nee, God nam een onschuldig dier, dat part 
noch deel had aan de zondeval van Adam en Eva en Hij slachtte dat voor hun ogen. 
 
God liet het eerste bloed vloeien in het Paradijs, nog voordat Kaïn zijn broer vermoordde. Dat dier moest in 
hun plaats zijn leven en bloed geven. God maakte van de vellen van dat dier Zelf klederen en trok ze Adam en 
Eva aan. Ook wat God Zelf maakt, waar God Zelf voor zorgt en wat God Zelf ons aantrekt, is een duidelijke 
heenwijzing naar de Heer Jezus, want God Zelf zorgt dat wij met de Heer Jezus en Diens gerechtigheid be-
kleed worden. 
 
Daarvoor moest Hij, Die onschuldig was: Zijn geliefde Zoon, in onze plaats Zijn bloed geven en sterven, opdat 
wij bekleed zouden kunnen worden met de gerechtigheid van dat Lam van God. 
 
“Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt“. Daarom trok God Adam en Eva deze “klederen 
der gerechtigheid“ aan en kregen ze daarmee een geweldige onderwijzing van God Zelf: de onderwijzing van 
de waarheid, die regelrecht heen wees naar dat offer, waar God Zelf voor zou zorgen, namelijk dat vrouwen-
zaad dat in de volheid van de tijd zou komen om in onze plaats voor onze zonden Zijn bloed te geven en te 
sterven. Naar dat offer moesten zij leren uitzien. Pas toen zond God hen weg uit de Hof van Eden. 
 
Zien wij nu de barmhartigheid van God en de voorziening van God. Laten wij er toch geen eigenwillige en ei-
gendunkelijke godsdienst op na houden, want (helaas) veel Christenen houden er vaak ook een eigendunke-
lijke godsdienst op na, maar niet een geloven in en aanvaarden van, wat God ons in Zijn Zoon heeft gegeven.  
 
Het gaat in het geloof niet om een godsdienstig gestel. Niet om een godsdienstige kerk, of een leer of een 
dogma, maar het gaat om een levende persoon, de Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God, de geliefde van  
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de Vader, Die mens geworden is en Die Zijn leven voor u en mij gaf, opdat wij met Hem bekleed kunnen wor-
den en Hij in ons Zijn leven gaat leven; alleen daar gaat het om en om niets anders! 
 
1 Joh. 5:12. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.  
 
Al zou je van alle Christelijke kerken lid zijn (lidmaatschap van een kerk of gemeente is trauwens een zeer 
onBijbels iets, men krijgt bij wedergeboorte deel aan het Lichaam van Christus), dan geeft dat je niets, indien 
je de Zoon niet hebt.  
 
Hieruit kunnen wij zien, hoe het eerste tijdperk (bedeling) ons reeds dat geweldige laat zien, dat heenwijst 
naar hetgeen in de volheid van de tijd zou komen (als de voortijden om zijn), namelijk dat plaatsvervangend 
offer voor de zonde van de wereld. 
 
Daarom stelt God dat ook altijd centraal. Ziet u maar wat er gebeurt met de offers van de kinderen van Adam 
en Eva: het offer van Kaïn werd verworpen, want hij kwam met een offer van zijn eigen werk, met het werk van 
zijn handen. Wat hij als landman had gepresteerd, dat bracht hij als offer, doch God kan dit offer niet aanzien! 
 
Maar Abel slachtte een lam en bracht dat en legde zijn hand op de kop van het lam, want hij wist: ik verdien te 
sterven, maar dit dier, dit onschuldige lam sterft in mijn plaats, opdat ik vrij zal zijn. Abel heeft het begrepen en 
daarom zag God het offer van Abel aan.  
 
Kaïns offer evenwel kon God niet aanzien; ook vandaag niet. Al doen wij nog zulke godsdienstige werken, 
wanneer wij onze hand niet op het offer van de Heer Jezus leggen, kunnen wij niet aan Gods rechts eis vol-
doen. 
 
