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Het geheim der wetteloosheid

(verborgenheid der ongerechtigheid SV).

"Ezech.22:26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige
dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil
tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van
Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd".
Deze site www.geheimderwetteloosheid.nl gaat over een zoektocht naar de waarheid en
de juistheid van het Protestantisme. De zoektocht is voortgekomen uit een
depressie, waarin ik alleen nog maar kon Bijbellezen en onderzoek doen, omdat God mijn
enige hoop was dat het weer goed zou komen. Andere dingen hadden mijn interesse
verloren.
Ik voelde mij door God gekastijd en had het idee, dat ik wat verkeerd deed,
omdat hij mij letterlijk op mijn knieën duwde en ik genade zou roepen, zo slecht
was ik er aan toe. Voordat ik de juiste medicijnen kreeg kon ik bijna van de spanning niet
meer eten, was dagelijks misselijk, ik woog met mijn 1.73 nog maar 48 kg. Ik heb
dingen gevonden, die ik moeilijk vond om toe te geven dat het de waarheid was, niet om
dat de bewijzen zo slecht waren, die waren juist erg overtuigend, maar omdat je
vastgeroest zit in een patroon en je bang bent wat anderen ervan vinden.
U vindt bij de inleiding de hoofdstukken die ik geschreven heb.
Inleiding.
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Inleiding
Dit "boek" is een getuigenis van mijn ervaringen en opgedane kennis. Ik wil ook
benadrukken dat het woord van God alleen in de bijbel terug te vinden is, alles daar
buiten moeten we aannemen als woorden van mensen.
Ik merk gelijk op dat ik altijd Nederlands Hervormd ben geweest, overigens mijn moeder
was van de Gereformeerde Gemeente en mijn vader was Rooms Katholiek. Ik noem
Jezus Yeshua, dit is de Hebreeuwse naam die hem gegeven werd hier op aarde, Jezus
(de naam) is de Griekse versie, die gebruikt wordt in de Griekse vertaling van het nieuwe
testament, ik zet dan in de tekst altijd Yeshua/Jezus.
Ik ben ook blij dat Yeshua niet echt Jezus heet, want Jezus is de meest misbruikte,
beledigde, vervloekte naam ooit. Een geluk bij een ongeluk?
Ik geloof dat de Rooms katholieke kerk (die ontstond in het heidense Romeinse rijk) erg
is gaan dwalen in de loop van de tijd, namelijk vanaf het moment dat zij gescheiden zijn
van de Joodse gelovigen. Ze hebben vele heidense elementen ingebracht. Maar dat
geloof ik ook van de Protestanten en andere christelijke religies of sektes, die wel de
goede richting in zijn gegaan, maar nog erg tekortschieten. Hoe komt het dan dat
niemand het opmerkt? Nou ik zag het eerder ook niet! De Bijbel heeft het over het
geheim der wetteloosheid, ik heb hier ervaringen en informatie over opgedaan en wil
deze met u delen.
Ook moet ik benadrukken dat ik echt in de genade geloof zoals de Protestantse
kerk dit doet. Ik geloof dus dat wij alleen door het offer van Yeshua/Jezus het
eeuwige leven verkrijgen. Maar wel geloof ik dat er bij dit geloof een bewijs
moet zijn van dit geloof zoals Jacobus daarover spreekt, maar ook dit bewijs
geeft ons nog geen eeuwig leven bij God

---------------------------------------------------
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Hoofdstuk 1: God gevonden.

Wat ik van mijn ouders heb geleerd is dat je altijd je toevlucht tot God moet zoeken,
in welke omstandigheden dan ook. Ze hebben mij geleerd dat God luistert en dat Hij
altijd helpt. Dat we goed moeten zijn en als we zonden doen, God wil vergeven,
als wij erom vragen. Dit is het belangrijkste wat iemand mij ooit in mijn leven geleerd
heeft, want ik geloofde wat zij mij zeiden, handelde ernaar en ontdekte dat God leeft in elke zin van het woord.
Al van jongs af aan sprak ik tegen God, hoorde nooit wat terug, maar ik wist dat Hij
luisterde. Hoe ik dat wist? Omdat Zijn antwoorden wel kwamen, maar op een
andere manier dan wij gewend zijn. Elk gesprek dat ik met Hem had, bleef nooit
onbeantwoord. Ik zal een voorbeeld geven: ik zocht vanaf mijn achtste, ongeveer, naar
een zielsverwant, een mens natuurlijk en vroeg daar geregeld om. Nog steeds komen de
antwoorden en het is al 29 jaar later, ze komen in de vorm van ervaringen, mensen,
opmerkingen, gedachten. Zo gaat dat met alles, wat ik met Hem bespreek. Het is meer
dan woorden, het is meer antwoord dan een mens ooit zou kunnen geven.
Bovendien merkte ik dat God op een bijzondere manier kan troosten, zoals geen mens
dat kan en dat hij er altijd voor jou en mij is, altijd, mensen niet altijd, God altijd, dat is
heel bijzonder. God heeft mij ook nooit teleurgesteld en daar bedoel ik niet mee dat alles
altijd gaat hoe ik het wil en dat ik nooit meer verdrietig ben. Bij elk dieptepunt van
mijzelf en in de wereld, merk ik juist dat God dit niet gewild heeft en laat hij mij in diep
emotionele zin zien hoe Hij dat ziet.
Bidden helpt, als ik bid dan gaat alles beter, dan is de weg niet glad, er is dan
gestrooid. Hoe diep van binnen ik dit weet, nog bid ik te weinig en geloof ik te weinig, ik
denk vaak; God doet toch waarvan Hij denkt dat goed is. Maar vaak ontdek ik dat God
waarde hecht aan wat ik zeg en doe, omdat juist soms dingen gebeuren die mijn
zielewens zijn, die ik nooit mensen heb verteld. Soms bewaart Hij mij voor dingen die ik
heel vervelend vind. God houdt rekening met onze gevoelens.
Van mijn jonge kinderleeftijd af gingen we nooit naar de kerk, wel spraken we veel over
Hem. Toen ik een jaar of 13, 14 jaar was ging ik wel eens met een vriendin mee naar de
kerk. Op een dag kwam in de Nederlands Hervormde kerk in onze woonplaats de
predikant die mijn ouders had getrouwd en mijn moeder en ik gingen naar deze dienst.
Die week daarop gingen we weer naar deze kerk en zo ging dat elke week. Zo werd ik
langzaam maar zeker bekend met veel leerstellingen in deze kerk. Ik merkte dat ik daar
meer over na dacht dan menig kerkganger, misschien omdat het niet met de paplepel
was ingegoten? Ik moet ook toegeven dat een hoop dingen voor zoete koek naar binnen
gingen, omdat, ik weet het niet, je gewoon aannam dat ze gelijk hadden?
Ik had maar één jaar catechisatie gehad en de predikant ging akkoord dat ik
belijdeniscatechisatie mocht doen (dat is een jaar), waarna ik ook openbare belijdenis
heb gedaan, gedoopt was ik als baby al in de Hervormde kerk.
Als je kerkganger bent, als je twee keer per zondag gaat, je bidt voor en na het eten en
bij het opstaan en bij het naar bed gaan, voel je jezelf al een hele pief en merkte ik dat
ik een beetje wettisch werd, daar bedoel ik mee, dan ik mezelf goed vond, omdat ik
goede dingen deed. Ik had het idee dat ik alles deed wat ik kon doen en als ik zonde
deed dan vroeg ik toch vergeving en dan was alles goed. De predikanten stampten het er
goed in dat wij niets uit onszelf konden (vruchten voortbrengen) en dat we alleen uit
genade zalig kunnen worden en niet uit de werken der wet, …………als je maar
geloofde. Op één of andere manier was dat elke keer weer een geruststelling, dat als je
toch zondigde, je vergeving kon vragen en je kon de wet toch niet houden en als je wel
gehoorzaamde, dan was dat de Heilige Geest die het je ingaf.
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Ik hoorde meestal de preken uit de Hervormde kerk, maar mijn aandacht werd ook
getrokken door een dominee uit een Oud Gereformeerde gemeente, later ging hij geloof
ik terug naar de Ned. Hervormde gemeente en later naar de Herstelde Hervormde
Gemeente, Ds. K. Veldman is zijn naam.
Iets in de prediking van de predikanten van de Herv. kerk voelde niet goed. Ds. Veldman
vulde bijna de lege plekken die ik voelde, maar toch ook weer niet. Wanneer is het nu
wettisch, en wanneer is het nu uit het geloof?
Ds. Veldman bracht het zo: wat moet ik doen om zalig te worden? Alles! Maar je verdient
er niet je zaligheid mee!
Dat voelde goed aan! Maar wat moest ik nu allemaal doen?
En nog bleef het hangen, nog had ik niet de antwoorden die ik zocht.
Wat zou God van mij willen?
In Handelingen kun je lezen dat de discipelen de heidenen die zich tot God bekeren het
volgende aanschrijven (hand.15: 19-21):
* Zich van dingen moeten onthouden die door de afgoden besmet zijn.
* Onthouden van hoererij.
* Onthouden van het verstikte(eten van vlees van levende dieren of die een natuurlijke
dood stierven.
* Onthouden van bloed.
Sommigen wilden hen (de heidenen) verplichten zich te laten besnijden.
Daar begon mijn zoektocht. Eigenlijk wilden de discipelen de heidenen geen juk
opleggen, maar legde hun toch een paar grondregels op, het minimum dus.
Het verbond wat God met Zijn volk sloot was eigenlijk een soort huwelijk.
Als er een huwelijk gesloten wordt, wordt dit gedaan om een doel te bereiken: een
eenheid vormen, samen zijn en dit alles tot de dood ze scheidt. Maar dit doel kan niet
worden bereikt als de gehuwden zich niet aan bepaalde "regels" houden. Als één van hen
bijvoorbeeld overspel pleegt is deze eenheid opgehouden te bestaan. De enige manier
waarop deze eenheid hersteld kan worden is: berouw, vergeving. Maar de "regels"
moeten voortaan wel gehouden worden, want zonder "regels" geen eenheid, zonder
toewijding wordt geen doel bereikt.
Het offer dat Gods Zoon heeft gebracht zorgt voor hele sterke gevoelens van
toewijding aan God, wat de mens de mogelijkheid geeft om vrij te zijn van de
slavernij der zonde, God te gehoorzamen, door dit wonder van God is dit
mogelijk.
Kolossensen 2 vers 14: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in
inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit
het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
Hetgeen dat tegen ons was is de vloek der wet, niet de wet, maar de vloek der wet (de
wet des doods). Als wij éénmaal zondigen komen we onder de vloek der wet, die ons
naar de hel vervloekt. Yeshua/Jezus heeft deze vloek der wet op Zich genomen en aan
het kruis genageld. Nu hoeven wij nooit meer wanhopig te worden als wij proberen Gods
wet te houden, er is immers vergeving bij Yeshua/Jezus. Elke dag opnieuw weer streven
wij er naar God te behagen. Dit gaat ons niet zo goed af, maar de liefde die
Yeshua/Jezus opwekt, deze eerste liefde, laat ons verlangen naar een zo heilig mogelijk
leven.
Zie Romeinen 8 vers 2: Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
We gaan eerder Geestelijk leven in plaats van naar het vlees te leven (zie vers 1). De
Heilige Geest die wij ontvangen bij onze bekering en doop zorgt er voor dat wij uit dat
geloof leven en niet meer naar het vlees leven (op onszelf gericht) maar dat wij op God
gericht zijn en net zo op onze naaste gericht zijn als op onszelf. Als wij geloven, eigenlijk
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is dat vertrouwen. Vertrouwen dat Hij ons liefheeft en dat Hij onze zonden wil
vergeven en vertrouwen dat bepaalde dingen een reden hebben, ook al begrijpen we
dat niet. Uit dit vertrouwen/geloof dat God ons liefheeft hebben wij God lief en verlangen
wij ernaar Hem te behagen en Hem geen verdriet te doen. God wilde door Zijn Zoon te
sturen bewijzen en ons ervan overtuigen dat Hij ons liefheeft. Abraham vertrouwde op
God, hij geloofde Hem en wilde zijn zoon gaan offeren. Dat geloof, vertrouwen had deze
uitwerking (zijn zoon offeren). Dus geloof moet uitwerking hebben, anders is het
geen geloof. Abraham werd om zijn geloof gerechtvaardigd. Jacobus 2 vers 26: Want
gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken
dood.
De discipelen wilden dat de heidenen uit dit geloof zouden leven, dat ze zouden luisteren
naar de Geest, in plaats van het wettisch opvolgen van regels. Dus ze wilden hen zo
weinig mogelijk regels opleggen, want zeiden ze (zie Hand. 15 vers 21) : Want Mozes
heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in
de synagogen gelezen. Met andere woorden: ze kunnen Gods wet overal horen, als zij
dan de Geest hebben, gaat alles "vanzelf".
Werken zonder geloof is wettisch, maar werken op basis van geloof is liefde en
dat is wat de discipelen wilden.
Ook het niet erkennen dat we zondaar zijn is verkeerd. Kijk maar naar de Farizeeër, die
dacht dat hij alles wel goed deed, want hij zei: dank U dat ik niet zo ben als die tollenaar.
Blijkbaar dacht hij dat hij heilig leefde.
Je moet geloven dat je onvolmaakt bent, moet met kritiek naar jezelf kijken en bang zijn
te zondigen. Jezelf voortdurend spiegelen aan de wet. In liefde naar God jezelf afvragen
of je goed bezig bent. Als je jezelf spiegelt aan de wet zie je jouw zonden, dat is
belangrijk.
Het is dus belangrijk de kennis aan te nemen dat wij uit ons zelf geneigd zijn te
zondigen. Het is ook heel belangrijk om de kennis uit de Bijbel voor waarheid aan te
nemen en alles daar buiten als twijfelachtig.
Als we deze kennis hebben kunnen we dus onmogelijk op een ander neerkijken.
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Hoofdstuk 2: Dwaling ontdekt.
Zo'n vier jaar geleden (toen mijn depressie begon) ben ik veel gaan lezen op het internet
en kwam bij sites van zevende dag adventisten bepaalde dingen tegen die mij aan het
denken hebben gezet. Er werden dingen over het boek Daniël genoemd o.a. zie onder:
Daniël 7

1 In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniël een droom, en
gezichten zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien droom, en hij zeide de
hoofdsom der zaken.
2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden
des hemels braken voort op de grote zee.
Er worden in Daniël 2 vier rijken genoemd: het
beeld met het gouden hoofd: Babylon, de borst en de armen van zilver: Medo-Perzië,
buik en dijen van koper: Griekenland, en de schenkelen van ijzer: Rome.
In Daniël 7 worden de vier rijken met vier dieren vergeleken:
3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.
4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn
vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten
gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.
Babylonië (bij de ruines van oud Babylonië kom je nogal eens leeuwen tegen)
5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de
ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot
hetzelve: Sta op, eet veel vlees.
Medo-Perzië veroverde 3 (3 ribben) belangrijkste machten:
Babel, Egypte, Lydië.
6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier
vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve
werd de heerschappij gegeven.
Een luipaard, met de snelheid, waarmee hij Griekenland veroverde (Alexander de Grote)
en vier hoofden, Griekenland brak na de dood van Alexander de Grote in 4 delen uiteen.
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en
gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en
vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor
hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.
Romeinse rijk, ijzeren tanden, ijzersterk, hoeveelheid en het soort wapens, waarmede zij
vochten. Ze waren genadeloos. De Romeinse keizer Constantijn werd "christen", en
langzamerhand ging de macht in dit gebied over in de handen van de Rooms katholieke
kerk, met aan het hoofd, de bisschop van Rome: de paus. Het Romeinse Rijk begon
daarna steeds verder af te brokkelen. De 10 belangrijkste stammen van Europa kregen
meer macht.
8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve,
en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven
hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende.
De kleine hoorn, die klein begon had in 538 de laatste van de drie hoornen uitgerukt: de
Oost-Goten, en kreeg hierna veel macht.
(zij waren Arianen, net als de Vandalen en de Herulen, en Rome wilde ze van hun macht
ontdoen).
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens
kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was
vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.
10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden
Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en
de boeken werden geopend.
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11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik
zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van
het vuur verbrand te worden.
Er waren pausen die zeiden: wij bekleden op deze aarde de plaats van de Almachtige
God. Behoorlijke grote woorden dus.
Hij heeft een driedubbele tiara (kroon), niet alleen aardse heerschappij, maar ook over
hemel en hel.
12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging
van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe.
13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels,
als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor
Denzelven naderen.
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken,
natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet
vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
15 Mij Daniël werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de
gezichten mijns hoofds verschrikten mij.
16 Ik naderde tot een dergenen, die daar stonden, en verzocht van hem de zekerheid
over dit alles; en hij zeide ze mij, en gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen.
17 Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen.
18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het
Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
19 Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al
de andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het
at, het verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten.
Vierde dier, het Romeinse rijk bestond uit ijzer, zo hard als ijzer en wapens van ijzer,
borstwapenen, helmen van ijzer.
20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die
opkwam, en voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die
ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was,
dan van zijn metgezellen.
Aanzien van de paus is "groter" in de wereld dan van bijvoorbeeld een president. Hij had
ook een driedubbele kroon, niet alleen politieke macht, maar ook macht over hemel en
hel.
21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij
die overmocht,
In de Inquisitie zijn behoorlijk wat mensen gemarteld en der dood gebracht, waar zeker
heiligen bij waren, vooral ook mensen van Gods volk, de Joodse mensen.
22 Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der
hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.
23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal
zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en
het zal ze verbrijzelen.
Dat deed het Romeinse rijk ook.
24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en
een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal
drie koningen vernederen.
Weer die drie stammen.
25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen
der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te
veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en
tijden, en een gedeelte eens tijds.
De tijden veranderen: eerst is door de Rooms katholieke kerk de bijbelse jaartelling
veranderd in Juliaanse jaartelling. Daarna in de Gregoriaanse jaartelling.
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Plus zijn alle Bijbelse feesttijden veranderd in andere feestentijden, zoals Kerst,
Pinksteren, Pasen, Hemelvaart enz.
In de concilie van Trente: de sabbat, is veranderd in de "dag des Heren", dus van
zaterdag naar zondag. Ook is bij de Rooms katholieke kerk het tweede gebod geheel
afgeschaft. Een tijd is 360 dagen, een tijd, tijden en een gedeelte des tijds is 1260
dagen, of dus jaren: Een dag is als duizend jaar: 2 Petr.3:8.
538 tot en met 1798 (macht afgepakt door Generaal Berthier van Napoleon). Is 1260
jaar, maar de wond was dodelijk, maar herleefde weer en in 1929, toen heeft Mussolini
van het Vaticaan een staatje gemaakt met eigen regering, dus religieuze macht en
politieke macht.
26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem
verdelgende en verdoende, tot het einde toe.
27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen
hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een
eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.
28 Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij Daniël aangaat, mijn gedachten
verschrikten mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij; doch ik bewaarde dat woord in
mijn hart.
Daniël 8 vers 8-14
8En de Geitenbok maakte zich uitermate groot; maar toen hij sterk geworden was, brak
die grote hoorn, en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier
winden des hemels.
Geitenbok =Alexander de Grote (zie vers 20)
9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd,
tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land.
Kwam dus voort uit een van de vier windstreken, de kleine hoorn, en inderdaad Rome
spreidde zich uit tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land (Israël).
10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van
dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.
Heir des Hemels: gerechtvaardigden. Rome vervolgde: mensen die het niet eens waren
met de doctrines van de kerk en ook vooral Joden en Protestanten. Zelfs normale
burgers die zich niet wilden bekeren.
11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven
werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd
nedergeworpen.
Yeshua/Jezus is onze hogepriester (gedurig offer). Alleen door Zijn bemiddeling kan
zonde worden vergeven, maar dit nam de Rooms katholieke kerk Hem af, de tamid, door
middel van de biecht en het aanbidden van beelden of het bidden tot heiligen en
Maria.
Rome verwoeste de Tempel: Woning Zijns heiligdoms nedergeworpen: het lichaam van
Yeshua/Jezus, volk van God.
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij
wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
De zuiverheid van het geloof van Yeshua/Jezus werd verduisterd en de waarheid ter
aarde gegooid en het lukte zeker.
13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die
daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden
afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
Ik denk dat daarmee het volk van God bedoeld wordt (het heiligdom als het heir). En ik
denk dat het 2300 jaar heeft geduurd voordat, met de voorbereidingen meegerekend,
het volk van God zou terugkeren naar het land wat God hen gegeven had.
14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens;
dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
2300 Jaar na de verwoesting van de eerste tempel is het heiligdom gerechtvaardigd, de
oprichting van de staat Israël
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Na het lezen van deze dingen was ik toch wel overtuigd van het feit dat de kerk dingen
van de Bijbel had veranderd en dat hetzelfde zelfs het geval was bij de Protestantse
kerken.
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Hoofdstuk 3: Verzoeking.
Terwijl ik dit boek las, raakte ik wat het geloof betrof in de war, ik twijfelde ineens aan
alles wat met de kerk te maken had. Zou ik ongewild tegen God zwaar gezondigd
hebben? Dat had tot gevolg dat ik met mensen ging discussiëren over deze onderwerpen,
mensen verdedigden fel hun geloofsopvattingen, en ik? Ik ging mezelf alleen maar
ellendiger voelen. Ik zocht een soort bevestiging van wat ik ging geloven. Ik ging de
sabbat "houden" en op de zondag deed ik of het zaterdag was, maar kreeg
verschrikkelijk veel aanvechtingen en daardoor vroeg ik mezelf af of wat ik deed wel
goed was. Tegelijkertijd was ik een depressie aan het ontwikkelen door persoonlijke en
maatschappelijke problemen wat tot gevolg had dat ik dagelijks ziek was. Ik begon mij
zo kwetsbaar te voelen dat de mijn onzekerheid toenam over mijzelf en mijn lichaam,
omdat ik me echt ziek voelde. Ik begon te twijfelen aan mijn omgeving omdat zij niet
begrepen wat ik door maakte. Ik heb mezelf heel mijn leven nog niet zo alleen gevoeld
(wat mensen betrof). Ik had moeite, om nog de waarde van mijn leven te voelen.
Door al deze gevoelens ging ik mij steeds meer richten op het geestelijke en ik zocht God
steeds meer op en voelde dat Hij mij begreep en dat Hij mij steunen wilde, zoals Hij
altijd al had gedaan. Voor het eerst in mijn leven kon ik alleen God vertrouwen. Ik kreeg
antwoorden op vragen die ik had en kreeg daarbij zoveel bevestiging van Hem (zo voelde
ik dat) dat alles in Gods woord steeds vanzelfsprekender werd en ik steeds meer de
fouten ging zien van mijn geloof. Doordat ik steeds meer mijn voorgeprogrammeerde
religie ging loslaten werd het makkelijker om de bijbel te lezen met een open hart en had
ik het gevoel dat ik God meer ging zien om wie Hij is en vielen alle puzzelstukjes op zijn
plaats. Altijd al toen ik Nederlands Hervormd was klopte er iets niet, er waren altijd
gapende gaten in de theorie. Dat gevoel heb ik nu niet meer. Maar ik moet ook zeggen
dat ik wel steeds meer ga zien hoe erg de wetteloosheid in de wereld is. En hoe mensen
het offer wat Yeshua/Jezus gebruiken om de wet te omzeilen, ook ik deed/doe dat.
Als ik de bijbel las sprak de schrift zichzelf tegen en nu ervaar ik dit niet meer.
Dat de meeste mensen een aversie hebben tegen wat ik geloof vind ik nog steeds heel
erg, maar ik heb er mee leren omgaan.
Hoe meer ik te weten kwam over de waarheid van de Bijbel, hoe beter het met mij ging.
Ik voelde mij eigenlijk al jaren misselijk en gespannen. Toen ik de waarheid ging
toepassen in mijn leven (op een vrije en ontspannen manier) begon de depressie die ik
had af te nemen, mede door medicatie die ik had gekregen, waarbij na twee weken
gebruik al mijn misselijkheidklachten afnamen. De rust die ik kreeg toen mijn depressie
verdwenen was, heb ik nog nooit gekend in mijn leven. Ik ben na zeker 14 jaar meer
ontspannen en gelukkiger dan ooit. God is de belangrijkste in mijn leven geworden en de
Zijn Heilige Geest is sindsdien nooit meer geweken, zo voel ik dat. Terugkijkend op de
laatste jaren (ben ongeveer 2 jaar zwaar depressief geweest) heeft de depressie een
zegenende en reinigende werking gehad op mij. Ik ben gelouterd in het vuur en er
sterker eruit gekomen.
Zoals ook mijn psychische toestand zich wreekt op mijn lichaam, hoe ziek je jezelf door
een depressie kan voelen, totaal meer tot niets in staat. Ik geloof omdat we naar het
beeld van God geschapen zijn we net als God een ziel (God de Vader), een geest
(Heilige Geest) en een lichaam (Yeshua/Jezus) hebben. Als God lijdt door onze zonden,
komen die zonden op Yeshua/Jezus. Gods Ziel lijdt enorm door alle zonden van de
wereld, wat moet Yeshua/Jezus er slecht aan toe zijn geweest. Ik kijk alleen al naar hoe
mijn lichaam er aan toe was door het lijden van mijn ziel.
Dit feit heeft mij diep geraakt.
Ik vertrouw God en geloof dat alles wat de Bijbel zegt waar is. Nu is Gods Woord het
enige wat nog telt. Zoals de Rooms katholieke kerk verklaart: buiten de kerk is er
geen zaligheid. Ik heb in de bijbel gevonden dat het niet waar is. De
Protestanse kerk gelooft dit ook, dit bedoelde ik van geloven een wet maken.
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Hoofdstuk 4:
Argumenten voor zondagsviering van b.v. Bunyan, argumenten voor het houden
van de sabbat.
Maar we gaan eerst maar eens kijken wat het nieuwe testament zegt over de sabbat:
Mattheüs 12 : 2 En de Farizeeën, dat ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen,
wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat.
Wat aren plukken en opeten is dus niet erg.
Mattheüs 24 : 20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een
sabbat.
Yeshua/Jezus geeft aan dat je juist, in zulke tijden, de eindtijd, de sabbat nodig hebt
voor rust en om de profetieën te onderzoeken.
Mattheüs 28 :1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag
der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
Vermelding van de dag.
Marcus 2 : 27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens
om den sabbat.
De sabbat is gemaakt voor de mens, niet alleen voor de Joden.
Marcus 3 : 2 En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij
Hem beschuldigen mochten.
Yeshua/Jezus heeft niets tegen een genezing op de sabbat.
Marcus 6 : 2 En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en
velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar komen Dezen deze dingen,
en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen
geschieden?
Yeshua/Jezus leert op de sabbat.
Marcus 16 : En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de
moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
De vrouwen hielden de sabbat, kwamen pas daarna om te zalven.
Lukas 6 : 1 En het geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het
gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten aren, en aten ze, die wrijvende met de handen.
Aanwijzingen voor de sabbat, kijk bij Mattheus.
Lukas 13 : 10 En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen.
Leerde ook speciaal op de sabbat.
Lukas 14 : 1 En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten
der Farizeeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen.
Hij wilde met hen praten over de sabbat.
Lukas 23 : 54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
Vermelding.
Lukas 23 : 56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den
sabbat rusten zij naar het gebod.
De vrouwen die Yeshua/Jezus zalfden hielden de sabbat.
Johannes 5 : 9 En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en
wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.
Yeshua/Jezus genas bewust op de sabbat.
Johannes 7 : 22 Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit
Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat.
Gaat weer in discussie over hun denkwijze over de sabbat, wil hun duidelijk aan het
denken zetten hierover.
Johannes 9 : 14 En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn ogen opende.
Het is duidelijk dat Yeshua/Jezus zich niet stoort aan de Farizeeën en juist op de sabbat
geneest.
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Johannes 19 : 3 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op
den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot),
baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
Vermelding dat het een grote sabbat was, een feestdag, namelijk Pesach en de eerste
dag der ongezuurde broden.
Handelingen 13 : 27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet
kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen
worden, Hem veroordelende, vervuld;
In Gods Woord die elke sabbat gelezen wordt konden ze Yeshua/Jezus herkennen en
hebben ze ontwetend de profetieën vervuld.
Handelingen 15 : 21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem
prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
Er wordt de heidenen maar weinig opgelegd, zodat zij de rest van de wet uit vrije wil en
liefde kunnen uitoefenen, zonder dat het een juk is en daartoe vermeldt Handelingen dat
de wet van Mozes elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen en zij daar zelf naar
kunnen gaan luisteren om de wil van God te ontdekken.
Handelingen 18 : 4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het
geloof Joden en Grieken.
Paulus predikte iedere sabbat in de synagoge en bewoog tot geloof Joden en Grieken.
Meervoud:
Lukas 6 : 2 En sommigen der Farizeeën zeiden tot hen: Waarom doet gij, wat niet
geoorloofd is te doen op de sabbatten?
Blijkbaar vond Yeshua/Jezus het de moeite waard elke keer weer de sabbat te bespreken
en de punten te weerleggen waar ze mee aan kwamen.
Handelingen 17 : 2 En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten
lang handelde hij met hen uit de Schriften,
Vermelding prediking op sabbat.
Kolossensen 2 : 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des
feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten
Niemand mag jouw oordelen voor wat betreft eten of drinken, iets van de feestdag of
nieuwe maan, of dingen met betrekking tot de sabbatten.
Dag des Heeren wordt vaak de zondag onder verstaan, terwijl dat niet waar is:
Handelingen 2 : 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer
dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
Dag des oordeels.
1 Tessalonicensen 5 : 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal
komen, gelijk een dief in den nacht.
Dag des oordeels, geen zondag
Openbaring 1 : 10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter
mij een grote stem, als van een bazuin,
In zijn visioen was Johannes op den dag des Heeren, de oordeelsdag dus.
Vermeldingen Bijbel als oordeelsdag:
Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een
verwoesting van den Almachtige.
Joël 2 : 1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle
inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
Joël 3 : 14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is
nabij, in het dal des dorswagens.
Amos 5 : 18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag
des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.
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Obadja 15 Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan
hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.
Maleachi 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke
dag des HEEREN komen zal.
Die tekst van Johannes op Patmos, de dag des Heeren zou eerder slaan op een
sabbatdag dan op een zondag, lees:
Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn
heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE
geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw
eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
Leviticus 23 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des
HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn
Mijn gezette hoogtijden.
2 Kronieken 2 Zie, ik zal een huis voor den Naam des HEEREN, mijns Gods, bouwen, om
Hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor Zijn aangezicht aan te
steken, en voor de toerichting des gedurigen broods, en voor de brandofferen des
morgens en des avonds, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette
hoogtijden des HEEREN, onzes Gods; hetwelk voor eeuwig is in Israël.
Ezra 3 Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle
gezette hoogtijden des HEEREN, die geheiligd waren; ook van een ieder, die een
vrijwillige offerande den HEERE vrijwilliglijk offerde.
Geen joodse sabbat of feestdag, nee Mijn gezette hoogtijden en gezette
hoogtijden des HEEREN.
Verder wordt de dag des Heeren niet genoemd.
Eerste dag der week, dus zondag:
Mat.28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der
week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. Dag na
opstanding
Mar.16: 2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de
zon opging;Dag na opstanding
Mar. 16:9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der
week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen
uitgeworpen had. Dag na opstanding
Lukas 24:1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen
zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
Dag na opstanding
Joh.20:1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog
duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. Dag na
opstanding
Joh.20: 19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de
deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden,
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! Dag na
opstanding
Hand. 20:7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren
om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en
hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

Zie A.

1 Kor. 16: 2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij
zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat
de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

Zie B.
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Het bekendste argument voor de zondagsviering denk ik; zijn genoemde
momenten in het nieuwe testament, bijvoorbeeld:

A:

Handelingen 20 : 7 En op den eersten dag der week (in originele tekst staat: op de
eerste van de zeven, staat in meervoud, dus zeer waarschijnlijk de eerste week van de zeven
weken voor het wekenfeest), als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken,
handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede
uit tot den middernacht.
Het was dus avondeten. In die tijd begon de andere dag met de avond, dus
waarschijnlijk: de eerste dag der week was die avond begonnen, maar dus eigenlijk
sabbatavond. Dus Paulus ging reizen op de eerste dag der week.
De eerste dag der week begon zoals elke dag met de avond. Maar het kan dus ook
gewoon zijn: de eerste van de zeven, de eerste van de zeven sabbatweken tot aan
pinksteren.
Het breken van brood, (een term die vaak in verband wordt gebracht met het heilig
avondmaal) wordt geschreven in het Grieks: klasei tou artou. Alleen Lukas gebruikt
deze term in het Nieuwe Testament (handelingen), welke hij gebruikt bij een
broodmaaltijd:
Lukas 24 : 35 En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun
bekend was geworden in het breken des broods.
Deze term werd dus in die tijd vaak gebruikt voor het gebruiken van een broodmaaltijd
en is niet specifiek voor het avondmaal. Bij een maaltijd werd het brood niet gezegend,
maar werd God om het brood gezegend. Joodse mensen zegenen God voor het
brood, elke maaltijd:
Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Schepper van het heelal, dat Gij dit brood uit
de aarde hebt voorgebracht! Amen.
Mat. 26:26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het,
en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
Bovendien braken ze dagelijks brood:
Hand.2:46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis
brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
Samen eten is een bijzonder moment om iets te delen.

B:

Ook bijvoorbeeld met de collecte wordt dat misverstand gemaakt, Joodse mensen
doen volgens mij niets met geld op de sabbat. Dus normaal is het dan, dat geld apart
leggen, op de eerste dag der week gedaan wordt. Paulus wilde dat de mensen eens per
week iets apart zouden leggen tijdens de zeven weken van het wekenfeest (de tijd
tussen de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest). In deze oogsttijd werd
namelijk ook eerst een tiende deel van de oogst (eerstelingen) geofferd aan God, dus
zeker een aangewezen tijd om geld te verzamelen. God gaf in deze tijd ook het beste van
zichzelf: de Heilige Geest, aan het einde van de 7 weken.
Zie ook:
Spreuken 3:9
"Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten."
Nu laten we eens kijken wat John Bunyan te zeggen heeft over dit onderwerp:
John Bunyan heeft het over "het verstrikt raken door den Joodsen Sabbat".
Is deze sabbat Joods?
Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt:
Genesis 2 vers 3: En God heeft den zevenden dag gezegend, en die geheiligd; omdat
Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te
volmaken. Dit zegenen en heiligen was al voordat God een verbond sloot met Israël.
God heeft deze dag ingesteld, het is Zijn dag. Ook was in genesis het Joodse volk nog
niet Zijn volk menselijkerwijs gesproken.
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Wij leven niet om te werken, maar werken om te leven, die 6 dagen die we werken, die
gebruiken we om een hoger doel te volbrengen om die 7e dag te doen, waar we voor
werkten.
6 dagen werken= middel, 7e dag= het doel.
Heiligen= apart zetten.
Deze zevende dag (zaterdag) is gezegend, dus de andere dagen niet.
Gezegend= heilzaam maken, heilzaam=reddend.
Wie heeft alles geschapen? Wie rustte van al dat werk? Yeshua/Jezus dus.
Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn
heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE
geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw
eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
Van wie is de sabbat? Joodse sabbat? God zegt: Mijn heilige dag.
God had deze dag geschapen om te volmaken. Om alles volmaakt te maken!

Statenvertaling Jesaja 56

1 Alzo zegt de HEERE:
Bewaart het recht, en doet
gerechtigheid; want Mijn
heil is nabij om te komen,
en Mijn gerechtigheid om
geopenbaard te worden.
2 Welgelukzalig is de
mens, die zulks doet, en
des mensen kind, dat
daaraan vasthoudt; die
den sabbat houdt, zodat
gij dien niet ontheiligt, en
die zijn hand bewaart van
enig kwaad te doen.
3 En de vreemde, die
zich tot den HEERE
gevoegd heeft, spreke
niet, zeggende: De
HEERE heeft mij gans
en al van Zijn volk
gescheiden; en de
gesnedene zegge niet:
Ziet, ik ben een dorre
boom.
4 Want alzo zegt de
HEERE van de
gesnedenen, die Mijn
sabbatten houden, en
verkiezen hetgeen,
waartoe Ik lust heb, en
vasthouden aan Mijn
verbond;

Groot Nieuws vertaling: Jesaja
56

De Heer sluit
niemand buiten
1Dit

zegt de Heer:
‘Houd je aan mijn wetten
en handhaaf het recht.
Nog even,
dan kom ik jullie redden,
dan maak ik mijn heil bekend.
2Gelukkig zijn zij
die mijn regels in acht nemen,
de sabbat in ere houden
en het kwaad vermijden.
3Wie zich bij mijn volk
aansluit,
moet niet zeggen:
De Heer zal mij wel
afwijzen.
En wie gecastreerd is,
mag niet denken:
Ik ben maar een dorre
boom.
4Want tegen een
gecastreerde zeg ik:
Als je je houdt aan de
sabbat,
graag doet wat ik wil
en trouw bent aan het
verbond met mij,

Nieuwe vertaling: Jesaja 56

Redding ook voor
buitenstaanders
Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig,
handhaaf het recht;
de redding die ik breng is
nabij,
en weldra openbaar ik mijn
gerechtigheid.
2 Gelukkig de mens die zo
handelt,
het mensenkind dat hieraan
vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en
ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van
het kwaad.
3 De vreemdeling die zich
met de HEER heeft
verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker
af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet
zeggen:
‘Ik ben maar een dorre
boom.’
4 Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat
in acht neemt,
die keuzes maakt naar
mijn wil,
die vasthoudt aan mijn
verbond,
1
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5 Ik zal hen ook in Mijn
huis en binnen Mijn
muren een plaats en
een naam geven, beter
dan der zonen en dan
der dochteren; een
eeuwigen naam zal Ik
een ieder van hen
geven, die niet
uitgeroeid zal worden.
6 En de vreemden, die
zich tot den HEERE
voegen, om Hem te
dienen, en om den
Naam des HEEREN lief
te hebben, om Hem tot
knechten te zijn; al wie
den sabbat houdt, dat
hij dien niet ontheilige,
en die aan Mijn verbond
vasthouden;
7 Die zal Ik ook brengen
tot Mijn heiligen berg,
en Ik zal hen verheugen
in Mijn bedehuis; hun
brandoffers en hun
slachtoffers zullen
aangenaam wezen op
Mijn altaar; want Mijn
huis zal een bedehuis
genoemd worden voor
alle volken.
8 De Heere HEERE, Die de
verdrevenen van Israël
vergadert, spreekt: Ik zal
tot hem nog meer
vergaderen, nevens hen,
die tot hem vergaderd zijn.