Nogmaals: de tweede tijdsbedeling begint als zij uit de Hof van Eden worden weggezonden. Van toen af aan 
handelde God anders met de mensen. Zij werden onder hun geweten geplaatst en in hun geweten legde God 
reeds Zijn wet. De mens wist dan ook heel goed, dat indien hij aan de geboden van God niet zou voldoen, zijn 
geweten hem zou aanklagen. Welnu, dat gold in het tijdperk, liggende tussen de uitzetting uit de Hof en de 
zondvloed. (zie de tekening van Bijbelleraar Clarence Larkin) 
 
Ik ga hier nu niet verder op in, maar wij zien ook hier weer het falen van de mens, want de mens schroeit als 
het ware zijn geweten toe en laat zich niets gezeggen. Dan moet God aan het einde van die periode een tra-
gisch iets tot hen zeggen. Ik lees dat eerst uit de NBG vertaling voor, waar wij hebben staan in Gen.6:3. “En de 
Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen 
zullen honderd twintig jaar zijn”. 
 
Want u weet uit vers 5 dat “de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn 
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was”. Maar in de grondtekst luidt het eerste deel van vers 3: “Toen 
sprak de Heer: de mensen willen zich van Mijn Geest niet meer bestraffen laten, want zij zijn vlees”. 
 
Als een mens naar zijn vlees gaat leven, dat wil zeggen naar de menselijke rede, naar zijn zinnelijke lusten en 
hartstochten en die najaagt en verzadigt, wordt hij ontoegankelijk voor de waarschuwende Geest van God en 
moet God een eind maken aan de relatie (de levende verbinding in de Geest) van de mens met Hem.  
 
“Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven“. Dat beleven wij weer in deze tijd waarin wij nu vandaag de dag  
leven. Later hoop ik daar dieper op in te gaan. Ziet u dat het heel duidelijk is, dat God dan Zijn Geest moet 
terugtrekken en dat zal ook zo zijn aan het einde van deze genadebedeling. 
 
Welnu, in Noach’s dagen kwam daar het ontzettende gericht van de zondvloed en daarmee werd de tweede 
voortijd afgesloten. Maar Noach vond met zijn zevental genade in de ark. (Noachs vrouw, zijn drie zonen en 
de vrouwen van zijn zonen) Die ark is een hele prediking op zich, waar ik nu slechts summier op in kan gaan. 
Die ark was namelijk de enige weg tot redding en als zodanig een beeld van de komende Heer Jezus 
Christus.  
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Alles van die ark (zijn afmetingen en de materialen waarvan hij gemaakt was) wijst erop, dat wij alleen gered 
kunnen worden, als wij geborgen zijn in de Heer Jezus, wanneer dat zo is, gaan wij vanuit de oude wereld o-
ver naar een nieuwe wereld. Ja, dat is wonderbaar, want die oude wereld ging onder in water en alle mensen, 
die God ongehoorzaam bleven en niet wilden luisteren naar Zijn waarschuwing, kwamen daarin om.  
 
Maar toen Noach met zijn zevental (het waren slechts acht mensen, die God in die tijd gehoorzaam waren) 
door het water ging, werd datzelfde water hun redding. Voor de één werd dat water dus de ondergang, maar 
voor de ander werd datzelfde water de redding!  
 
Wat zegt nu de Petrusbrief: daar zien wij weer de Heer Jezus en dat wij in Hem ingedoopt worden in dat wa-
ter. 1 Petr. 3:19-22. “in welke Hij (dat is de Heer Jezus, Die na Zijn offer is neergedaald in het dodenrijk) ook 
heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis (het dodenrijk is de gevangenis), die eertijds 
ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods (Gods geduld, want God gaf hen ruim zestien-
honderd jaar) bleef afwachten, in de dagen van Noach (en toen gaf Hij nog eens honderdtwintig jaar), terwijl de 
ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. Als te-
genbeeld daarvan redt u thans de doop (de geloofsdoop in de Heer Jezus, nadat men bij het kruis heeft ge-
knield en zich aan de Heer heeft overgegeven), die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een 
bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,  die aan de rechterhand Gods is, 
naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn”.  
 