5dan

zal ik in mijn
tempel,
binnen de muren van
mijn stad,
een gedenkteken voor je
oprichten.
Ik zal je een
onvergankelijke naam
geven,
een naam die niet wordt
uitgewist.
Zo zul je voortleven,
meer dan in eigen
kinderen mogelijk is.
6En wie zich bij mijn volk
aansluit,
een vreemdeling die mij
wil vereren,
mij wil liefhebben en
dienen,
tegen hem zeg ik:
Als je de sabbat in ere
houdt
en het verbond met mij
trouw blijft,
7dan zal ik je naar mijn
heilige berg brengen.
In de tempel waar je mij
komt aanbidden,
zal ik je blij verrassen:
de offers die je op mijn
altaar brengt,
zal ik van harte
aannemen.
Mijn tempel zal heten:
Tempel waar alle volken
komen bidden.
8Ik breng de verdreven
Israëlieten terug,
maar bij hen voeg ik nog
vele anderen.
Ik, de Heer, heb gesproken.’

hem geef ik iets beters dan
zonen en dochters:
een gedenkteken en een
naam in mijn tempel
en binnen de muren van
mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige
naam,
een naam die onvergankelijk
is.
6 En de vreemdeling die zich
met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn
naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te
zijn
– ieder die de sabbat in acht
neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn
verbond –,
7 hem breng ik naar mijn
heilige berg,
hem schenk ik vreugde in
mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op
mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis
van gebed voor alle volken’.
8 Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël
verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen
dan al bijeengebracht zijn.
5

Voorts zegt Bunyan dat de sabbat geen zedenwet is:
Eigenlijk is dus de vraag: zijn er eigenlijk wetten die niet meer gelden, en is er een
verdeling onder de morele wetten en ceremoniele wetten?
Hier wil ik graag later op terugkomen.
Bunyan zegt: "Christus leert met een Goddelijke prediking en we vinden daar geen enkel
woord over dit onderwerp (de sabbat)".
Spreekt Yeshua/Jezus geen woord over de sabbat?
Mattheus 5 vers 17,18,19…(Statenvertaling)
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een
jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal
geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar
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zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het
Koninkrijk der hemelen.
Valt het vierde gebod niet onder de wet of de profeten? Het is zelfs één van de
belangrijkste.
Yeshua/Jezus komt om deze wet en de profeten te vervullen: vervullen betekent vol
maken, de juiste betekenis eraan geven.
Statenvertaling:
Luk.16
16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods
verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.
17 En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet
valle.
Het Boek:
Luk.16:
16 Voordat Johannes de Doper kwam, moest u zich houden aan wat Mozes en de
profeten hadden gezegd. Johannes kwam met het goede nieuws dat het Koninkrijk van
God dichterbij was gekomen. En iedereen probeert uit alle macht er een plaatsje te
krijgen. 17 Betekent dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet!
Want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen, dan dat één letter uit de wet
zou vervallen.
Bovendien zegt Yeshua/Jezus ook:
Mat.13:3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het;
maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
En staat er in Luk 23:56 en zij rusten naar het gebod (was nadat Yeshua/Jezus in
het graf gelegd was).
------------------------------------------Bunyan zegt dat het sabbatsgebod niet wordt herhaald in het nieuwe testament (hij
noemt hiervoor de teksten: Mat. 19:16-19, Marc. 10:17-20, en Luk. 18:18-20, Rom.3:719,13:7-10,1 Tim 1:8-11), terwijl het 5e tot het 10e gebod wel herhaald wordt.
Dat is wel zo, maar ook het eerste, tweede en derde gebod wordt niet letterlijk herhaald.
Betekent dit dat deze geboden ook niet echt geldig zijn, of zedelijke geboden
zijn?
Bunyan maakt tevens de melding dat de zevende dag aan het volk Israël als sabbatdag is
gegeven
Is dat wel zo? De sabbat alleen voor de Joden? Als je jezelf bij Hem voegt (onder het
verbond komen) geldt deze wet wel voor jou! Wat staat daarover in de bijbel?
Jesaja 56:6 :
6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam
des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat
hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;
7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn
bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar;
want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.
-------------------------------------In de statenvertaling staat in Hebr. 4:9 :
9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
maar toch staat er in de originele tekst: sabbatsrust.
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De rust van het beloofde land is hen beloofd. Het volk heeft deze rust niet geproefd
omdat ze zondigden en de sabbat niet altijd trouw hielden. Deze echte sabbatsrust ligt in
de toekomst, nl. in het duizendjarig vrederijk, op de 7e dag, 6000 jaar zonder deze rust,
1000 jaar echte rust.
En na deze 1000 jaar de eeuwige sabbat.
Hebr.11:9-10
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd
land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren
derzelfde belofte.
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en
Bouwmeester God is.
De sabbat is duidelijk een voorafschaduwing van de toekomst bij God en is dus niet iets
wat alleen voor de Joden is of iets wat in het verleden ligt.
Paulus heeft altijd naar de wet en de profeten gediend en dus de sabbat gehouden
Handelingen 24:
14 Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der
vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;
Handelingen 21 vers: (statenvertaling)
21 En zij zijn aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert
van Mozes afvallen, zeggende: dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de
wijze der wet wandelen.
22 Wat is er dan te doen? Het is gans nodig, dat de menigte samenkome; want zij zullen
horen, dat gij gekomen zijt.
23 Doe dan hetgeen wij u zeggen: Wij hebben vier mannen, die een gelofte gedaan
hebben.
24 Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het
hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij,
aangaande u, bericht zijn; maar dat gij alzo wandelt, dat gij ook zelve de wet
onderhoudt.
25 Doch van de heidenen, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden, dat zij
niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen den afgoden
geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij.
26 Toen nam Paulus de mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde,
ging hij in den tempel, en verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren,
blijvende daar, totdat voor een iegelijk van hen de offerande opgeofferd was.
27 Als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië in
den tempel, en beroerden al het volk, en sloegen de handen aan hem,
28 Roepende: Gij Israëlietische mannen, komt te hulp! Deze is de mens, die tegen het
volk, en de wet, en deze plaats allen man overal leert; en bovendien heeft hij ook
Grieken in den tempel gebracht, en heeft deze heilige plaats ontheiligd.
29 Want zij hadden te voren Trofimus, den Efezier, met hem in de stad gezien, welken zij
meenden, dat Paulus in den tempel gebracht had.
Handelingen 21 vers: (Het Boek)
21 Maar zij hebben gehoord dat u de Joden in het buitenland leert dat zij zich niet meer
aan de wet van Mozes hoeven te houden. U zou hebben gezegd dat zij hun pasgeboren
jongetjes niet hoeven te besnijden en ook dat zij zich niet aan de Joodse gebruiken
hoeven te houden.
22 Wat moeten wij daar nu mee? Want zij zullen vast horen dat u hier bent.
23 Wij hebben een voorstel. Er zijn in ons midden vier mannen die een plechtige belofte
hadden afgelegd.
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24 Ga met hen mee en neem, net als zij, deel aan de reinigingsplechtigheid. Laat op uw
kosten hun haar knippen. Dan zullen alle mensen in de stad weten dat het niet waar is
wat over u wordt gezegd, maar dat u zelf trouw leeft volgens de wet van Mozes.
25 Wat de christenen uit de andere volken betreft: Wij hebben hun in een gezamenlijke
brief geschreven dat zij niet mogen eten of drinken wat aan afgoden is geofferd. Zij
mogen geen vlees van dieren eten die door verstikking zijn gedood en ook geen bloed
drinken. Ook mogen zij geen hoererij plegen."
26 Paulus nam de vier mannen mee en liet zich de volgende dag samen met hen
reinigen. Daarna ging hij naar de tempel om bekend te maken op welke dag hun
reinigingsweek voorbij zou zijn. Dan zou voor ieder van hen het offer worden gebracht,
dat aan hun plechtige belofte een einde maakte. 27 Toen die week bijna om was, zagen
enkele Joden uit Asia Paulus in de tempel en hitsten het volk tegen hem op. Zij grepen
hem en schreeuwden:
28 "Mannen van Israël, help! Dit is de man die overal ingaat tegen ons volk, onze wet en
onze tempel. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en daarmee dit
heilige gebouw ontwijd!"
29 Zij hadden hem namelijk kort tevoren met Trofimus uit Efeze (die geen Jood was) in
de stad gezien en dachten dat hij hem in de tempel had meegenomen.
Paulus wilde hiermee aangeven dat alle wetten nog steeds gelden en dat wat er over
hem gezegd werd niet waar was.
----------------------------------Bunyan zegt ook: “Ik vind in Gods Woord, dat de door Christus zelf uitverkoren Apostel
Paulus de geldigheid der Joodse ceremoniën en sabbatten als vervallen beschouwt”.
Als tekst noemt hij o.a.: Rom.14:5, maar gaat het in deze tekst niet over vasten, eten
en afgodenoffers? (zie verder hoofdstuk 5)
Bunyan heeft het ook over:
Kol.2:
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der
nieuwe maan, of der sabbatten;
Hier gaat het over dingen van de (het stuk, daar lees je toch niet zomaar overheen?)
feestdagen of nieuwe maansdag of iets op de sabbatdag en niet of er wel of niet sabbat
gehouden moet worden.
Bunyan haalt ook aan dat doordat Yeshua/Jezus opstond uit de dood op de eerste dag
der week, dit daarom de dag des Heeren is, maar heeft daarvoor geen bijbels bewijs.
Bunyan haalt aan dat in, Johannes 20:26 gesproken wordt over: na acht dagen (na de
opstanding) verschijnt Yeshua/Jezus aan de discipelen, Bunyan zegt daarbij dat het
weer op de eerste dag der week is, zondag dus. Nou toch als ik tel kom ik op maandag.
Johannes 20:26:
6 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en
Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij
ulieden!

Voorbeeld:
Jongen na twee dagen uit puin school. (2006)
BALAKOT - Een 6-jarige jongen is maandag levend uit het puin van zijn school in Balakot
in het noordwesten van Pakistan gehaald. De jongen overleefde twee dagen onder de
puinhopen na de aardbeving van zaterdag, die aan zeker 20.000 mensen het leven heeft
gekost.

In het Grieks:
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20:26 kai(ook) meq(na) hmeras(dagen) oktw (acht) palin hsan esw oi maqhtai autou kai
qwmas met autwn ercetai o ihsous twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai
eipen eirhnh umin.
Bunyan zegt dat Yeshua/Jezus deze twee zondagen heiligde, maar ik vind daar in de
Bijbel toch niets over terug, ik vind alleen terug in de bijbel dat God de zevende dag
heiligde.
------------------------------Bunyan zegt dat alle oude kerkvaders altijd de zondag hebben gehouden. Nu dit zijn elke
uitspraken van deze alleroudste kerkvaders, de informatie heb ik van de site van Rinus
Kiel (in het grijs samengevat en niet in letterlijke bewoording)
www.Kielpeople.zeelandnet.nl/kielmp/index.htm.
Justinus de Martelaar (Martyr) beweerde dat Gods verbond met Israël niet meer geldig
was en dat de heidenen de Joden in Gods verlossingsplan hadden vervangen.
Ignatius van Antiochië stelde dat ieder, die op enigerlei manier het paasfeest met de
Joden vierde, medeplichtige werd met hen die de Heer en zijn apostelen hadden gedood.
(Verzoening, de kern van het christelijk geloof bleef dus buiten schot als het de Joden
betrof).
Clemens van Alexandrië definieerde de Griekse filosofie als het belangrijkste middel, dat
God aan de heidenen had gegeven, om tot Jezus te worden geleid.
Tertullianus beschuldigde het gehele Joodse 'ras'(?) Jezus te hebben vermoord.
Origenes beschuldigde het gehele Joodse volk van samenzwering om Jezus te doden.
Deze man was een Platonist van het zuiverste water en ook in zijn eigen tijd een
omstreden figuur.
Eusebius woonde geruime tijd in Caesarea. Hij beschreef de kerkgeschiedenis van de
eerste (bijna) drie eeuwen en verbreidde de opvatting, dat de zegeningen en beloften in
het oude testament voor de kerk waren en de vervloekingen voor de Joden. De kerk was
volgens hem het ware Israël. Hij was een goede vriend van keizer Constantijn en
begeleidde deze na zijn bekering.
Johannes Chrysostomus (betekent: gouden mond) een geweldig redenaar, die zijn
'gouden mond' heeft misbruikt om de Joden zo zwart mogelijk te maken. Volgens hem
was Jezus’ vergeving niet voor Joden en had God ze altijd al gehaat. Het was volgens
hem christenplicht om de Joden te haten. Zij waren immers moordenaars van Christus en
aanbidders van satan. Over de synagoge gaf hij het volgende ten beste: erger dan een
bordeel, een hol vol bedriegers, een tempel van demonen toegewijd aan afgoderij, een
ontmoetingsplaats voor Christus-moordenaars, een huis erger dan een drankhol, een
dievenbende, een huis van lichte zeden, een woonplaats van ongerechtigheid, een
toevlucht voor duivels, een afgrond van verderf. Wat mij betreft, zei deze gevierde
redenaar, ik haat de synagoge en ik haat de Joden evenzo.
Hiëronymus een wonderlijk figuur. Vertaalde de Bijbel in het Latijn. Volgens hem
begrepen de Joden niets van de Bijbel en moesten streng vervolgd worden totdat zij het
'ware geloof' zouden aanvaarden.
Apostolische kerkvaders, 2e eeuws
Ignatius van Antiochië
De brief aan de Smyrnaeërs in deze brief heeft Ignatius het erover dat er sommigen zijn
die ontkennen dat het brood het vlees is van Jezus!!!! (behoorlijk Rooms al dus).

21
Socrates Scholasticus een kerkhistoricus van de vijfde eeuw A.D. schreef: hoewel bijna
alle kerken in de wereld het avondmaal op de sabbat van iedere week vieren, doen de
Christenen van Alexandria en Rome dit niet vanwege een of andere traditie.
En een tijdgenoot van Socrates, genaamd: Sozomen schreef: De mensen van
Constantinopel en bijna overal komt men samen op de sabbat, iets wat ze in Rome of
Alexandria nooit doen.
----------------------------------Waar ging het fout: geheim der wetteloosheid alreeds in werking!
2 Thes. 2:
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk,
die hem (Rome) nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij (Rome) uit het
midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere
verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning
Zijner toekomst;
Alle met afgoderij besmette zogenaamde christelijke religie.
--------------------------------------Ik noem nog wat argumenten voor de sabbat:
-Let op dit is voor de wetgeving op de berg Sinaï!
Is de zevende dag nu nog wel de echte zevende dag. Met Mozes in de woestijn, liet God
het volk zien welke dag de zevende dag was:
Exodus 16:26 Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het
sabbat, op denzelven zal het niet zijn.
27 En het geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om
te verzamelen; doch zij vonden niet.
Volgens de geschiedenis klopt dit nog steeds. De sabbatwet was er dus al voordat de wet
op de berg Sinai gegeven werd.
De sabbat is opgenomen in Gods wet: de Tien Geboden. (Ex.20). Maar voordat die wet,
die tien geboden, door God aan Mozes werd gegeven sprak God al tot Mozes:
Exodus 16:29
"Hoelang weigert gij Mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk, dat de Here u de
sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen."
God vindt de sabbat zo belangrijk dat op het breken van de sabbat de doodstraf staat:
Exodus 31: 14 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem
ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet,
die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken.
------------------------------------Is traditie belangrijker dan Gods wetten?
Yeshua/Jezus heeft het in Matt.15:
3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods,
door uw inzetting?
4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of
moeder vloekt, die zal den dood sterven.
5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van
mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die
voldoet.
6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.
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En wat makkelijker gezegd in Het Boek Matt. 15:
2 "Waarom houden Uw discipelen zich niet aan de oude tradities?" vroegen zij. "Zij
wassen niet eens hun handen voor het eten!" 3 Jezus antwoordde: "En waarom houdt u
zich niet aan de wet van God? 4 Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet
zegt bijvoorbeeld: 'Heb eerbied voor uw vader en moeder en wees goed voor hen. 5 Wie
zijn ouders slecht behandelt, moet sterven.' Maar u zegt: 'Het is niet nodig uw ouders te
ondersteunen, als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is.'
6 Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij.
-----------------------De Rooms-katholieke kerk geeft zelf toe dat zij de sabbat naar de zondag
veranderd heeft (zie katholieke encyclopedie) en zegt erbij dat een ieder die de
zondag houdt onder haar heerschappij valt. Dus zij (de Rooms katholieke kerk)
zegt dus dat de protestantse kerken onder haar heerschappij vallen! De zondag
is dus het o.a. het zegel van de R.K.-kerk.
-----------------------------Yeshua/Jezus zegt in Mat. 7:21: Niet een ieder die tot Mij zegt:” Here, Here, zal het
Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de
hemelen is”.
Nogmaals: dit betekent niet dat als je de wil des Vaders doet dat je dan in de hemel
komt, nee dat kom je alleen door Christus offer voor jouw zonden. Maar het betekent dat
als je geloof echt is: als je echt gelooft dat God je liefheeft en je wil vergeven dan wil je
niets liever dan Zijn wil doen. Als je Zijn wil niet doet geloof je het ook niet echt of het
doet je niets.
Mat.24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
Waarom zou Yeshua/Jezus dat zeggen als Hij wist dat de sabbat bij christenen niet
belangrijk meer zou zijn. Nou Hij zei dat omdat de sabbat wel belangrijk is! Hij weet dat
deze rust broodnodig is voor ons en zeker dat op de dag die God heeft geheiligd.
In Exodus 3, in het gedeelte met de brandende braamstruik moet Mozes zijn schoenen
uitdoen, omdat de grond heilig is. Wat als Mozes dit niet serieus had genomen? Kunnen
wij dus in plaats van de sabbat de zondag heilig verklaren, terwijl God de sabbat
geheiligd heeft? Ontheiligen wij de sabbat niet door alleen op de zondag te rusten? God
is juist op Zijn geheiligde dag aanwezig en niet op de zondag.
Al zou God willen aantonen met de opstanding op zondag, dat voortaan de rustdag op
zondag zou zijn, zou het dan niet makkelijker zijn geweest om de opstanding op sabbat
te laten plaatsvinden, op een door God geheiligde, bijzondere dag. Waarom zou God de
zondag eer aandoen, de zondag die juist door de heidenen gebruikt werd de zonnegod te
vereren (zie hoofdstuk 8).
-----------------------In Leviticus 23 wordt gesproken over de dag na de opstanding, de eerste dag der week
en het is geen sabbatdag gemaakt zie vers 11:
1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN,
welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette
hoogtijden.
3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust,
een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw
woningen. (7e dag van de week een sabbat)
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4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij
uitroepen zult op hun gezetten tijd.
5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des
HEEREN pascha.
6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden
des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.
7 Op den eersten dag (Pesach/sterven van Yeshua/Jezus) zult gij een heilige
samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen. (sabbat)
8 Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; en op den zevenden dag zal
een heilige samenroeping wezen; geen dienstwerk zult gij doen. (sabbat)
9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult
gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult
gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor
u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat (oogstfeest/dag na
opstanding Yeshua/Jezus) zal de priester die bewegen.
12 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen
lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE;
13 En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer,
den HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel
van een hin.
14 En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op
dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een
eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.
15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de
garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;
16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij
een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.
17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee
tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen
den HEERE.
18 Gij zult ook met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren, en een var, het jong
van een rund, en twee rammen offeren; zij zullen den HEERE een brandoffer zijn, met
hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.
19 Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer, en twee eenjarige lammeren ten dankoffer
bereiden.
20 Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer, voor het
aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE een
heilig ding zijn, voor den priester.
21 En gij zult op dienzelfden dag uitroepen, dat gij een heilige samenroeping zult
hebben; geen dienstwerk (sabbat, shavuot/oogstfeest/uitstorting van de Heilige
Geest) zult gij doen; het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten.
22 Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den hoek des
velds niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van uw oogst niet opzamelen; voor den
arme en voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God!
23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der
maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige
samenroeping, (sabbat, nieuwjaar/Rosh Hasjana).
25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.
26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige
samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE
een vuuroffer offeren.
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28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; (sabbat, Grote verzoendag) want
het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN
uws Gods.
29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal
uitgeroeid worden uit haar volken.
30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit
het midden haars volks verderven.
31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw
woningen.
32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den
negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat
rusten.
33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
34 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende
maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een
heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een
verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.
37 Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige
samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en
drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren;
38 Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften,
en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult.
39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand (loofhuttenfeest), als gij het inkomen
des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den
eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn. (1e en 8e dag van
het feest een sabbat)
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en
meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN,
uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige
inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.
42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in
loofhutten wonen;
43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen,
als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!
44 Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des HEEREN tot de kinderen Israëls
uitgesproken.
Pinksteren:
Pinksterdag valt op de eerste dag der week, 7 weken van 7 dagen (wekenfeest), na de
sabbat op de eerste dag der week.
Handelingen 2:
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen
(het was een sabbat dus: Shavuot).
Christenen weten vaak niet dat deze dag een "Joodse" Bijbelse feestdag is. Het is het
feest van de tarweoogst waar 2 gezuurde (op de Pesach, avondmaal werd ongezuurd Yeshua/Jezus zonder zonden-brood gegeten, gezuurde -wij, met zonden-) aan God
geofferd werden. Op Pinksteren wordt gevierd dat de Heilige Geest uitgestort werd. De
eerste grote oogst van mensenzielen. Deze Bijbelse feestdag wordt (zie ook boven)
Shavuot genoemd. Leviticus 23:21, het is een grote sabbat. Zo raar is het dus niet dat
de discipelen op deze dag bijeen waren!!
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Op de pinksterdag werd trouwens ook de wet gegeven op de sinaï. En dus op deze
Shavuot werd ook de Heilige Geest uitgestort, Welke de wet op ons hart schrijft.
-----------------------------------U gelooft in de genade van God, God heeft de sabbat geheiligd, hoe zou u het vinden als
God u heiligt door het bloed van Yeshua/Jezus, maar dat weer verandert en kiest in
plaats van u, uw buurman?
Als u de zondag rust i.p.v. de sabbat, loopt u dan geen zegen mis? God heiligde en
zegende immers de sabbat.
God zegt duidelijk in zijn woord: “de zevende dag is de sabbat van de Heere”, nergens
staat dat God de zondag heiligde. En nergens staat dat de sabbat een joodse sabbat is.
Nergens staat ook in het nieuwe testament dat de sabbat afgeschaft zou zijn of
veranderd wat bijvoorbeeld wel over het priesterschap staat:
--------------------------------------In Hebreeën 7 is er een verandering der wet gemaakt.
11 Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische priesterschap ware (want onder
hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog, dat een ander priester
naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn
naar de ordening van Aäron?
12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk
verandering der wet.
Hoewel er in de bijbel staat dat dit priesterschap voor eeuwig is:
Exodus 40:15 En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij
Mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden, dat hun hun zalving zal zijn tot een
eeuwig priesterdom bij hun geslachten.
Staat er over dit priesterschap het volgende:
Genesis 14:18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij
was een priester des allerhoogsten Gods.
Psalm 110: 4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester
in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
In Hebreeën wordt uitgelegd dat het "menselijk" priesterschap onvolmaakt was,
Hebreeën 7 vers 18:
18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en
onprofijtelijkheids wil;
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door
welke wij tot God genaken.
En Het Boek:
Hebr. 7 :
18 Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam
behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. 19 De mensen konden daardoor niet
gered worden. Daardoor lukte het niemand om recht voor God te staan. Maar nu hebben
wij een veel betere hoop, want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij
bij Hem mogen komen. 20 God zwoer dat Christus altijd priester zou zijn, wat Hij nooit
van andere priesters heeft gezegd. 21 Alleen tegen Christus zei Hij: "De Here heeft een
eed afgelegd en zal er nooit van terugkomen: U bent priester voor altijd." (C) 22 Daarom
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werd Jezus Christus het onderpand van dit nieuwe, betere verbond. 23 Onder het oude
verbond moesten er heel veel priesters zijn. Als een oude priester stierf, nam een
jongere zijn taak over. 24 Maar Jezus leeft voor altijd en blijft voorgoed priester, zodat er
niemand anders nodig is. 25 Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat, van de
ondergang redden. Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze
belangen bij God te behartigen. 26 Daarom is Hij precies de hogepriester die wij nodig
hebben: Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet; Hij is van de zondaars afgezonderd en
heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen. 27 Gewone hogepriesters hebben elke
dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden en die van het volk te
bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen Hij
Zichzelf offerde aan het kruis. 28 Onder het oude verbond zondigden zelfs de
hogepriesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de
eed af dat Zijn Zoon, Die voor altijd volmaakt is, voortaan hogepriester zou zijn.
Heeft u ooit zoiets in het nieuwe testament over de sabbat gelezen?
---------------------------------In Markus 2:27 staat:
27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den
sabbat.
De sabbat is niet zomaar voor iemand gemaakt. Yeshua/Jezus zelf zegt dat hij om den
mens is gemaakt en niet alleen maar een sabbat voor de Joden is. Iemand die zich
bekeert, wordt op de wijnstok geënt, hoort bij Israël en valt onder het verbond, wat
inhoudt dat de sabbat je deel wordt.
Nogmaals ook in Gods toekomst, ook in het duizendjarig vrederijk:
Jes. 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van
den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn
aangezicht, zegt de HEERE.
------------------------------------De sabbat is ook een teken tussen God en Zijn volk.
Exodus 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn
sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw
geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.
De sabbat houden is ook ter ere van Uw schepper die op deze dag rustte van Zijn
werken.
Het wijst ook op geloof in de schepping en dus geloof in uw Schepper.
---------------------------------------Tot mensen die de zondag houden, die door de Rooms katholieke kerk is ingesteld, dat
beaamt deze kerk ook, laat ik lezen(deze kerk beweert ook dat wie de zondag houdt
onder haar heerschappij valt):
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk
wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.
9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen
zoudt onderhouden.(menselijke inzettingen)
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Hoofdstuk 5: Welke wetten gelden voor christenen?
1. Wat hebben de discipelen voorgeschreven?
2. Teksten die duiden op dat sommige wetten zouden zijn afgeschaft.
3. Het punt over de wet en de genade.
1. Wat hebben de discipelen voorgeschreven?
Er wordt altijd gesproken over het sabbatsjuk, terwijl het Joodse volk meestal altijd met
vreugde de sabbat heeft gevierd. Net alsof de sabbat houden wel een juk is, en de
zondag houden niet (inclusief hoedjes op, lang haar, rok aan, niet autorijden op zondag,
in het zwart gaan). Want eigenlijk is er weinig verschil tussen orthodoxe joden en
orthodoxe christenen.
Gaat het er niet gewoon om dat we Gods wil willen doen en dat God ons onze zonden wil
vergeven als het fout gaat. Hij trekt ons een wit kleed aan, en wil dat we het zo veel
mogelijk schoon houden. Om de woorden te gebruiken uit Johannes 8:11b ga heen en
zondig niet meer.
Niet om onze rechtvaardigheid te verdienen, maar in liefde tot God, want Hij houdt niet
alleen van gerechtigheid, maar Hij is het ook. Als God ons als burgers van het
Koninkrijk beschouwt, horen wij ons dan ook niet daarnaar te gedragen!
Daarom zegt Jacobus in Handelingen 15:
20 Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden
besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.
21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op
elken sabbat in de synagogen gelezen.
De wet dus, en als we deze aanhoren kunnen we weten wat God van ons vraagt. De
apostelen willen de nieuwe niet Joodse gelovigen niet overwelmen met allerlei wetten,
maar ze geleidelijk aan kennis laten maken met alle wetten uit de bijbel.
Overigens is de hoofdvraag in Hand. 15 niet: moet er wel of geen sabbat gehouden
worden, maar: moeten gelovigen uit de heidenen zich bekeren tot het Jodendom door
zich te laten besnijden als overgangsceremonie (bij vrouwen werd de mikva gebruikt, de
doop).
Maar het moet geen last zijn, maar een lust om Zijn wil te doen. Dit moet geleidelijk aan
groeien. Voor een Jood is het al moeilijk de thora te houden met daarbij dan nog een
scala van aanvullingen daarop (Talmoed), laat staan voor een niet-Jood. In onze
hedendaagse maatschappij kunnen sommige wetten ook niet in praktijk gebracht
worden, bijvoorbeeld dat een huis na 7 jaar naar de oorspronkelijke eigenaar terug moet.
Deze 3 á 4 wetten die de apostelen voorschrijven is een mooi maar wel noodzakelijk
begin.
Handelingen 16:19-20
"Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet
verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich te onthouden hebben van
wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed."
Daarom moeten wij vertrouwen ten eerste op God dat hij de nieuwe bekeerling zal
leiden, mede door ons gebed, ten tweede moeten we er ook op vertrouwen als het geloof
van de nieuwe bekeerling echt is, dat zal hij roepen: O HEERE! Ik verlang naar uw heil,
en Uw wet is al mijn vermaking. Gods wet wordt immers in de synagoge voorgelezen,
wij kunnen weten wat Zijn wil is.
---------------------------------
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2. Teksten die duiden op dat sommige wetten zouden zijn afgeschaft.

Heeft de volgende tekst met de spijswetten te maken?
Markus 7
1 En tot Hem vergaderden de Farizeeën, en sommigen der Schriftgeleerden, die van
Jeruzalem gekomen waren;
2 En ziende, dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is, met ongewassen
handen brood aten, berispten zij hen.
3 Want de Farizeeën en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen
dikmaals wassen, houdende de inzettingen der ouden.
4 En van de markt komende, eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele
andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen
der drinkbekers, en kannen, en koperen vaten, en bedden.
5 Daarna vraagden Hem de Farizeeën en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw
discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen
handen?
6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden,
geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt
zich verre van Mij.
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als
namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen
doet gij vele.
9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw
inzettingen zoudt onderhouden.
10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: wie vader of
moeder vloekt, die zal den dood sterven.
11 Maar gijlieden zegt: Zo een mens tot vader of moeder zegt: Het is korban
(dat is te zeggen, een gave), zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, die
voldoet.
12 En gij laat hem niet meer toe, iets aan zijn vader of zijn moeder te doen;
13 Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet
hebt; en vele dergelijke dingen doet gij.
14 En tot Zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: Hoort Mij allen en
verstaat.
15 Er is niets van buiten den mens in hem ingaande, hetwelk hem kan
ontreinigen; maar de dingen, die van hem uitgaan, die zijn het, welke den mens
ontreinigen.
16 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.
17 En toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen van de
gelijkenis.
18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat
van buiten in den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen?
19 Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid
uit, reinigende al de spijzen.
20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.
Sommigen zeggen dat Yeshua/Jezus in dit stukje zei dat het niet uitmaakt of je onrein
(bv. varkensvlees) voedsel eet.
Maar in dit stukje gaat het over onreine handen die rein voedsel onrein maken. De
Farizeeën hadden bezwaar dat de discipelen brood aten zonder hun handen te wassen.
Dit wassen van de handen is een gebod van mensen, niet van God. Yeshua/Jezus heeft
het over het belang van het hart tegenover wetjes van mensen. Dingen die uit ons gaan
(bijvoorbeeld onze woorden)maken ons onrein en niet vuil wat met ons voedsel naar
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binnen komt. Wat God rein heeft verklaard (rein voedsel), dus bijvoorbeeld rundvlees
kun je niet onrein maken door het te eten met ongewassen handen. Yeshua/Jezus geeft
het voorbeeld met het eren van je vader en moeder. Het is een gebod om voor je ouders
te zorgen en het is niet de bedoeling om het deel wat eigenlijk voor je ouders bestemd
zou zijn, om dit deel aan de armen te geven.
God zegt: je ouders eerst, dan de armen. Zij veranderen dingen ongeoorloofd, door
iets wat "rein" is "onrein" te maken. En doen Gods gebod te niet door de
prioriteiten om te gooien.
Petrus en het laken, de onreine dieren tegelijk met reine dieren in één laken. De reine
dieren waren niet onrein geworden doordat ze met de onreine dieren in een laken zaten.
Dat vroeg God ook van Petrus dat hij van een rein dier zou eten wat tussen de
onreine dieren zat in het laken. Cornelius was rein, ook al was hij heiden.
Hij geloofde in Yeshua/Jezus, er werd toen gereinigd door Zijn bloed. Als je onrein
geworden bent door zonde, ben je na berouw en vergeving weer gereinigd. Maar het
omgaan met onreine mensen maken je niet onrein, behalve natuurlijk als je meegaat in
hun onreine handelingen.
Verder nog over de spijswetten:
Verder was Noach ook geheel op de hoogte van reine en onreine dieren zie Genesis
7 vers 2, van alle reine dieren 7 paar en van de onreine dieren 1 paar.
Genesis 8 vers 20 .......en hij Noach nam van al het reine vee en alle reine
gevogelte...........
Genesis 9 vers 3 Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn, en vers 4 vlees met
zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.
In Handelingen 15 zou gesproken worden over de Noachitische wetten, dat zouden er 7
zijn, deze zouden voor alle mensen gelden:
1. Geloof in God, aanbid geen afgoden.
2. Heb respect voor God en prijs Hem, veracht Zijn Naam niet.
3. Niet Doden.
4. Geen overspel, incest enz.
5. Niet stelen.
6. Een rechtssysteem handhaven.
7. Al het leven respecteren, geen bloed eten, geen deel van een levend dier eten, niet
wreed tegen dieren zijn.
In Mattheus 8 vers 28 tot en met 34 wordt gesproken over dat Yeshua/Jezus boze
geesten toestemming geeft in een kudde zwijnen te varen, dit zou Hij nooit gedaan
hebben als ze niet onrein waren.
Mat.8:
28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn
Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed
waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.
29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen?
Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?
30 En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende.
31 En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in
die kudde zwijnen varen.
32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen;
en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het
water.
33 En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten
zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was.
34 En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat
Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.
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-------------------------------Onrein.
Vaak in gereformeerde kringen wordt de wet vaak gebruikt als meetlatje, hoe bekeert
ben je eigenlijk wel! We hoeven geen balk uit een ander z’n oog te halen, en we mogen
zeker niet iemand als onrein achten, omdat wij vinden dat hij dit en dat fout doet. Want
dat is het eigenlijk, iemand veroordelen is iemand onrein achten.
Ik zal een voorbeeld geven.
Op een reformatorische school ging een juffrouw trouwen met een gescheiden man, wat
deden deze mensen op deze school? Er werden talloze gesprekken gevoerd met de
juffrouw over dat zij zich eigenlijk niet konden vinden in haar besluit de man te trouwen.
Ze wilden niet dat de kinderen op school bij de bruiloft betrokken zouden worden. Maar
door deze beslissing te maken, hebben zij toen eigenlijk niet veroordeeld en haar
onrein beschouwd?
Natuurlijk moet je iemand voor zonde waarschuwen, maar je mag niet veroordelen, iets
wat ze dus wel deden door de kinderen niet bij de bruiloft te betrekken! Dit is iets tussen
deze persoon en God (alleen de daad afkeuren en niet de persoon). Door de
schoolkinderen niet te betrekken bij de feestelijkheden druk je de stempel: onrein op de
persoon. Oordelen mag, veroordelen niet (veroordelen is de actie dat de
kinderen niet bij de bruiloft betrokken zouden worden).
Ik geef een voorbeeld uit de bijbel:
Toen er een stel mannen waren die een vrouw willen stenigen omdat ze overspel had
gepleegd en daarop betrapt was. Geeft de wet dat niet aan? Zijn zij hier dan niet juist
bezig?
Eigenlijk volgens de wet wel.
Joh.8:1 Maar Jezus ging naar den Olijfberg.
2 En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem;
en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen.
3 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel
gegrepen.
4 En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op
de daad zelve gegrepen, overspel begaande.
5 En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan,
wat zegt Gij?
6 En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen.
Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.
7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden
zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.
8 En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.
9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den
andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de
vrouw in het midden staande.
10 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw,
waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?
Eigenlijk zouden zij de vrouw veroordeeld hebben als zij haar hadden gestenigd, terwijl
de wet daar wel zo over sprak.
Als wij dus reageren op een zonde van een ander met een reactie, anders dan: hetgeen
de ander doet in twijfel te trekken en met hem/haar daarover spreken, oordelen we dan
niet, of sterker: veroordelen wij dan niet?
Is het oordeel niet aan God?
1 Cor. 6: statenvertaling:
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1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de
onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit
leven aangaan?
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de
Gemeente minst geacht zijn.
5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou
kunnen oordelen tussen zijn broeders?
6 Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt.
Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.
9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?
1 Cor.6: Het Boek:
1 Wat recht en oordeel betreft, hoe durft u als de één tegen de ander iets heeft, recht te
zoeken bij de rechtbank? 2 Waarom niet bij uw medegelovigen? Of weet u niet dat de
gelovigen straks over de wereld zullen rechtspreken? Kunt u dan zulke kleinigheden nog
niet eens onder elkaar oplossen? 3 Weet u niet dat wij straks over engelen zullen
oordelen? Dan kunnen we dat nu toch zéker over alledaagse dingen! 4 Als er
geschilpunten zijn die het dagelijks leven betreffen, kan zelfs de minste uit de gemeente
daarover rechtspreken. 5 Is er geen wijs man onder u, die de twee partijen tot elkaar
kan brengen? 6 Blijkbaar niet, want de ene gelovige brengt de andere voor het gerecht,
voor ongelovige rechters nog wel! 7 Het is toch onwaardig dat u, als gelovigen,
rechtsgeschillen hebt? Waarom bent u niet bereid onrecht te verdragen? Waarom laat u
zich niet liever benadelen? 8 Maar nee, u doet zèlf uw broeders onrecht aan. Uw eigen
broeders! 9 Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het
Koninkrijk van God?
Wij mogen oordelen of iets goed of slecht is (onder elkaar), maar wij mogen niet een
soort straf uitvoeren of een andere actie wat de betreffende persoon kwetst, want dat is
veroordelen! Dus oordelen op een manier dat je iemand kan verdoemen, straffen of
onrein achten.

Als Yeshua/Jezus, door Zijn verschrikkelijke dood, waarbij Hij de toorn van
Zijn Vader over Zich heen kreeg, vergeving voor ons teweegbracht. Juist
daarna moeten wij elkaar vergeven, want als Hij ons vergeeft, wie zijn
wij dan, zondaars, om een andere zondaar niet te vergeven, of juist hen
te veroordelen. Dit is het nieuwe verbond!
Luk.22:20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker
is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

Daarom sprak Yeshua/Jezus daarover:
Luk.6:37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult
niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.
Mat.7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate
gij meet, zal u wedergemeten worden.
Rom.2:1 Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen
oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die
anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
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2 En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen
doen.
3 En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve
doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?
Jacobus 4:11 Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk
spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet.
Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter.
12 Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een
anderen oordeelt?
Joh.13:
34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb,
dat ook gij elkander liefhebt.
35 Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder
elkander.
Petrus en het laken, de onreinheid:
Handelingen 10:
11 En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot
linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde;
12 In hetwelk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende
dieren, en de vogelen des hemels.
13 En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.
14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat
gemeen of onrein was.
15 En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God
gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.
16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.
17 En alzo Petrus in zichzelven twijfelde, wat toch het gezicht mocht zijn, dat hij gezien
had, ziet, de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende
naar het huis van Simon, stonden aan de poort.
18 En iemand geroepen hebbende, vraagden zij, of Simon, toegenaamd Petrus, daar te
huis lag.
19 En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de Geest tot hem: Zie, drie mannen
zoeken u;
20 Daarom sta op, en ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb hen
gezonden.
21 En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren, en zeide:
Ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de oorzaak, waarom gij hier zijt?
22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man,
en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is
door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou
ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen.
23 Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging
Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met
hem.
24 En des anderen daags kwamen zij te Cesarea. En Cornelius verwachtte hen,
samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden.
25 En als het geschiedde, dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende
aan zijn voeten, aanbad hij.
26 Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens.
27 En met hem sprekende, ging hij in, en vond er velen, die samengekomen waren.
28 En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich
te voegen of te gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen
mens zou gemeen of onrein heten.

33
Je zou bij dit stukje inderdaad kunnen denken dat God wilde dat Petrus van de onreine
dieren moest eten, dat Hij de onreine dieren als rein had verklaard?
Tegen Petrus werd gezegd: slacht en eet, maar hij deed het niet! Hij verklaarde er zelfs
bij dat hij nog nooit heeft gegeten iets, dat gemeen of onrein was. Maar Petrus
zag alle dieren als onrein, zelfs de reine dieren temidden van de onreine, alleen
al om het feit dat de reine dieren in het zelfde laken zaten als de onreine dieren.
Bovendien, al zou in Marcus 7 vers 19 bedoeld zijn dat Yeshua/Jezus alle spijzen rein
verklaarde zoals gezegd wordt, Petrus had dat dan moeten weten in Handelingen 10 vers
13, dat is toch een aantal jaren later, dan had hij er toch geen moeite meer mee moeten
hebben. God wil met dit visioen duidelijk maken dat de onreine dieren de reine dieren in
het laken niet onrein maken. Een mens dat door Hem gereinigd is, zoals Cornelius is
zeker niet onrein. Nee met dit stukje wordt bedoeld dat je mensen (geen mens, niet een
dier) die Yeshua/Jezus aan hebben genomen (die dus gereinigd zijn door Zijn
bloed) niet als onrein mag beschouwen. Een mens dat in Yeshua/Jezus is gaan geloven,
maar zich misschien nog niet geheel aan Gods wetten houdt mag niet als onrein worden
beschouwd.
zie Handelingen 10 vers 35.
Het Boek:
Handelingen 10:35 Hij aanvaardt ieder die ontzag voor Hem heeft en die doet wat Hij wil,
ongeacht tot welk volk die persoon behoort.
Efeze 2:
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods
gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen
geschiedt;
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap
Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende,
en zonder God in de wereld.
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden
door het bloed van Christus.