Wij zien, dat niet het water zelf hun redding was, maar de Heer Jezus, Die door Zijn dood en opstanding hen 
het leven heeft gegeven.  
 
Nu gaan wij met elkaar iets wonderbaars opslaan. Wij gaan in Genesis 8 die geschiedenis naslaan, die handelt  
over de beëindiging van de zondvloed. In Gen.8 vanaf vers 1 lezen wij, hoe Noach en zijn zevental daar in die 
ark zijn en dan laat God na verloop van tijd die wateren dalen en naarmate die wateren daalden, daalde ook 
de ark. 
 
Laten wij nu eens aandachtig lezen Gen. 8:3-4. “en de wateren vloeiden gestadig van de aarde weg. Aldus na-
men de wateren na verloop van honderd vijftig dagen af. (nu komt het) En in de zevende maand, op de zeven-
tiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat”.  
 
Wat is Gods Woord precies en nauwkeurig! Als u me  zou vragen: “Is het dan belangrijk om precies die maand 
en die dag te noemen”? Dan zou ik u daarop een wedervraag stellen: “Maar weet u welke dag en maand dat 
was? Dat is precies dezelfde dag en maand, waarop een paar duizend jaar later, de Heer Jezus zou opstaan uit de 
doden en daardoor de eersteling zou zijn van een nieuwe schepping. Hij is daarvan het fundament. Is dat niet 
wonderbaar”? 
 
Want de Heer Jezus werd naar de Joods feesten, die God lang van tevoren had ingesteld, als het Lam Gods 
geslacht. En wat lezen wij in Exodus 12? Het Lam moest in de zevende maand op de veertiende dag van die 
maand geslacht worden. Op de tiende dag van die zevende maand moest het lam reeds in huis genomen 
worden; het moest als het ware vier dagen ”op zicht” zijn, want er mocht aan het lam geen gebrek zijn.  
 
Ook moest het een gaaf, mannelijk, eenjarig dier zijn en wel van de schapen of van de geiten (Exous. 12:3-6). 
Dat er aan het lam absoluut geen gebrek mocht zijn, is om 2 redenen begrijpelijk. Want - het is een Pascha 
voor de Heer (vers 11) en - het is het beeld van de Heer Jezus, de Christus der Schriften, aan Wie geen 
gebrek is. 
 
Om die redenen moesten zij dat lam vanaf de tiende tot de veertiende dag in huis nemen, om te kijken of er 
aan dat lam niets mankeerde, om het dan in de avondschemering van de veertiende te slachten. Dat lam 
moest dan zijn bloed en zijn leven laten. Dat was dus op de veertiende dag van de zevende maand. Hierin 
zien wij de wonderbare parallel tussen dat onschuldige lam, dat moest sterven in hun plaats en het komende 
Lam Gods. 
 
Zo heeft God toen Israël uit Egypte verlost en zij moesten het bloed van dat geslachte lam aanbrengen en 
strijken aan de beide zijposten en de bovendorpel van hun huis, want die nacht zou Gods verderfengel door  
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Egypte trekken. In elk huis waar dat bloed niet was aangebracht, zou de eerstgeborene sterven als een god-
delijke strafgericht voor de zonden. 
 
Let u nu op het navolgende: van tevoren waren er reeds verschillende plagen over Egypte gegaan, doch 
Israël: het Joods volk, was van verschillende van die plagen uitgezonderd gebleven, maar van deze plaag 
niet! Van elke Israëliet die ongehoorzaam bleef en het bloed van dat lam, dat op de veertiende dag geslacht 
was, niet aanwendde, stierf eveneens de eerstgeborenen.  
 
Maar daartegenover stond, dat alle heidenen die in Egypte woonden (want er waren in Egypte niet alleen 
Egyptenaren, doch ook vele slaven uit andere volkeren), die in deze inzetting van God geloofden en zich had-
den laten besnijden, eveneens het lam slachten en mochten eten en onder het aangewende bloed mochten 
schuilen en ook aan hen ging de verderfengel voorbij! 
 