Yeshua/Jezus heeft het mogelijk gemaakt voor heidenen zich bij het volk
te voegen omdat ze door het bloed van Yeshua/Jezus gereinigd zijn
en vergeving is toegankelijker gemaakt, waarbij de wet niet echt meer
in de weg staat. De wet is op zijn plaats gezet.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des
afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou
scheppen, vrede makende;
Middelmuur/afscheiding: als je een afbeelding ziet van het Tempelcomplex is deze het
gedeelte wat het heidense en Joodse voorhof van elkaar scheidt.
De wet is de vijandschap omdat de heidenen onrein waren door de wet. De Christenen
mogen met de Messiaanse Joden één zijn, ook al zijn ze nog niet helemaal ingeburgerd in
de "Joodse" wet (eigenlijk is Gods wet de Thora, dus niet de Talmoed).
God wil dat wij Hem vertrouwen! Wij moeten geloven in de kracht van Zijn genade die
Hij getoond heeft door Zijn offer!!
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Kracht, welke kracht?
3. Het punt over de wet en de genade.
Als wij de wet volkomen houden zijn wij rechtvaardig.
Maar wij kunnen de wet niet volkomen houden, daarom zijn wij vervloekt door de wet en
zijn wij een slaaf van de zonde en van de onrechtvaardigheid. Wij kunnen onze best doen
de wet te houden, maar we zullen nooit en te nimmer de hele wet kunnen houden en zijn
dus voor altijd slaaf.
Als wij geloven in Yeshua/Jezus dat Hij voor ons (in onze plaats) volkomen in
rechtvaardigheid betaald heeft aan de wet en hij ons vergeving aanbiedt en wij nemen
deze aan, staat onze rechtvaardigheid vast en zijn wij door Hem gereinigd. We zijn dan
vrij van de wet der zonde en wel op deze manier:
Als we nu gaan proberen de wet toe te passen in ons leven hoeven we niet krampachtig
en angstig te zijn de fout in te gaan. Eén fout vervloekt ons niet meer. Hoeven we
daardoor niet meer zo onze best te doen ons aan de wet te houden?
Natuurlijk moeten we nog steeds erg onze best doen, als wij onze zonden zo vreselijk
vinden, hoe kunnen we daar dan nu zo lichtvaardig over denken, maar we moeten
geloven dat als het mis gaat God ons genadig wil vergeven. Als wij dit niet kunnen
geloven en hier niet op kunnen vertrouwen zullen we nooit die kracht hebben God te
gehoorzamen.
Het geloof in de vergeving welke Yeshua/Jezus ons aanbiedt geeft ons kracht omdat Zijn
offer liefde in ons opwekt waardoor wij kinderen worden en geen dienstknechten meer
zijn. Een slaaf blijft bij zijn meester tot de schulden zijn afgelost. Als je onder de wet
bent ben je een slaaf, omdat je schuldenaar bent. Nu Yeshua/Jezus die schulden heeft
"afgelost" zijn we vrijgekocht van ons slaaf-zijn en zijn we vrij.
Zijn wij vrij van de wet? Nee, we zijn vrij van de vloek der wet. Als God ons door
Yeshua/Jezus rechtvaardigt en reinigt, dan wil Hij ook dat wij ons als gerechtvaardigden
gedragen.
Rom.7:
4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus,
opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt
is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.
5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet
zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.
6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder
welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de
oudheid der letter.
Vrijgemaakt van welke wet?
Rom.8:2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt
van de wet der zonde en des doods.
Wet der zonde en des doods?
Gal.3:10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want
er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in
het boek der wet, om dat te doen.
Dus we zijn vrijgemaakt van de vloek der wet. Als wij de wet niet volkomen houden zijn
we onder de vloek der wet, namelijk vol met zonde en het gevolg der zonde is de dood.
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Kol.2:14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden
weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
Laten we maar eens kijken wat het nou precies is, het onder de wet of onder de genade
leven:
Gal.3:10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek;
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is
in het boek der wet, om dat te doen.
Dus met andere woorden: mensen die uit de wet gerechtvaardigd willen worden en dus
de genade van Yeshua/Jezus niet nodig hebben zijn onder de vloek, wat dus wil zeggen
dat als je de wet niet in zijn volmaaktheid uitvoert je vervloekt bent.
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de
rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Niemand kan de wet volmaakt volbrengen dus niemand wordt door de wet
gerechtvaardigd, want de rechtvaardige: die dat, dus uit het geloof is, zal uit dat geloof
leven.
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door
dezelve leven.
De wet is niet op geloven gebaseerd, het zegt alleen maar dit en dat moet je doen, maar
het zegt niet wat je moet doen als je struikelt.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor
ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
Leven onder de genade is dus streven naar volmaakte heiligheid zonder daarbij de
verwachting te hebben daardoor gerechtvaardigd te worden en tegelijkertijd het besef te
hebben dat de zonde die we doen de vergeving daarvan duur betaald is en daardoor
huiverig te zijn om te zondigen.


Als je onder de genade leeft wordt je geoordeeld op grond van je geloof.

Teksten onder de wet:
Romeinen 2:12,13
12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren
gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld
worden;
13 (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet
zullen gerechtvaardigd worden;
Duidelijk dus het doen van goede dingen is belangrijker dan het alleen maar weten wat
goed is door de wet. Sommigen doen goed zonder de wet te kennen. Tegen hen zal
gezegd worden:
Mat. 25:
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig
geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij
geherbergd.
36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht;
Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben
wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?


Deze mensen die dus zonder wet gezondigd hebben, worden niet geoordeeld op
het feit of ze geloven of niet, maar op basis van hun werken.

Romeinen 3:19 tot en met 24
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet
zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
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20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem;
want door de wet is de kennis der zonde.
Dat is dus een functie der wet.
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en
over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;
Dus om gerechtvaardigd te worden moet je geloven in het offer van Christus en dan uit
dat geloof leven. Niet één goede daad zal bijdragen aan onze rechtvaardigheid,
alleen Gods genade maakt ons rechtvaardig.
Dus onder de wet zijn wil zeggen: je bent onder de wet als je gelooft dat je goede daden
bij zullen dragen aan je rechtvaardigmaking.
Galaten 4:5
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming
tot kinderen verkrijgen zouden.
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw
harten, Die roept: Abba, Vader!
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt,
zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.
Als je onder de wet bent ben je een dienstknecht van de wet, een slaaf. Maar onder
de genade ben je vrij, (niet vrij om te zondigen, maar als je toch faalt ben je niet
direct bij voorbaat vervloekt) bij God ben je een zoon door Yeshua/Jezus en is er altijd
vergeving, dat wil niet zeggen dat je dan achteloos met de wet kan omgaan, maar wel
dat Hij je wel wil vergeven en dan mag je weer met een schone lei beginnen.
Mat.11 vers
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Galaten 5:18
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan
tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
Door het geloof in Yeshua/Jezus heeft u de Geest gekregen. De Geest getuigt met uw
geest hoe u moet leven.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
Alleen de wet van de liefde der genade.
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid,
ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf,
tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren
zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods
niet zullen beërven.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
Hetgeen de Geest getuigt is in samenspraak met de wet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en
begeerlijkheden.
Het vlees dus gedood welke de zonde doet.
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25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
Dus we moeten het vlees negeren, als dood beschouwen en alleen naar onze geest
luisteren die communiceert met de Heilige Geest.
Dus door het geloof in Yeshua/Jezus Christus zijn we gerechtvaardigd?
Ja, maar wat houdt dat geloven in?
Jacobus 2:
1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der
heerlijkheid, met aanneming des persoons.
2 Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een
sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding;
3 En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit
gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier
onder mijn voetbank;
4 Hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van
kwade overleggingen?
5 Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om
rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen,
die Hem liefhebben?
6 Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken
zij u niet tot de rechterstoelen?
7 Lasteren zij niet den goeden naam, die over u geroepen is?
8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;
9 Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft
als overtreders.
10 Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden
aan alle.
11 Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult
niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een
overtreder der wet geworden.
12 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.
13 Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over dengene, die geen barmhartigheid
gedaan heeft; en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.
14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en
hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?
15 Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan
dagelijks voedsel;
16 En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt
verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat
nuttigheid is dat?
17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.
18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw
geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij
sidderen.
20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon,
geofferd heeft op het altaar?
22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het
geloof volmaakt is geweest uit de werken?
23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is
hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.
24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk
uit het geloof?
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25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest,
als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken
dood.
Het boek: Jacobus 2:
1 Broeders, als u bij de Here Jezus Christus hoort (bij Hem, Die alle macht en majesteit
heeft) maak dan geen onderscheid tussen rijk en arm. 2-3 Stel u voor dat u bij elkaar
bent en er komt iemand binnen met dure kleren aan en gouden ringen aan zijn vingers,
en u doet onderdanig en zegt: "Gaat u maar hier zitten, meneer. Dit is een goede plaats
voor u." Maar aan de arme man, die gelijk met die ander binnenkomt, schenkt u
nauwelijks aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen: "Blijf daar maar staan, of ga
ergens op de grond zitten." 4 Dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. U zou zich
laten leiden door verkeerde maatstaven. 5 Luister naar mij, broeders. God heeft de
armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het Koninkrijk van God is voor hen, want
dat heeft God beloofd aan allen die Hem liefhebben. 6 Hoe kunt u dan een arme man met
minachting behandelen? Hebt u niet door dat het de rijken zijn die u slecht behandelen
en voor het gerecht slepen? 7 Juist zij spotten met Jezus Christus, Die voor ons zoveel
betekent. 8 Het is goed om te doen wat de Here van u vraagt: "Houd net zoveel van uw
medemens als van uzelf." 9 Maar als de rijken bij u een streepje voor hebben, overtreedt
u de wet van God; dan zondigt u. 10 Als iemand zich aan de hele wet van God houdt,
maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet
heeft overtreden. 11 Want God, Die gezegd heeft dat men geen gemeenschap mag
hebben met een andere vrouw dan uw eigen, heeft ook gezegd dat u niet mag doden.
Dus, als u de regel over het huwelijk niet hebt overtreden, maar wel iemand hebt
vermoord, bent u toch schuldig aan het overtreden van Gods wet. 12 Spreek en handel
dus volgens de onderwijzing van Jezus Christus, want daarnaar zult u geoordeeld
worden. Wees u goed bewust van wat u doet en denkt! 13 Als u geen medelijden met
anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u wel
medelijden met anderen hebt gehad, zal Gods medelijden het winnen van Zijn oordeel.
14 Broeders, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet
blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? 15 Als
uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem:
16 "Het beste ermee, hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert", is dat toch
zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? 17 Het is wel duidelijk dat geloof
alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet.
Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof; het is dood en zinloos. 18 Iemand
zou kunnen zeggen: "Och, het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. De één legt de
nadruk op het geloof, de ander op de daden." Wel, als dat zo is, hoe kunt u mij dan uw
geloof laten zien, als dat niet uit uw daden blijkt? Ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik
doe. 19 Durven sommigen van u nog te beweren dat 'geloven alleen' genoeg is? Gelooft
u dat er maar één God is? Dat is goed, maar dat geloven de boze geesten ook; zij beven
van angst voor Hem! 20 Dwazen! Wanneer zult u eens leren dat 'geloven' geen zin
heeft als u niet tegelijk ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met
daden samengaat, is geen echt geloof. 21 Weet u niet meer dat God onze voorvader
Abraham rechtvaardigde om wat hij deed? Hij gehoorzaamde, zelfs al hield dat in dat hij
zijn eigen zoon op een altaar moest offeren. 22 Ziet u wat ik bedoel? Hij geloofde God en
deed precies wat God van hem vroeg. Zijn geloof werd pas écht geloof door wat hij
deed. 23 In de Boeken staat het zo: "Abraham geloofde God en daardoor beschouwde
God hem als rechtvaardig. God noemde hem zelfs Zijn vriend." (A) 24 Hieruit blijkt dus
dat een mens gered wordt door wat hij gelooft én door wat hij doet. 25 De hoer
Rachab is hier ook een voorbeeld van. Zij werd gered, omdat zij de Joodse
boodschappers thuis verstopte en veilig de stad uit wist te krijgen; dus door haar daden.
26 Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood.

Genesis 26:5: 'Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden
aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.
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Handelingen 10:
34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen
aannemer des persoons is;
35 Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.
(Aannemer des persoons, dus iemand die kijkt naar van welke stand je bent, rijk of
arm).
Hebr.11:4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan
Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over
zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Hebr.11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God
komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.
Hebr.11:8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit
te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet
wetende, waar hij komen zou.
Hebr.11:
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van
Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuël, en de profeten;
33 Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend,
de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt;
Om dit alles nog makkelijker te zeggen, als je de weerman gelooft die zegt dat het gaat
regenen en je dan een paraplu meeneemt is de paraplu het bewijs dat je hem gelooft.
Het één kan niet zonder het andere, het hoort bij elkaar.
Het bewijs dat God ons liefheeft is Yeshua/Jezus, zijn dood bewijst Zijn liefde voor ons.
Ons doen en laten bewijzen ons geloof en liefde voor God.

--------------------------------------------
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Hoofdstuk 6: De besnijdenis en de Galaten.
Bij de gelovigen uit de heidenen was verwarring ontstaan. Moest men, als men was gaan
geloven in Yeshua/Jezus, zich bekeren tot het Jodendom? Als je wilde bekeren tot het
Jodendom, moest je eerst besneden worden, de vrouwen werden gedoopt
(mikve). Dit was/is de overgangsrite. Je kwam onder de wet. Dus als in het nieuwe
testament afkeurend wordt gesproken over de besnijdenis dan heeft dat met de bekering
tot het Jodendom te maken en niet dat de wet op de besnijdenis afgeschaft wordt.
Dit probleem hadden de Galaten ook, ze wilden zich gaan bekeren tot het Jodendom,
omdat ze dachten dat ze dan bij Gods volk zouden horen. Maar nee, dat is geen
voorwaarde voor de zaligheid. Je wordt als een wilde loot geënt op de wijnstok en je
blijft wild. Maar "toegang" tot God krijg je alleen door rechtvaardigmaking door
Yeshua/Jezus Christus. Nu vinden protestanten dat als je laat besnijden dat Yeshua/Jezus
je niet tot nut zal zijn. Maar dat gaat alleen op als je denkt rechtvaardig/gereinigd te
worden door deze besnijdenis. Paulus maakt ook duidelijk dat als je als Jood besneden
bent, maar je zondigt, dan wordt jouw besnijdenis tot onbesnedenheid gerekend.
Abraham kreeg het teken van de besnijdenis omdat hij geloofde en daardoor
rechtvaardig verklaard werd en niet omdat hij rechtvaardig was!
Romeinen 2:
25 Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder
der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.
26 Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een
besnijdenis gerekend worden?
27 En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die
door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?
28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die
het in het openbaar in het vlees is;
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den
geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.
Galaten 1:(ik laat verzen weg, niet omdat ze niet belangrijk zijn, maar omdat ik alleen de
belangrijkste naar voren wil halen).
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van
Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Een ander evangelie, een andere manier om zaligheid te verkrijgen?
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van
Christus willen verkeren.
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde,
buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een
Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Galaten 2
1 Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas,
ook Titus medegenomen hebbende.
2 En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik
onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet
enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.
3 Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten
besnijden.
4 En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om
te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot
dienstbaarheid brengen.
Dus Titus, werd niet verplicht zich te besnijden omdat er waren die kwamen kijken of zij
wel volgens de wet leefden en of ze hen niet ergens op konden betrappen.
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Als ze Titus wel besneden dan hadden degenen die kwamen kijken vast commentaar
gehad op zijn levenswijze, die misschien nog niet helemaal naar de wet was.
5 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid
van het Evangelie bij u zou verblijven.
Zij hebben zich niets van hen aangetrokken, want van belang was de waarheid van het
Evangelie.
De besnijdenis is een teken van rechtvaardigmaking. Abraham kreeg dit teken omdat hij
geloofde, niet omdat hij de wet hield. De besnijdenis heeft in die zin niets met de wet te
maken. Besnijdenis is juist een teken van geloof in Christus, omdat je door geloof in
Christus gerechtvaardigd bent. Maar als je jezelf laat besnijden omdat je jezelf bekeerd
tot het Jodendom en je door de wet gerechtvaardigd wil worden, dan moet je de wet
volmaakt houden, dit zegt Paulus ook:
Gal.5:3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een
schuldenaar is de gehele wet te doen.
Galaten 2:
11 En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht,
omdat hij te bestraffen was.
Paulus was boos op Petrus, omdat hij iets goed fout deed.
12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen;
maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende
degenen, die uit de besnijdenis waren.
Eerst zat hij samen met heidenen te eten en plotseling was hij bang wat de Joden ervan
vonden.
13 En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken
werd door hun veinzing.
14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie,
zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense
wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse
wijze te leven?
Petrus deed alsof het verkeerd was bij de heidenen te zitten en alsof het niet verkeerd
was om bij Joden te zitten. Het punt was volgens mij dat Paulus boos was omdat de
heidenen in Christus misschien nog wel meer rein waren dan de Joden waar hij aan tafel
zat (maar ook juist in de zin dat zij door Yeshua/Jezus gereinigd waren). Petrus was ook
niet volmaakt, waarom verwacht hij dat dan wel van heidenen?
(Naar Joodse wijze leven is niet alleen leven naar de Thora (wet in de Bijbel), maar ook
naar de Talmoed)
15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar
door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat
wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der
wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
Zelfs zij, Joden, waren niet gerechtvaardigd uit de werken der wet, maar hebben nu ook
geloof in Yeshua/Jezus de Messias, opdat zij gerechtvaardigd zouden worden. Want
niemand wordt uit de werken der wet gerechtvaardigd!
17 Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven
zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre.
Is dan omdat zij, Joden, ook zondaars zijn, is Christus dan ook een dienaar der zonde?
Nee natuurlijk niet.
18 Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik
mijzelven tot een overtreder.
Paulus zegt: als ik nu ineens weer op die wet ga vertrouwen, dan kom ik weer onder de
vloek der wet.
19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
Hij zegt: toen Christus stierf in mijn plaats, betaalde hij mijn schuld aan de wet,
waardoor ik vrij was geworden, ik was geen slaaf meer, dat ik de wet nog iets schuldig