Want toen Israël uittrok, trok er ook veel vreemd volk met hen mee. Hebt u dat wel eens gelezen? Ook hieruit 
mogen wij zien, dat het bloed van de Heer Jezus niet alleen voor Israël is, maar voor alle volkeren en dat Isra-
el, als het daaraan ongehoorzaam blijft, ook ten onder gaat. Elke Israëliet zal straks dat bloed toch moeten 
aanwenden (zij zullen zien, in Wie zij gestoken hebben) en wie het niet doet, zal uit het volk worden uitge-
roeid. 
 
Ik ben hiermee even op mijn onderwerp vooruit gelopen. Wij keren nog even terug naar Ex. 12. Wij weten dus 
dat het lam op de veertiende dag van de zevende maand geslacht moest worden. Drie dagen later was het 
dan de zeventiende dag van de zevende maand, maar….  dat is ook “de dag van de opstanding”! 
 
Het Lam van God, dat op de veertiende dag van de zevende maand door Zijn offer op Golgotha de zonden 
der wereld wegdroeg en in onze plaats de zondaarsdood stierf, is op de zeventiende dag van de zevende 
maand verrezen uit de dood (waarop Hij opnieuw geboren werd, het Goddelijke feest van de Eerstelingsgarf, 
het feest van de geboorte van de Heer Jezus, als de “Nieuwe Mens), als het Hoofd, de Eersteling, het 
Fundament en de Hoeksteen van de nieuwe schepping, waarop God Zijn Gemeente en Zijn gehele schepping 
bouwt. Wat een geweldig Goddelijk geboortefeest. Halleluja! 
 
Ik wil u op nog een opmerkelijk facet van de zevende maand wijzen, namelijk hetgeen God door Mozes tot 
Israël spreekt in Exodus 12 vers 2. “Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maan-
den van het jaar zijn”. 
 
Dus die zevende maand, dat is de maand “Abib” en die valt ongeveer in Maart April, is geworden tot de eerste 
maand. Het Hebreeuwse woord “Abib” betekent: “aren”, want in April gaat het koren langzaam rijpen en 
vrucht dragen, zowel van de gerst als van de tarwe. Israël heeft namelijk een dubbele jaartelling.  
 
Voordat dat Lam, het paaslam, in Egypte geslacht werd, hadden zij alleen een burgerlijk of civiel jaar, zoals wij 
en Israëls burgerlijk jaar begint in September / Oktober. Als namelijk de zomer voorbij is, de zomervruchten 
binnen zijn en de herfst aanbreekt, dan begint in Israël het nieuwjaar en bij vele volkeren is dat nog zo. 
 
Let nu op. Als nu die zevende maand aanbreekt, waar wij het over hebben, is dus dat burgerlijk jaar reeds zes 
maanden oud, want Israël heeft natuurlijk ook een jaar van 12 maanden. Als dus van dat burgerlijk jaar zes 
maanden verstreken zijn en de zevende maand gaat aanvangen (u weet: zeven is op zich toch een volheid), 
dan grijpt God in en maakt daar de nieuwe één. 
 
Kunt u het begrijpen? Toen reeds heeft God duidelijk gemaakt: “het offer van Mijn Zoon, dat is immers de nu-
mero één, daar zullen wij mee rekenen, daar zullen wij op bouwen, daar ligt de nieuwe aanvang, het nieuwe be-
gin”. (lees en bestudeer de studie op onze Website over: “Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”)  
 
Ook ons natuurlijke leven begint bij het burgerlijk jaar, maar dan grijpt God in uw leven in. Is het zo? Is dat bij u 
al gebeurd? Is er in uw leven een dag gekomen, dat God in Zijn Zoon een wonder in uw leven teweeg bracht? 
Heeft het Lam van God in kunnen grijpen in uw hart en leven? Hebt u een ontmoeting gekregen met de leven-
de Christus, met de Heer Jezus als het Lam van God? 
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Als dat gebeurt is, als God door de Heilige Geest en door het Evangelie in uw hart en leven is gekomen en de 
Heer Jezus in u heeft gebracht, dan komt er een nieuwe één in uw leven, is het niet zo? Dan begint uw leven 
opnieuw. Er is er een nieuwe aanvang. Dan is het oude voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. 
 
Zien wij nu, dat eerst die voortijden er moesten zijn? Natuurlijk! Hoe zou ik ooit een kind van God geworden 
zijn, als ik niet eerst een natuurlijke geboorte verkregen had, doordat mijn aardse vader mij verwekte bij mijn 
moeder. Mijn moeder mij in haar schoot droeg en de dracht voleindigde, maar ook opvoedde. Is het niet zo?  
 
God maakt ons duidelijk: ”Dit is de weg; Deze is Mijn Zoon en laat Die in jou Heer zijn. Geef je hart en je leven 
aan Hem, die Ik gegeven heb“. Vanaf dat ogenblik verandert je leven en begint er een nieuwe één in je leven. 
Wat is dat wonderbaar als je dat beleeft en dat blijft het steeds! 
 
Wij gaan naar de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 1, waarin wij opnieuw beklemtoond vinden, dat de Bijbel 
geen mensenwoord is, maar het Woord van God. Het is levend en krachtig en blijft altijd nieuw en wonder-
baar. 
 
Deze brief schrijft de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome. Hij zit ter wille van de Naam en de smaad 
van de Heer Jezus in de gevangenis en schrijft dan vanuit die gevangenis enige brieven, waar onder ook de-
ze, gericht aan de Gemeente te Fillippie. Filp.1:3-5. “Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al 
mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap (let u op wat er nu volgt), wegens uw deelhebben aan de 
prediking van het evangelie (zij hebben het Evangelie aanvaard en daaraan nu deel gekregen, deel aan de 
prediking van de Heer Jezus, deel aan de Heer Jezus Zelf, deel ook aan Zijn kostbaar bloed en Zijn op-
standing), (nu komt het) van de eerste dag af”.  
 
Vaak worden de woorden “uw deelhebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af”, slechts 
verstaan als “vanaf de dag waarop het evangelie voor het eerst aan hen werd gepredikt en zij terstond tot geloof 
zijn gekomen”.  
 
In die zin herkennen wij dat in de brief van Paulus aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1 vers 6b. ”zoals ook bij u, 
sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen”. De woorden “van de 
eerste dag af“ in Filp.1:5 hebben echter een diepere betekenis, want wat bedoelt Paulus hier te zeggen? 
 
Zo gauw iemand het Evangelie aanvaart, wordt het voor hem de eerste dag. Is dat niet wonderbaar? Want wie 
in Christus is, is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen en dit alles is uit 
God.  

Wij lezen Filp. 1:5-6. “wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 
(Ja dat kunnen wij ook zeggen. En nu volgt er nog iets wonderbaars) Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, 
dat Hij (de Heer Jezus), die in u is (de Heer Jezus in ons) een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. 
  
Toen Hij in ons leven kwam, is Hij een werk aan u en mij begonnen en daar gaat Hij steeds mee door, doch 
dat wordt pas voleindigd op de dag van Jezus Christus. En wat is dat voor een dag?  
 
Dat is de dag (waarover de Vader echter de beschikking aan Zich gehouden heeft, waarop de Heer Jezus Zelf  
op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij de klank van een bazuin Gods, zal neerdalen van de 
hemel. Dan zullen zij die in Christus ontslapen zijn, het eerst opstaan (van tussen de doden uit) in een onver-
gankelijk lichaam. 
 
Daarna zullen wij, levenden, die achtergebleven zijn, in een ondeelbaar ogenblik (een punt des tijds) veran-
derd worden en tezamen met hen in een oogwenk op de wolken worden weggevoerd, de Heer tegemoet in de 
lucht en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.  
 
Wij zullen Hem dan zien, gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn. En eerst dan volmaakt en voleindigt Hij het werk 
dat Hij op die eerste dag begonnen is. Is dat niet wonderbaar? 
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Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. De Heer Zegene u. Amen 
 