42
was. Maar eigenlijk was ik meegestorven, want hoe kan ik nu nog leven op de manier
die Hem noodlottig werd. Dus leef ik nu alleen voor God, mijn leven behoort aan Hem.
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;
en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
Hij zegt: ik leef nu omdat Hij mij genadig is en ik ben voor Hem rechtvaardig, omdat Hij
mij gerechtvaardigd heeft.
21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is,
zo is dan Christus tevergeefs gestorven.
Hij zegt: ik ga dus ook niet zeggen dat ik Gods genade niet nodig heb, want als je met de
wet zelf rechtvaardig kunt zijn, dan is Christus voor niets gestorven.
Galaten 3:
1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt
gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is
geweest, onder u gekruist zijnde?
De waarheid is dat wij alleen rechtvaardigheid in Hem kunnen vinden en niet in ons zelf
of in de wet.
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit
de prediking des geloofs?
De Heilige Geest hebben we gekregen omdat we toegeven niet zonder Hem te kunnen.
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het
vlees?
4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs!
5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken
der wet, of uit de prediking des geloofs?
De Geest geeft God ons uit geloof in genade niet uit verdienste.
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen,
heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de
volken gezegend worden.
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.
Degenen die net zo vertrouwen op God als Abraham worden net zo gezegend als
Abraham. Zijn onvolmaaktheid werd vergeven omdat hij vertrouwde, maar de straf voor
zijn onvolmaaktheid moest wel worden gegeven. Yeshua/Jezus zei: geeft het mij maar!
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het
boek der wet, om dat te doen.
Iedereen die denkt volmaakt te kunnen zijn, zijn onder de vloek van de wet.
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de
rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Je moet uit het geloof leven: leven met de wetenschap dat je niet volmaakt bent,
maar weten dat als je zondigt en daarna berouw hebt, God zo genadig is je te vergeven.
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door
dezelve leven.
De wet is zonder pardon, de wet eist volmaaktheid.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor
ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
Onze onvolmaaktheid eist straf, Christus heeft ons van deze straf verlost door onze straf
te ondergaan.
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en
opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
Door de zegening van Abraham door God, namelijk rechtvaardiging door het geloof,
konden wij heidenen nu Gods Geest ontvangen door het geloof.
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15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is,
doet niemand te niet, of niemand doet daartoe.
Als mensen een afspraak maken, valt daar ook niets meer aan te veranderen.
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door
de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de
beloftenis te niet te doen.
Zelfs de wet die in de tijd van Mozes is gegeven kan aan dat verbond niets veranderen.
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God
heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven.
19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het
zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de
hand des Middelaars.
Abraham heeft de erfenis gekregen door de belofte, de wet is alleen gekomen om de
zonde aan te tonen.
20 En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een.
21 Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet
gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit
de wet zijn.
Als het mogelijk zou zijn door de wet gerechtvaardigd te worden, dan was de belofte niet
nodig.
22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het
geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.
23 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn
besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof
zouden gerechtvaardigd worden.
Tot Christus heeft de wet op ons gelet.
25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
De wet is zijn claim op ons kwijt. Christus heeft die claim nu.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen
man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
In deze staat maakt het niet meer uit wat we zijn, we zijn allemaal één.
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis
erfgenamen.
Galaten 4:
1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een
dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;
2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de
eerste beginselen der wereld.
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden,
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming
tot kinderen verkrijgen zouden.
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw
harten, Die roept: Abba, Vader!
Dat Yeshua/Jezus onze straf wilde dragen, wekt liefde in ons op, waardoor wij God als
Vader gaan zien, wij worden afhankelijk van Hem.
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt,
zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.
8 Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geen goden
zijn;
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9 En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot
de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?
Hoe kan het nou, dat je eerst zo liefdevol God gehoorzaamde en nu weer denkt dat God
je zal accepteren omdat je de wet houdt. Dus in plaats van nederig te zijn en liefdevol
vergevend, niet oordelende, of het tegenovergestelde: dat je uit de hoogte doet en
anderen slecht vindt en afkeurt, zie je het verschil? Je mag daden afkeuren (zie 1Cor.6),
maar niet de persoon!
10 Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.
11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.
12 Weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders, ik bid u; gij hebt mij geen ongelijk
gedaan.
13 En gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses het Evangelie de eerste maal
verkondigd heb;
14 En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid;
maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus.
Paulus deed waarschijnlijk dus iets wat niet in de haak was, maar de Galaten hadden
hem niet veracht omdat hij zondigde, ze hebben hem niet gelijk aan de kant geschoven,
maar behandelden hem juist nog beter, wetende dat hij ook niet volmaakt was.
Waarschijnlijk ook omdat ze zagen dat Paulus het er moeilijk mee had. Bovendien wilden
zij gehoorzamen aan de eisen van het Nieuwe Verbond, namelijk als Yeshua/Jezus ons
vergeeft, moeten wij elkaar ook vergeven!
15 Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk
ware, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben.
16 Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende?
17 Zij ijveren niet recht over u; maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt
ijveren.
18 Doch in het goede te allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk, als ik bij u
tegenwoordig ben;
19 Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u
krijge.
20 Doch ik wilde, dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht veranderen;
want ik ben in twijfel over u.
21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?
22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een
uit de vrije.
23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch
deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;
24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee
verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;
25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem,
dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.
26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.
27 Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en
roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan
dergene, die den man heeft.
28 Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.
29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar
den Geest geboren was, alzo ook nu.
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der
dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.
31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.
Op basis van vertrouwen zijn we kinderen en niet op basis van geboorte, bijvoorbeeld het
Joods zijn.
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Galaten 5:
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
De vrijheid is het volgende:
Als wij zondigen dan worden wij schuldenaren aan de wet, schuldenaren die niet kunnen
betalen worden slaaf. Yeshua/Jezus heeft voor ons betaald, nu zijn we vrij, geen schuld
meer aan de wet.
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
Er waren Joden die zeiden dat de Galaten eerst Jood moesten worden om "toegang" tot
God te krijgen. Eigenlijk wilden ze hiermee zeggen dat ze zich eerst moesten reinigen,
door de wetten te houden. Eigenlijk zeggen ze hiermee dat het geloof in Christus niet
genoeg was om gerechtvaardig te worden.
De reden voor de besnijdenis was uit zijn verband gehaald. Abraham werd besneden als
teken dat hij gerechtvaardigd was, hij was niet gerechtvaardigd omdat hij zich liet
besnijden of omdat hij de wet hield.
Als je jezelf wilt bekeren tot het Jodendom zal een rabbi je zeker ook drie keer proberen
te ontmoedigen voordat ze je bekering tot het Jodendom serieus nemen. Waarschijnlijk
was de besnijdenis de ultieme test. Als je jezelf laat besnijden, of je kind, omdat je
gelooft dat je door Yeshua/Jezus gerechtvaardigd bent en je geloof wilt bewijzen door je
te laten besnijden als teken van je vertrouwen in je rechtvaardigmaking in Yeshua/Jezus
is dit een hele andere zaak, de besnijdenis is immers een teken van
rechtvaardigmaking, maar daar heeft Paulus het niet over.
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een
schuldenaar is de gehele wet te doen.
Als je dan ook verwacht, dat als je jezelf laat besnijden als overgangsrite tot het
Jodendom, dat je dan aangenaam in Gods ogen zal zijn, vergis je jezelf. Als je gelooft dat
je eerst dit en dat moet doen om gerechtvaardigd te worden dan heb je niets aan
Yeshua/Jezus!
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van
de genade vervallen.
5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.
6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het
geloof, door de liefde werkende.
Dit is een bevestiging van wat ik al over de besnijdenis zei, als je jezelf besnijden laat,
als teken van je vertrouwen op God in Yeshua/Jezus en Paulus zou dit afkeuren, dan
slaat wat hij zegt nergens op. Want er zit geen kracht in de besnijdenis? Of voorhuid? De
kracht moet zitten in ons geloof en vertrouwen op God. Het is alleen een bezegeling van
je rechtvaardigmaking. De besnijdenis geeft u geen kracht de wet te volbrengen, in het
geloof zit wel kracht (niet volmaakt, want we blijven mens), zie hoofdstuk 5. En
bovendien de besnijdenis maakt niet rechtvaardig en ook een voorhuid maakt ons niet
onrechtvaardig.
7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?
8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.
9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.
10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u
ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.
11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd?
Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.
12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!
13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een
oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
Vrijheid betekent niet vrij zijn van de wet, maar vrij zijn van de vloek der wet.
Vrijheid is nogmaals: geen schuldenaar meer aan de wet, om gerechtvaardigd
te worden! Dat wil niet zeggen dat je de wet niet meer hoeft te houden. De
protestanten zeggen dit wel: je mag op de sabbat werken, je mag varkensvlees eten,
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maar zeggen ze, je moet wel trouw zijn aan je vrouw en je mag niet stelen, ze zeggen:
dat zijn morele wetten, sabbat is een ceremoniële wet. Maar het zijn nog steeds Gods
wetten! We zijn zeker alleen maar vrij van de ceremoniële wet en niet van de morele
wetten. Joodse wetten? Pardon, Gods wetten! Ondertussen zeggen ze wel dat ze van de
wet bevrijd zijn, maar ze willen je wel onder andere wetten brengen, want als je zondag
niet in de kerk bent dan…? Zoals mijn oma (van de gereformeerde gemeente) zei tegen
mij toen ik een jaar of 12 was: je gaat naar de hel, want je gaat niet naar de kerk!
Op een reformatorische school, verplichten zij de kinderen op maandag zendingsgeld
mee te nemen, want dat is een regel van school. Wie wil nou wie onder de wet
brengen?
Nogmaals we zijn vrij van de vloek der wet! En niet van de wet.
14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste
liefhebben, gelijk uzelven.
Waarom? Ik herhaal wat ik al zei in hoofdstuk 5:

Als Yeshua/Jezus, door Zijn verschrikkelijke dood, waarbij Hij de toorn van
Zijn Vader over Zich heen kreeg, vergeving voor ons teweegbracht. Juist
daarna moeten wij elkaar vergeven, want als Hij ons vergeeft, wie zijn
wij dan, zondaars, om een andere zondaar niet te vergeven, of juist hen
te veroordelen. Dit is het nieuwe verbond!
Dat verwacht God wel van ons.
15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd
wordt.
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan
tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid,
ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf,
tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren
zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods
niet zullen beërven.
Dit verwacht Paulus ook minstens van een beginnende gelovige, dat hij zich niet met dat
soort praktijken inlaat, net als de apostelen afgesproken hadden in Handelingen 15.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en
begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Als gelovige mogen we ook alleen deze dingen van elkaar verwachten, alles moet in
liefde groeien in het geloof, anders is het een werk (der wet). Je mag elkaar bekritiseren,
alleen als dit nederig en in liefde gedaan wordt en niet uit hoogmoed. Ik geef de
apostelen gelijk, iemand die oprecht gelooft, zal gaan zoeken naar wat God van hem wil,
want Gods wet wordt gepreekt iedere sabbat, zie ook hand. 15 en zeker tegenwoordig,
bijna iedereen kan lezen wat er in de Bijbel staat.
Ik geloof dus dat de wet van de besnijdenis nog steeds geldt, zolang je maar niet denkt
dat het zaligmakend is. Een besnijdenis is een teken van geloof in rechtvaardigmaking in
Yeshua/Jezus.
De protestanten zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat
geloof ik niet. In de Bijbel staat duidelijk dat de bekering voorafgaat aan de doop.
In de Heidelbergse cathechismus staat het zo:
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Vr.74. Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in
Zijn gemeente begrepen zijn a, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de
zonden b en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen
toegezegd wordt c, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds,
der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden
d, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is e, voor
dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is f.
a Ge 17:7 b Mt 19:14 c Lu 1:15 Ps 22:10 Jes 44:1-3 Han 2:39 (* Ps 22:10 AV = Ps 22:11 SV) d Han 10:47 e Ge 17:14 f Col 2:11-13.

Ze zeggen ook dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, is dat wel zo?
Wat is de doop eigenlijk? De doop is een Joods gebruik. De hogepriester moest voordat
hij het heilige der heilige inging in de mikve (ook de vrouw na geboorte en reiniging, en
na de menstruatie). Het heeft eigenlijk dezelfde functie als de doop bij de christen: een
wedergeboorte, een nieuw leven beginnen en zoals Paulus het Titus zegt:
Titus 3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij
gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en
vernieuwing des Heiligen Geestes;
Het onderdompelen is dan een teken van de dood van de oude mens. Bij het boven
komen uit het water is men dan opnieuw geboren, waarbij men zich dan voorneemt in
een nieuw leven te zullen wandelen.
De doop is geen teken van rechtvaardigmaking, de besnijdenis wel!
Daarom werd Mozes bijna gedood voordat Zippora hem besneed. De man die Israël uit
Egypte ging leiden moest wel besneden zijn, het teken der rechtvaardigheid hebben.
Kolossenzen 2 vers 11 tot en met 14:
11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen
geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de
besnijdenis van Christus;
12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door
het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses,
mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
Het Boek:
11 In Hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar
geestelijk. Want Hij heeft u door Zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw
lichaam heerst. 12 U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de
macht van God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan
en hebt u nieuw leven ontvangen. 13 U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God
en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus
levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven.
In Christus, door Zijn offer (in Zijn besnijdenis, dus Zijn rechtvaardigheid echt door de
wet natuurlijk) hebben wij een geestelijke besnijdenis ondergaan, we zijn rechtvaardig
in Hem. Paulus zegt het al: geestelijk, in de geest, niet letterlijk, maar geestelijk al wel.
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden
weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
Uitgewist het handschrift dat tegen ons was, de wet, maar op de manier zoals hier in
Galaten genoemd wordt:
Galaten 3:
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want
er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven
is in het boek der wet, om dat te doen.
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11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want
de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door
dezelve leven.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde
voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout
hangt.
Romeinen 2:
26 Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een
besnijdenis gerekend worden?
27 En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die
door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?
Het staat ook in Romeinen dat als een heiden de rechten der wet bewaart zal zijn
voorhuid hem tot besnijdenis gerekend worden. Hier staat dus als een heiden de wet
houdt!
Ik duid dan niet op rechtvaardigmaking door de wet, daarop doelt Paulus ook niet, maar
op de rechten der wet, die door Yeshua/Jezus wel volbracht zijn, zijn wij als wij in Hem
geloven dan niet het teken der rechtvaardigmaking "waardig".
Romeinen 3:31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij
bevestigen de wet.
Protestanten laten het overkomen omdat Yeshua/Jezus de wet al heeft volbracht, wij
hem niet meer hoeven houden, althans zeker gedeeltelijk.
In Handelingen wordt gesproken over Stefanus die beschuldigd werd van het volgende,
door valse getuigen:
13 En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te
spreken tegen deze heilige plaats en de wet.
14 Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats
zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen zal, die ons Mozes overgeleverd
heeft.
15 En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als
het aangezicht eens engels.
Wie is nu een valse getuige? Stefanus was daar niet schuldig aan, maar de dominees van
de protestantse kerk wel!
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Hoofdstuk 7: Het geheim der wetteloosheid.
Er wordt in de Bijbel gesproken over verschillende mysteries/geheimen, maar de
belangrijkste is het geheim van het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,
Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van
het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door
gelijkenissen;
Maar er is ook een geheim/mysterie der wetteloosheid/ongerechtigheid en daar wil ik het
over hebben:
2 Thessalonicensen 2
1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze
toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest,
noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus
aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval
gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
Die komt niet(de dag van Christus) voordat de mens der zonde gekomen is. Wat is nou
de mens der zonde?
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt,
alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God
is.
Wie verheft zich? Dat hij God is?
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen
tijd.
De Thessalonicensen weten wat hem wederhoudt.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die
hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal
weggedaan worden.
Het Romeinse rijk was hetgeen wat wederhield, nadat dit rijk ophield te bestaan, hij werd
uit het midden weggedaan.
Het Boek noemde het: het geheim van de wetteloosheid (in Grieks: mysterion,
mysterie). Paulus kon niet vrijuit spreken, hij wist/ze wisten wel wat wederhoudt of wie:
dat was het Romeinse rijk, caesar, na deze wordt de mens der zonde, de zoon des
verderfs geopenbaard.
In Openbaringen wordt deze verborgenheid ook gemeld: zie openb.17:5-7, deze
verborgenheid heet Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen op de aarde.
Degene die na Rome de meeste macht had in West-Europa was de Rooms katholieke
kerk, op zeven heuvelen/bergen gebouwd.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal
door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
Welke zal dus blijven tot de dag van de Heere die deze zal verdoen.
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen,
en wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan;
daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te
worden.
De liefde der waarheid: het evangelie, de Rooms katholieke kerk gelooft dat zaligheid
verkregen wordt door genade, werken en sacramenten, Yeshua/Jezus's offer is niet
genoeg.
11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen
zouden geloven;
Een kracht der dwaling: bijvoorbeeld door de afgoderij van de mens, met al zijn
menselijke inzettingen en tradities. De Rooms katholieke kerk bijvoorbeeld is
ondergedompeld in afgoderij, het Vaticaanmuseum en plein staat vol met oude
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afgodsbeelden, ze aanbidden beelden en heiligen en Maria en hun eigen
instellingen en docterines, zoals de zondagsinstelling, de "katholieke" instelling
heeft zelf toegeven de sabbat te hebben veranderd in de zondag, zie de
katholieke encyclopedie.
Ook hebben ze alle bijbelse feestdagen afgeschaft en er heidense voor in de plaats
gezet, bijvoorbeeld de kerst, welke een heidense oorsprong heeft en niets te maken
heeft met de geboorte van Yeshua/Jezus. De protestantse kerk heeft veel doctrines
van hun moederkerk laten vallen. En de belangrijkste de liefde der waarheid
hebben ze weer omhelst, maar bijvoorbeeld de zondag staat nog in ere, een
menselijke instelling, waarbij dus de traditie God van de eerste plaats duwt en
dat is afgoderij! Kosjer eten heeft de Roomse kerk ook afgeschaft en er wel een
heidens gebruik in de plaats gezet, het vis eten op vrijdag, gewijd aan een visgod,
hoewel veel Rooms katholieken geen vis meer op vrijdag eten. De protestantse kerk eet
geen vis op vrijdag, maar ze eten ook niet kosjer, dit is wetteloosheid of beter
gezegd in de originele vertaling, thoraloos.
12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben,
maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere
bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking
des Geestes, en geloof der waarheid;
14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van
onzen Heere Jezus Christus.
15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij
door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en
gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,
17 Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.
Gods gerechtheid word vermengt met afgodische/heidense/menselijk tradities waarbij de
thora/wet genegeerd wordt. Dit is het geheim der wetteloosheid, deze wetteloosheid
wordt door God zwaar gestraft, lees maar:
Romeinen 1 vers 18 tot en met 32
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid,
en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten
onder houden.
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun
geopenbaard.
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de
schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij
niet te verontschuldigen zouden zijn.
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt;
maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is
verduisterd geworden;
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;
23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de
gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van
viervoetige en kruipende gedierten.
24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten
tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
De Rooms katholieke kerk is lang in de ban geweest van alle gevallen van
kindermisbruik door priesters in de kerk. Hoewel God zegt dat homofilie een gruwel is
en een grote zonde, worden in de protestantse kerk, homofiele paren getrouwd.
25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel
geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der
eeuwigheid, amen.
De Rooms katholieke kerk en de protestantse kerken hebben de waarheid Gods
veranderd in een leugen omdat ze zeggen dat o.a. het 4e gebod niet meer geldt, de
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sabbatdag op de zevende dag. God maken ze tot een leugenaar, iedere keer als
ze dit gebod in hun kerk op zondag oplezen.
26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun
vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit
geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende,
en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.
28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God
hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;
29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol
van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden,
vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;
31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken,
onbarmhartigen;
32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke
dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede
een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.
1Joh.4:
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God
zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is, die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is
uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord
hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is,
dan die in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit
kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.
7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die
liefheeft, is uit God geboren, en kent God;
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
De antichrist is echter ook degene die niet gelooft dat God in het vlees is gekomen,
namelijk in de vorm van Zijn Zoon Yeshua/Jezus.
2Joh.1:
5 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar
hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben.
6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden
van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus
Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een
vol loon mogen ontvangen.
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die
in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
Er zijn niet alleen Joden die niet geloven dat Yeshua/Jezus in het vlees gekomen is, dus
God, maar de J-getuigen geloven dit ook niet, zij geloven dat Yeshua/Jezus een soort
engel is.
Antichrist is alles wat in de plaats van God komt, de één gelooft niet dat God naar deze
aarde is gekomen in ons vlees, vele Joden. De R.K.-kerk gelooft niet dat de
rechtvaardiging alleen door Christus is.
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De protestanten en andere denominaties geloven niet dat de hele wet nog steeds geldt!
Waarmee ze de mens met zijn inzettingen en de tradities van de kerk dient en
niet God!
(Voor de betekenis antichrist: een antichrist is een ieder die iets anders op de plaats van
God stelt. Bij voorbeeld in de katholieke encyclopedie vinden we dat als bepaalde Rooms
katholieke groepen de nieuwe paus niet erkenden, er dan een antipaus of tegenpaus
gekozen en ingesteld werd. De eerste antipaus werd in 217 gekozen en sinds 1449 is er
geen antipaus meer geweest).
Deut.4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet
afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede
Deut.12:32 Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij
zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.
Openbaringen 22:
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort:
Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit
boek geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn
deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek
geschreven is.
Er zijn veel Christenen (die Yeshua/Jezus aannemen) in de wereld en die sommige
wetten in de thora verwerpen, door af te doen. En zij voegen er menselijke inzettingen
aan toe waardoor zij toedoen.
Er zijn Joden in de wereld die de thora aannemen, maar door toe te doen met menselijke
inzettingen (bijvoorbeeld het voorbeeld met het zorgen voor je ouders, zie Mat.15 3 t/m
6)
En doordat zij Yeshua/Jezus niet aannemen wordt het nieuwe testament niet gelezen en
geloofd, ze doen dus af.
Doen zij niet precies wat hier gezegd wordt in de bijbel, afdoen en toedoen.
Maar omdat ik van oorsprong een protestant ben heb ik het in dit boek alleen over
christenen die wetten verwerpen en menselijke inzettingen in de plaats stellen.
Je kunt stellen dat in de tijd van plus minus 500 tot en met nu de thora/wet flink
verworpen wordt, (waarschijnlijk al veel eerder want Paulus zegt in zijn tijd al dat het
al aan de gang is: 2 thes.2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede
gewrocht). Maar er zijn nu een hoop christenen die moeten bekennen dat God toch echt
de sabbat bedoeld heeft als rustdag en dat kosjer eten nog steeds door Hem gevraagd
wordt (Kosjer eten:anders had Yeshua/Jezus die boze geesten echt niet in die varkens
gestuurd).
En nogmaals dan had Hij niet gezegd:
Mat.5:
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet
gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een
jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal
geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar
zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het
Koninkrijk der hemelen.
20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en
der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.
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Luk.16:
16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods
verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.
17 En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der
wet valle.
Nu gaan we het hebben over de kern van de zaak weer de genade en de wet, omdat dat
het punt schijnt te zijn waarom je sommige wetten niet meer hoeft te houden en als je
dat wel doet dan ben je wettisch en wil je volgens hen je zaligheid verdienen door de
werken der wet Daarom wil ik dan eerst deze vragen lezen van de Catechismus van de
protestante kerk waar ik commentaar op heb, die over deze dingen gaan:
Heidelbergse Catechismus.
Zondag 7:
Vr.20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door
Adam zijn verdoemd geworden?
Antw. Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en
al Zijn weldaden aannemen.
Mijn commentaar:
Daar ben ik het helemaal mee eens, zie mijn hoofdstuk 5 over punt 3 de wet en de
genade. Nog een toevoeging: het feit dat je uit het geloof in Christus en voor Christus de
wet houdt kan niet bijdragen aan je zaligheid. Alleen Yeshua/Jezus zorgt ervoor dat
je gerechtvaardigd wordt, als je dit gelooft en Hem liefhebt daarvoor, dat Hij al je
straf gedragen heeft, dan wil je Hem gehoorzamen, en naar je gevoel, moet je dat dan
ook. Terwijl je gedrag het bewijs is van je geloof draagt dit niet bij aan je zaligheid! Je
moet mensen wel leren wat God van ze wil en je moet ook vertellen dat ze zich aan deze
dingen moeten houden, maar dit is niet wat ze in de hemel brengen zal!. Alleen als je
wet in zijn geheel houdt in volmaaktheid, kunnen wij onze zaligheid verdienen, maar dat
kunnen wij niet!
Zondag 23
Vr.61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Antw. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben;
maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus
mijn gerechtigheid voor God is a, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof
aannemen en mij toeëigenen kan b. a 1Co 1:30 1Co 2:2 b 1Jo 5:10
Mijn commentaar:
Je bent Gode wel aangenaam als je gelooft, maar dat in Christus, omdat we niet
volmaakt zijn!!!
Zondag 24:
Vr.62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God
of een stuk daarvan zijn?
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen
en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet a, en dat ook onze beste
werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn b.
a Gal 3:10 De 27:26 b Jes 64:6

Mijn commentaar
Precies, ze zeggen het zelf al, als we het zelf willen verdienen, onze zaligheid, dan
moeten we volmaakt in de wet zijn!
Vr.63. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het
toekomende leven wil belonen?
Antw. Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade a.
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a Lu 17:10

10 Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn
onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te
doen.
Mijn commentaar:
God is blij met onze goede werken en Hij beloont ze ook (uit genade)! Maar al was
Christus niet voor ons gestorven dan hadden die paar goede werken niet voldoende
geweest omdat God van ons volmaaktheid eist.
Vr.64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?
Antw. Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof
ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid a.
a Mt 7:18 Joh 15:5

Mt 7:18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom
goede vruchten voortbrengen.
Joh.15:5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt
veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
Mijn commentaar:
Ja, wel als er geen liefde voor Yeshua/Jezus/God is. Yeshua/Jezus is naar deze aarde
gekomen juist omdat Hij verwacht dat Zijn offer liefde bij ons opwekt met als doel dat wij
naar dat doel streven, namelijk Zijn wet onderhouden, oefenen als burger welke zal
mogen leven in het Koninkrijk van God waar alleen gerechtigheid is. Sommige
protestantse kerken geven de indruk dat wij niets kunnen, dat we onbekwaam zijn in het
uitvoeren van Zijn wet. We zijn niet volmaakt, maar ook niet achterlijk! Zie verder
bladzijde 54. Dan komt de beroemde tekst van Paulus:
Romeinen 7:18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want
het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Mijn commentaar:
Zo van: ik kan het toch niet, dus waarom zou ik de moeite doen. Zo bedoelde Paulus het
niet, het is niet altijd zo met ons gesteld!
En nog erger is het gesteld bij de Oud gereformeerde gemeente en de gereformeerde
gemeente, ze zeggen altijd: och mocht het nog gebeuren. We moeten wachten op God
dat Hij ons bekeerd en dat kunnen we zelf niet, pardon is het niet zoals Johannes zegt:
Johannes 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Mijn commentaar:
God nodigt iedereen!! uit om bij Hem te komen, God is goedertieren en genadig, Zijn
genadegift is voor iedereen die maar wil. Johannes getuigt, je krijgt de macht om een
kind van God te worden, echt waar! Kom nou niet met de uitverkiezing, want God kiest
ook degenen die Hij met Zijn vooruitziende blik kan inschatten. Hij schept geen mensen
die bijvoorbaat al vervloekt zijn, dat zou wreed zijn. Mensen die eeuwig vervloekt zijn
hebben zijn genadegift verworpen en hebben onrechtvaardig geleeft, ze hebben het echt
verdiend. Wij kunnen echt uit onszelf door de Heilige Geest goede daden doen, maar die
zouden nooit genoeg zijn om de hemel te verdienen. Daar is Yeshua/Jezus voor
gekomen.
Zondag 25:
Vr.65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden
deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?
Antw. Van den Heiligen Geest, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging
des heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de Sacramenten.
Mijn commentaar:
Iemand die zijn hand uitstrekt naar God krijgt Zijn Geest en daardoor de macht om een
kind van God te worden. De nadruk moet gelegd worden op het feit dat als je God wil als
je Vader, Hij je Vader is en niet of je wel of niet uitverkoren bent. Joh.1:12 zie boven
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zegt eigenlijk: als je Hem aanneemt, maak je jouw verkiezing vast. O ja Petrus heeft
zoiets gezegd:
2 Petrus1:10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing
vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
Zondag 32:
Vr.86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds,
alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede
werken doen?
Antw. Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft,
ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons
ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen a, en Hij door ons geprezen
worde b. Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij
c, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen
worden d.
a Ro 6:13 Ro 12:1,2 1Pe 2:5,9 1Co 6:20 b Mt 5:16 1Pe 2:12 c 2Pe 1:10 Mt 7:17 Ga 5:6,22 d 1Pe 3:1,2 Ro 14:19

Mijn commentaar:
Goede werken? De wet doen dus, als je de wet houdt doe je goede werken!
Ik wil deze tekst ook nog maar eraan toevoegen:
Jac.2:26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de
werken dood.
Even het geheugen opfrissen: werken getuigen van je geloof, nee je wordt niet zalig
gemaakt door geloof met goede werken, maar door het offer van Yeshua/Jezus.
Geloven is geen zweverig gevoel wat je moet hebben, maar een vast sterke mening die
je moet hebben. De kennis der waarheid, je ziet het als waarheid.
Geloven is net als een kant kiezen in een oorlog, maar nu is het de oorlog tussen goed en
kwaad. Bij wie wil je horen?
Rom.10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,
Dus door de Bijbel te lezen, kun je gaan geloven en verliefd worden op God.
Zondag 33

Vr.88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen?
Antw. In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen
mensen.
Vr.89. Wat is de afsterving des ouden mensen?
Antw. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben.
Vr.90. Wat is de opstanding des nieuwen mensen?
Antw. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde
om naar den wille Gods in alle goede werken te leven.
Vr.91. Maar wat zijn goede werken?
Antw. Alleen die uit waar geloof a, naar de wet Gods b, alleen Hem ter eer geschieden
c, en niet die op ons goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond zijn d.
a Ro 14:23 b Le 18:4 1Sa 15:22 Eph 2:10 c 1Co 10:31 d Eze 20:18,19 Jes 29:13 Mt 15:7-9

Mijn commentaar:
Ah daar komt de wet toch nog, inderdaad alleen naar de wet Gods en niet op ons
goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond zijn.
Zondag 44:
Vr.115. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo
ze toch niemand in dit leven houden kan?
Antw. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren
kennen a, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in
Christus te zoeken b. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God
bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het
evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit
leven geraken c.
a Ro 3:20 1Jo 1:9 Ps 32:5 b Mt 5:6 Ro 7:24,25 c 1Co 9:24 Php 3:12-14
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Mijn commentaar:
Natuurlijk is het onmogelijk voor ons om de wet volmaakt te houden maar God vraagt
van ons geen onmogelijkheden: zie Deut. 30:
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en
dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het
voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan
gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het
doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen
te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten,
opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land,
waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult
worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;
En in het Boek staat het nog duidelijker:
11 Want deze geboden zijn niet te zwaar om te worden nageleefd. 12 Deze wetten zijn
niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan
brengen. 13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun
boodschap kan overbrengen. 14 Nee, zij zijn vlakbij (in uw hart en op uw lippen) zodat u
ze kunt gehoorzamen. 15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en
dood, geluk en ellende. 16 Ik heb u vandaag opgedragen de HERE, uw God, lief te
hebben, Zijn paden te volgen en Zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot
volk worden. De HERE, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan
zegenen. 17 Maar als uw hart zich afwendt en u niet wilt luisteren (als u afdwaalt tot
aanbidding van andere goden)
Mat.11:
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven.
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Mijn commentaar:
Het moet vóór de tijd van het bewijs (de komst van Yeshua/Jezus en Zijn dood en
opstanding enz. is het bewijs van Gods liefde voor ons) zwaar zijn geweest. Kijk maar
naar Judas die niet meer geloofde dat Yeshua/Jezus hem zou vergeven, het
bewijs daarvan is zijn zelfmoord. Petrus geloofde wel dat Yeshua/Jezus hem
weer zou vergeven, maar hij weende wel bitterlijk omdat hij wel wist dat God Zijn
Zoon zou straffen voor de zonde die hij, Petrus, had gedaan.
Zijn liefde maakt het gehoorzamen van de wet niet zwaar, en je hoeft ook niet
belast te zijn want Hij vergeeft! De wet wordt vaak een juk genoemd, zonder alle
menselijke wetjes erbij is het niet erg, geen last, maar een zacht juk. Yeshua/Jezus
noemt het een juk net zoals we nu een dienstknecht zijn van God, zoals Paulus dit
noemt. Als je jezelf nog niet aan de wet houdt na je bekering, wat voor nut heeft je
bekering dan?
Rom.6:
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de
begeerlijkheden deszelven lichaams.
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13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt
uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot
wapenen der gerechtigheid.
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade.
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de
genade? Dat zij verre.
16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter
gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der
zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven
zijt;
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.
19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw
leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot
ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot
heiligmaking.
20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.
21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt?
Want het einde derzelve is de dood.
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde,
hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.
23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige
leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
Nog wat teksten:
1Joh.5:
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben,
en Zijn geboden bewaren.
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet
zwaar.
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de
wereld overwint, namelijk ons geloof.
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
1Joh.3:10 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een
iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet
liefheeft,
1Joh.2:
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar,
en in dien is de waarheid niet;
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden;
hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld
heeft.
1Joh.3:
22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en
doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en
elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan
kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven
heeft.
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Luk.1:6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en
rechten des Heeren, onberispelijk.
Handelingen 24:14 Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen,
den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten
geschreven is;
Romeinen 2:13 Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de
daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;
Romeinen 3:31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij
bevestigen de wet.
Romeinen 7:12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en
goed.
Romeinen 7:14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,
verkocht onder de zonde.
Romeinen 7:22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
Openbaringen 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te
voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de
getuigenis van Jezus Christus hebben.
Openbaringen 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden
Gods bewaren en het geloof van Jezus.
Gelijkenis van de bruidsmeisjes
Mat.25:
1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar
lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.
2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.
3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich.
4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem
tegemoet!
7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan
uit.
9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en
voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.
10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen
met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!
12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon
des mensen komen zal.

Spreuken 6:23 Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen
der tucht zijn de weg des levens;
Stel dat de maagden de gelovigen uit de volken zijn, de bruid die niet in dit verhaal
voorkomt: Israël, en de bruidegom Yeshua/Jezus. Als de lampen (zie tekst boven van
spreuken) de wet zijn en in detail de tien woorden, de tien geboden. Wie zouden dan de
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maagden zijn die niet genoeg olie hadden (Openbaringen 14:4 Dezen zijn het, die met
vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen,
waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het
Lam. Mensen die het Lam volgen worden maagden genoemd, niet uit zichzelf zijn zij dat,
ze zijn gekocht.)
Ik weet niet of dit zo bedoeld wordt dat deze gelijkenis gericht is aan mensen die aan de
wet afdoen (niet alle tien geboden in ere houden). Maar nu zal u wel zeggen, als die
andere maagden dan wel gekend worden hebben ze dit dan daardoor verdiend? Nee, dat
kan toch niet, maar als je bewust menselijk inzettingen in de plaats van Gods woord gaat
zetten en je bekeerd je niet, dan wordt dit je dit wel aangerekend. Ontwetendheid is
geen zonde, wel als je er gewoon niet van wilt weten. Bij elke kerkgemeenschap waarin
er dingen van je verwacht worden, hoor je de Bijbel erop na te slaan, of het inderdaad zo
is.
Om Markus 7 nog maar eens te herhalen:
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk
wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.
9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen
zoudt onderhouden.
En Ezech.22:26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige
dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil
tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van
Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd".
Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet,
In 't onderzoek van uw bevelen waken;
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let.
In Uw geboôn zal zich mijn geest vermaken,
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken.
Psalm 119 vers 8.
---------------------------------------
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Hoofdstuk 8
Goede vrijdag en de opstanding.
De naam zegt het al vrijdag. Op vrijdag zou de Here Yeshua/Jezus gestorven moeten
zijn. Maar klopt dit wel? We gaan weer lezen:
Johannes 19:
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd
buigende, gaf den geest.
31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den
sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot),
baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.
Het was dus een grote sabbat, dit betekent dat het een bijzondere sabbat was, namelijk
de 15e nissan. Dus het was geen gewone sabbat die normaal altijd op zaterdag valt,
deze sabbat valt op een andere weekdag, maar wel een dag waar je op moet rusten en
niet mag werken. Het is een "feest"-dag of gedenkdag. De grote sabbat die nu bedoeld
is, is de Pesach, de dag waarop herdacht wordt dat de verderfengel de deur voorbij ging,
waarvan de deurposten besmeurd waren met het bloed van het lam. Die avond werden
alle eerstgeborenen gedood, waaronder de zoon van de farao. Bij de Israëlieten ging de
verderfengel voorbij. Elk jaar wordt een dag van te voren, nl. op de 14e nissan
lammeren geslacht en gegeten als gedenkteken aan dat wonder. Yeshua/Jezus werd ook
op de 14e nissan gedood, zodat ook de verderfengel aan ons voorbij zou gaan.
Johannes 19:
13 Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder op den
rechterstoel, in de plaats, genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabbatha.
14 En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide
tot de Joden: Ziet, uw Koning!
De voorbereiding van het Pascha was dus de dag voor de 15 Nissan. Op de dag der
voorbereiding werden laat in de middag de lammeren geslacht. Dus toen ons "Lam" werd
geslacht, werden alle paaslammeren ook geslacht.
Yeshua/Jezus vierde de pesachmaaltijd (Pascha) een dag eerder met Zijn discipelen.
Nu zeggen ze dat Yeshua/Jezus op goede vrijdag gekruisigd is en op zondag is
opgestaan. Klopt dit wel?
Wat Bijbelteksten:
Mat.12:
39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een
teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.
40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo
zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
Jona 1:17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in
het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.
Yeshua/Jezus zou dus drie dagen en drie nachten in het graf liggen.
Zoals ik in hoofdstuk 4 vermeld begint de bijbelse dag met de avond, dus als
vrijdagavond Yeshua/Jezus in het graf is gelegd:
Vrijdag------------------------------------------------------------------1e dag.
Begon met donker de zaterdag/sabbat, sabbatnacht--------------1e nacht.
Zaterdag----------------------------------------------------------------2e dag.
Zondagnacht------------------------------------------------------------2e nacht.
Zondag------------------------------------------------------------------3e dag.
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Dan komen we 1 nacht tekort, hoe je het ook bekijkt!
De Bijbel heeft altijd gelijk, dus als er staat 3 nachten dan moet het ook drie nachten
zijn!
En als de kruisiging op donderdag plaatsvindt?
Begon met donker de vrijdag/grote sabbat----------------------------1e nacht.
Vrijdag--------------------------------------------------------------------1e dag.
Zaterdagnacht------------------------------------------------------------2e nacht.
Zaterdag------------------------------------------------------------------2e dag.
Zondagnacht--------------------------------------------------------------3e nacht.
En de donderdag omdat de dag van de gebeurtenis ook meetelt------3e dag.
Dit zou dus kunnen.
Maar dan zit ik nog met een paar problemen:
1. In Markus 16:1 staat:
1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de
moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem
zalfden.
Wanneer hebben ze die specerijen gekocht? Zaterdag 's avonds dan? Zeker niet 's
morgens vroeg, want het was nog donker. 's Avonds specerijen kopen vind ik ook
niet zo geloofwaardig, omdat de term die gebruikt wordt op marktaankoop duidt.
2. Mat.28:1 spreekt van tegen den eersten dag der week, maar als Yeshua/Jezus
zondagochtend opstaat is het niet tegen de 1e dag der week. Wel namelijk als hij
zaterdagavond of op het moment van overgang is opgestaan (natuurlijk er
rekening mee gehouden dat de nieuwe dag in de avond begint).
Mat.28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag
der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
3. Vers 1 en 2 van Marcus 16 lijken een beschrijving van twee verschillende
tijdsmomenten/gebeurtenissen:
Markus 15:
47 En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij
gelegd werd
Markus 16:
1 En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de
moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem
zalfden.
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon
opging;
In de Statenvertaling worden vers 47 en vers 1 van elkaar gescheiden, maar ik vind ze
beter bij elkaar passen dan vers 1 en 2. De tekst lijkt te zeggen dat vers 1 en vers 2
twee verschillende momenten weerspiegelen. Ik denk dat omdat in Markus wordt gezegd
van de vrouwen die het graf bezochten: dat ze niemand iets zeiden omdat ze bevreesd
waren, terwijl Maria Magdalena en de andere vrouwen met vreze en blijdschap naar de
discipelen liepen. De verschijning aan Maria Magdalena wordt in Markus genoemd, maar
lijkt apart te staan van het verhaal van vers 2 tot en met 8. Wat ik er allemaal mee
bedoel wordt later duidelijk.
Ook de tekst van Mattheus 28 vers 1 vindt ik verdacht:
Mattheus 28 vers 1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag
der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.
Het wordt toch niet met het "lichten" de eerste dag der week? De nieuwe Bijbelse dag
begint immers met het donker.
Ik denk namelijk dat de Here Yeshua/Jezus's dood op woensdagmiddag is geweest en zal
laten zien waarom ik dat denk (natuurlijk kan ik het niet zeker weten!).
Laten we eens gaan kijken naar alle teksten die alle gebeurtenissen rond het
verlossingswerk beschrijven en kijken of de vertalingen bv. wel kloppen. We leggen alle
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evangeliën "naast" elkaar. En alleen de teksten die van belang zijn, anders wordt het te
lang, u kunt alle andere teksten terugvinden in de Bijbel.

We kunnen stellen dat de volgende vrouwen er dichtbij betrokken waren:
 Maria Magdalena.
 Maria, de moeder van Jacobus.
 Den kleine?
 Van Joses.
 Salome.
 Maria, de moeder van Yeshua/Jezus.
 Maria, de vrouw van Klopas (één van de Emausgangers).
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Het was avond, bv. zie voorgaande in Mat. en Mark. wordt de term opsios:avond,
gebruikt (strongcode 3798). Bij Luk.23 staat bij vers 54, de sabbat kwam aan, deze twee
woorden zijn een vertaling van het woord epiphosko, strongcode 2020, wat betekent:
licht worden, om het licht, morgenstond: het Grieks laat ons denken dat het
ochtend is, maar in werkelijkheid is het avond, de overgang van licht naar
donker.
In Mat. 28:1 wordt epiphosko vertaald alsof het ochtend is en terwijl in
Luk.23:54 het woord wordt vertaald als de sabbat kwam aan.
Epiphosko betekent morgenstond, om het licht, in Israël duidt het echter een
nieuwe dag aan bij het donker worden in de avond, bij het donker worden
begint de nieuwe dag.
Eigenlijk zegt Mat. 28:1 dat het avond is de overgang van licht naar donker, het
begin van een nieuwe dag.
Het was de dag der voorbereiding, de sabbat kwam aan, een grote sabbat. Yeshua/Jezus
werd in het graf gelegd en een steen ervoor gewenteld.

Op de dag na de voorbereiding vergaderen de overpriesters en de Farizeeën met Pilatus
om het graf te verzegelen tot den derde dag toe, de derde dag dus ook. Het graf werd
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verzegeld, dus niemand mocht erin. Dus op de derde dag konden de vrouwen pas weer
terugkomen.
De vrouwen hebben de specerijen en zalven bereid en op de sabbat rustten zij naar het
gebod.

mat.28:1 En <1161> laat <3796> na de sabbat <4521>, als het begon te lichten
<2020> (5723), tegen <1519> den eersten <3391> dag der week <4521>, kwam
<2064> (5627) Maria <3137> Magdalena <3094>, en <2532> de andere <243> Maria
<3137>, om het graf <5028> te bezien <2334> (5658).

Mat.28:1 <3796> <1161> <4521> <3588> <2020>
(5723) <1519> <3391> <4521> <2064> (5627) <3137>
<3588> <3094> <2532> <3588> <243> <3137>
<2334> (5658) <3588> <5028>

Nu gaan we de woorden af hoe ze vertaald zijn:
 Laat: strongcode 3796, opse (opsios=avond): in het einde, laat in de dag.
 Na staat schuingedrukt, staat er in de originele tekst niet.
 De sabbat: 4521, sabbaton: sabbat, sabbatdag, week (zeven).
 Als het begon te lichten: 2020 epiphosko: morgenstond, in Israël begint de
nieuwe dag met de avond, zie luk. 23:54, let op, deze term wordt ook gebruikt bij
het moment dat Yeshua/Jezus in het graf gelegd werd, dus het is avond.
 Tegen: 1519, eis: tegen, tegenaan.
 Den eersten: 3391, mia: eerste, enige, andere.
 Dag staat schuingedrukt, staat er in het origineel niet.
 Der week: 4521, sabbaton: sabbat, sabbatdag, week (zeven).
De rest van de zin is misschien niet zo van toepassing.
Ik maakt hier de veronderstelling (ik denk, ik weet niet zeker, ik ben geen Griekstaalkundige) dat hier dus staat:
En in het einde van de sabbatovergang van licht naar donker (in dit geval), tegen de 1e
van de zeven (1e dag der week),
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Eigenlijk bedoel ik dus dat ik denk dat de vrouwen op zaterdagavond het graf kwamen
bezien.Er staat ook dat ze tegen den eersten dag der week kwamen, al had het al
ochtend geweest dan was het al de eerste dag der week en niet er tegen aan. Ik ga
uitgebreid laten zien waarom ik dit denk, dus lees rustig door.
Mark.16:
1 En <2532> als de sabbat <4521> voorbijgegaan was <1230> (5637),
hadden <59> <0> Maria <3137> Magdalena <3094>, en <2532> Maria
<3137>, de moeder <3588> van Jakobus <2385>, en <2532> Salome
<4539> specerijen <759> gekocht <59> (5656), opdat <2443> zij
kwamen <2064> (5631) en Hem <846> zalfden <218> (5661).
2 En <2532> zeer <3029> vroeg <4404> op den eersten <3391> dag der
week <4521>, kwamen zij <2064> (5736) tot <1909> het graf <3419>,
als de zon <2246> opging <393> (5660);

mark.16:
1 <2532> <1230> (5637) <3588> <4521>
<3137> <3588> <3094> <2532> <3137> <3588>
<3588> <2385> <2532> <4539> <59> (5656)
<759> <2443> <2064> (5631) <218> (5661)
<846>
2 <2532> <3029> <4404> <3588> <3391> <4521>
<2064> (5736) <1909> <3588> <3419>
<393> (5660) <3588> <2246>
Vers 1
 Voorbijgegaan was: 1230 (strong) diaginomai: doorgebracht hebbende.
 Gekocht: 59 agorazo: kopen, handel drijven, in de marktplaats zijn.
Vers 2
 Zeer: 3029 lian: zeer, erg, onmetelijk.
 Vroeg: 4404 proi: in de morgen, vroeg, simera is vandaag, simera proi is
vanochtend, dus begin van vandaag, dus begin van 1e dag van de week.
 Zon: 2246 helios: zon
 Opging: 393 anatello: omhoog, rijzen, rechtop.
In vers 1 zijn het Maria Magdalena en andere vrouwen die specerijen hebben
klaargemaakt en van plan waren daarmee naar het graf te gaan, eigenlijk hoort deze
vers, vind ik, bij vers 47 bij Markus 15.
In vers 2 zijn het volgens mij andere vrouwen die 's morgens bij het graf gingen kijken,
de engel zegt tegen hen dat ze alleen maar tegen de discipelen moeten zeggen dat ze
naar Galilea moeten gaan. En er wordt gezegd dat ze niemand iets zeiden.
Vers 1 en 2 vermelden twee verschillende momenten in tijd.
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Eersten: 3391 mia: eerste, enige.
Zeer vroeg: 901 bathus: diep, zeer vroeg in het begin van.
Morgenstond: 3722 orthros: dageraad, nieuwe dag, die toen begon met de avond.

Joh.20:
1 En <1161> op den eersten <3391> dag der week <4521> ging <2064>
(5736) Maria <3137> Magdalena <3094> vroeg <4404>, als het nog <2089>
duister <4653> was <5607> (5752), naar <1519> het graf <3419>; en
<2532> zag <991> (5719) den steen <3037> van <1537> het graf <3419>
weggenomen <142> (5772).

joh.20:
1 <3588> <1161> <3391> <3588> <4521> <3137>
<3588> <3094> <2064> (5736) <4404> <4653>
<2089> <5607> (5752) <1519> <3588> <3419>
<2532> <991> (5719) <3588> <3037> <142> (5772)
<1537> <3588> <3419>




Als het nog: 2089 eti: ook, alsook, verder, langer, meer.
Duister: 4653 skotia, duisternis.

Nog andere tijdstippen:
Mark.16:9 En <1161> als Jezus opgestaan was <450> (5631), des morgens
vroeg <4404>, op den eersten <4413> dag der week <4521>, verscheen
Hij <5316> (5648) eerst <4412> aan Maria <3137> Magdalena <3094>,
uit <575> welke <3739> Hij zeven <2033> duivelen <1140> uitgeworpen
had <1544> (5715).

Mark. 16:9 <450> (5631) <1161> <4404> <4413>
<4521> <5316> (5648) <4412> <3137> <3588>
<3094> <575> <3739> <1544> (5715) <2033>
<1140>









Des morgens vroeg: 4404 proi: vroeg in de dag (dag begint met de avond), dus 's
avonds verscheen Yeshua/Jezus dus als eerste aan Maria Magdalena.
4521 Letterlijk staat er sabbatou is enkelvoudig
Den avond: 2073 hespera: avond, het feit dat dit woord niet in de andere
gedeeltes voorkomt is denk ik omdat het moment van overgang van de één naar
de andere dag van tijdje voorbij was, ze waren ook aan het reizen, waarschijnlijk
vanaf het moment dat de sabbat voorbij was.
Dag: 2250 hemera: dag.
Gedaald: 2827 klino: buigen, neergaan.
Ging in: 1525 eiserchomai: komen, binnengaan.

Waarschijnlijk ook een reden waarom de Emausgangers Yeshua/Jezus niet herkenden
was omdat het (zaterdag)avond was en het donker was, toen ze in gingen, waarschijnlijk
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was het daar licht. Alhoewel de vertaling laat weten dat dit niet de enige reden was, het
niet herkennen was ook van bovenaf geregeld. De Emausgangers hadden van de
vrouwen gehoord wat er gebeurd was en zijn toen vertrokken naar Emaus.

 Avond: 3798 opsios: laat in de dagovergang
Yeshua/Jezus verscheen voor het eerst aan de discipelen en toonde zijn wonden.
Ik geef een korte samenvatting hoe ik denk dat het ongeveer gegaan is:
Yeshua/Jezus wordt op woensdag net voordat de grote sabbat begint op donderdag in
het graf van Jozef van Arimathea gelegd. De vrouwen waren daarbij, voor de sabbat
wordt nog lijnwaad gekocht, Nicodemus bracht ook nog een hoop specerijen en nog voor
de sabbat bereidden de vrouwen deze. Jozef van Arimatea sluit het graf door een grote
steen voor de deur te wentelen, ze gaan weg. Donderdag vergaderen de overpriesters en
de Farizeeën met Pilatus, omdat Yeshua/Jezus had gezegd dat hij na drie dagen zou
opstaan, verzegelen ze het graf en zetten er wachters bij.
Als de grote sabbat voorbij is, dan is het vrijdag, een gewone dag, gaan Maria Magdalena
en andere vrouwen specerijen kopen, zie Mark.16 vers 1. Als Yeshua/Jezus op vrijdag
gedood was wanneer hadden ze dat dan moeten doen? Dat geldt ook voor de donderdag.
De vrouwen gingen pas zaterdagavond naar het graf, omdat het graf tot de derde dag
verzegeld werd en ze er toch niet eerder inkonden. Zie AAA..
Dus kwamen ze toen het al een beetje donker werd op de sabbat naar het graf met de
specerijen. Toen ze bij het graf aankwamen was er een grote aardbeving en een engel
wentelde de steen van het graf en ging erop zitten. De wachters waren erg geschokken
en waren als "doden" en gingen naar de stad. De engel zei dat ze niet bang hoefden te
zijn, dat Yeshua/Jezus was opgestaan en liet zien waar Hij gelegen had. De engel zei dat
ze het de discipelen moesten gaan vertellen en dat Yeshua/Jezus ook naar Galilea zou
gaan. De vrouwen gingen heen om het de discipelen te vertellen, maar die geloofden hen
niet. Petrus en Johannes gingen mee naar het graf en zagen de doeken liggen en de
zweetdoek netjes opgerold. Petrus geloofde niet, maar Johannes wel zo zegt hij in zijn
evangelie. De twee dicipelen gaan weer naar huis en Maria blijft vertwijfeld achter.
Totdat Yeshua/Jezus aan hen verschijnt, waarschijnlijk waren de vrouwen ook weer
meegegaan. Ze willen Zijn voeten grijpen en Hem aanbidden en Maria Magdalena wil
Hem aankleven zo staat het er, maar ze mag Hem niet aanraken want hij is nog niet
opgevaren tot Zijn Vader om Zijn bloed in het Heilige der Heilige te brengen bij Zijn
Vader om verzoening te doen als Hogepriester. Yeshua/Jezus zegt tegen hen dat ze het
de discipelen moeten vertellen en dat Hij hen in Galilea wil ontmoeten.
De wachters zijn intussen naar de overpriesters gegaan om te vertellen wat er gebeurd
is, ze krijgen zwijggeld en moeten vertellen dat ze lagen te slapen toen de discipelen
Hem 's nachts weghaalden.
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De Emausgangers, één daarvan is Kleopas, zijn na het 1e bericht van de vrouwen op weg
gegaan naar Emaus, zo'n 11 kilometer van Jeruzalem, Yeshua/Jezus komt ineens bij hen
lopen, ze herkennen Hem niet, pas als ze Hem binnen vragen herkennen ze hem bij een
maaltijd.
Ondertussen lopen de vrouwen weer terug naar de discipelen om te vertellen dat
Yeshua/Jezus hen is verschenen, maar ze geloofden weer niet. Inmiddels zijn de
Emausgangers weer in Jeruzalem aangekomen en vertellen aan de discipelen het hele
verhaal, sommige geloofden toen nog niet en toen zij daarover spraken verscheen
Yeshua/Jezus aan hen, verweet hen hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Liet
hen zijn wonden zien en at wat voor hun ogen.
In de ochtend, zondagochtend toen de zon opkwam gingen er andere vrouwen, zie
Mark.16 vers 2, naar het graf, want ze vroegen zich af wie de steen van het graf zou
wentelen, maar toen ze aankwamen zagen ze dat de steen al afgewenteld was. In het
graf zat een engel die zei dat Yeshua/Jezus was opgestaan en dat Hij hier niet was. Ze
hoefden dus niet te gaan vertellen dat Hij was opgestaan, want dat wisten de discipelen
al, ze moesten wel zeggen dat Hij hen voorging naar Galilea.
Na acht dagen verscheen Hij hen weer, er staat niet bij waar de discipelen waren,
Yeshua/Jezus liet Thomas Zijn wonden zien, toen geloofde hij pas.
Daarna verscheen Hij hen weer in Galilea zoals belooft, terwijl ze aan het vissen waren.
Waarschijnlijk verscheen Hij hen weer vlakbij Jeruzalem op de Olijfberg en zei dat ze in
Jeruzalem moesten wachten op de belofte des Vaders, namelijk de Heilige Geest.
En na nog enkele dingen gezegd hebbende werd Hij van hun ogen weggenomen door een
wolk. Ik denk dus dat Yeshua/Jezus voor zonsondergang of tijdens
zonsondergang is opgestaan. Zal Yeshua/Jezus ook met zonsondergang
wederkomen? Is het u wel eens opgevallen dat Yeshua/Jezus voor de gelovigen
met daglicht (voor zonsondergang) terugkomt en voor ongelovigen als een dief
in de nacht (na de opname (als Yeshua/Jezus wederkomt), na zonsondergang)?
Vergelijk al die opmerkingen in de evangelieën maar over de wederkomst,
misschien kom ik er later op terug.
AAA.. Dus het graf zou bewaakt worden:
1.De grote sabbat, plm. woensdag 18.00 uur tot donderdag plm.18.00 u. (het graf was
de nacht onbewaakt).
2. De gewone vrijdag: donderdag 18.00 tot en met vrijdag plm. 18.00 u.
3. De wekelijkse sabbat: vrijdag 18.00 tot en met het eindigen van de sabbat op
overgang van licht naar donker op zaterdag plm. 18.00 (bijbels gezien met donker werd
het de 1e dag der week).
Luk.24:21 En <1161> wij <2249> hoopten <1679> (5707), dat <3754> Hij
was <2076> (5748) Degene <846>, Die Israël <2474> verlossen <3084>
(5733) zou <3195> (5723). Doch <235> <1065> ook <2532>, benevens
<4862> dit <5125> alles <3956>, is het <71> (5719) heden <4594> de
<5026> derde <5154> dag <2250>, van <575> dat <3739> deze dingen
<5023> geschied zijn <1096> (5633).

Luk.24:21 <2249> <1161> <1679> (5707) <3754> <846>
<2076> (5748) <3588> <3195> (5723) <3084> (5733)
<3588> <2474> <235> <1065> <4862> <3956>
<5125> <5154> <3778> <2250> <71> (5719)
<4594> <575> <3739> <5023> <1096> (5633)

Is zaterdagavond, dus de overgang van zaterdag op zondag (op de bijbelse manier in de
avond) wel de derde dag van dat deze dingen geschied zijn?
 Is het: 71 ago: doorbrengen.
 Heden: 4594 semeron: deze dag, nu, heden.
 De: 5026 taute: deze dingen.
 Derde: 5154 tritos: derde.
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Dag: 2250 hemera: dag.
Van: 575 apo: vanaf, erna.
Dat: 3739 hos: welke.
Deze dingen: 5023 tauta: deze dingen.

Dus we kunnen aannemen we gaan tellen vanaf het moment dat de dingen achter de rug
waren, dus na de begravenis.
De beste aanwijzingen vind ik, zijn de volgende punten die aanleiding geven tot een
"goede vrijdag" op woensdag:
 Hij, Yeshua/Jezus was nu precies 3 dagen en 3 nachten in het midden der aarde
(in het graf).
 Mat. 28 vers 1 zegt letterlijk dat Maria Magdalena en de andere Maria aan het
einde van de sabbat, tegen de eerste dag der week naar het graf kwamen.
 Ondanks dat de ogen van de Emausgangers gehouden werden van boven (op een
bovennatuurlijke wijze) is het ook aan te nemen dat ze Hem ook niet goed
herkenden omdat het donker was buiten, toen ze binnen kwamen en de maaltijd
hielden herkenden ze Hem, omdat het ook licht was daar. Ook Maria Magdalena
herkende Yeshua/Jezus eerst niet, maar toen was het ook al donker.
 De vrouwen kochten toen de sabbat voorbij was specerijen, het Griekse woord
wat voor kochten gebruikt werd duidt op kopen op de markt. Bij de
woensdagversie heb je nog een gewone vrijdag ertussen, daarbij neem ik wel aan
dat er 's avonds nooit markt is, of dingen verkocht worden.
Maar nog de beste aanwijzing vind ik in de profetieën van Daniël en namelijk de
volgende verzen:
Daniël 9:
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet
voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het
heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het
einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij
het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal
een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort
worden over den verwoeste.
Yeshua/Jezus werd onze verlossing, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te
nemen, hetgeen de dieroffers eigenlijk overbodig maakt. In de helft der week, aangezien
de helft van de week op woensdag valt, vind ik dit heel opvallend!
Nog een schema over de 3 dagen en 3 nachten:
Bijbelse dagenindeling:

☼☼☼☼

☼☼☼☼ ☼☼☼☼ ☼☼☼☼ opst.
4e dag vd week ><5e dag vd week ><6 e dag vd week>< 7e dag vd week><1edag…
(Net voor Yeshua/Jezus stierf woensdag?middag, duisternis. Opstanding bij de
zonsondergang, dus de overgang van zaterdag/sabbat naar zondag)
Hedendaagse dagenindeling:

☼☼☼ ☼☼☼☼ ☼☼☼☼ ☼☼☼☼ opst.
<
woensdag ><
donderdag ><
vrijdag ><
zaterdag
>
(Net voor Yeshua/Jezus stierf woensdag?middag, duisternis. Opstanding bij de
zonsondergang, dus de overgang van zaterdag/sabbat naar zondag)
De Messiaans-Joodse gemeenschap viert eerstelingendag op de dag die na de sabbat
valt, (de eerste gewone sabbat na de Pesachviering). Yeshua/Jezus heeft zich, op die dag
(de dag na de sabbat), net als het eerstelingenoffer dat door de priesters werd bewogen
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voor God, aan Zijn Vader getoond als offer voor onze zonden. En Hij is als eersteling uit
de doden opgewekt. Alle "Joodse", eigenlijk Bijbelse feestdagen of nog beter Gods
Feestdagen zijn niet achterhaald, maar juist erg actueel.
De Israëlieten in de Bijbelse tijd vierden ook geen verjaardag, wat juist een gebruik van
de heidenen was, bv. Herodus, op zijn verjaardag was Johannes de Doper onthoofd (bij
de heidenen was het doden van iemand een soort traditie voor op je verjaardag).
Alleen al het tijdstip van de kerst is heidens (25 december, de goddelijke geboorte van
Thammuz) maar ook sommige delen van het verhaal: vraag maar aan mensen hoeveel
wijzen erbij waren, dan zeggen ze drie, maar dat staat niet in de Bijbel, dat is het deel
van de heidense overlevering van Thammuz. Ook dat Yeshua/Jezus in een stal geboren
zou zijn, staat niet in de bijbel, waarschijnlijker is dat Hij in een loofhut of bij iemand in
een familiehuis geboren is en in de brood/voedselbak(kribbe) te slapen gelegen heeft. De
wijzen bezochten Hem in een huis:
Mat.2:11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn
moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan
hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
Joh.6:
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven
het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het
leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Eigenlijk kun je zeggen dat het Christendom vanaf het begin al doorgevlecht was met
heidense praktijken die in de geschiedenis duidelijk naar voren komen. In Ezechiël en
Jeremia wordt deze afgoderij, van de Thammuz (op internet of in de boekhandel kun je
er genoeg over vinden), en de kerstboom (Jeremia 10 vers 3 tot en met 4) al genoemd:
Ezechiël 8:
13 En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.
14 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het
noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz.
15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere
gruwelen zien dan deze.
16 En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de
deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren
omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des
HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het
oosten voor de zon.
17 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij
het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met
geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de
wijnranken aan hun neus.
18 Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal
niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet
horen.
Nimrod had een god gemaakt: Marduk, de god van de mannelijke vruchtbaarheid, zijn
vrouw Semiramis werd geassocieerd met de godin van de vruchtbaarheid en koningin
des hemels. Vruchtbaarheid en kinderen voortbrengen werd als iets goddelijks gezien,
alles wat ermee te maken heeft wordt aanbeden: eieren zelfs. Semiramis baarde een
zoon, Thammuz, de zonnegod ook wel Baäl genoemd, ze was op bovennatuurlijke
wijze was bevrucht geworden, Thammuz was de reïncarnatie van Nimrod. Het
kind/moeder begrip werd het symbool van aanbidding in Babylon. Je ziet die
afbeeldingen ook duidelijk bij de Rooms katholieke kerk terugkomen, maar dan als Maria
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en Jezus, Maria wordt ook door de kerk de "koningin des hemels" genoemd (Jer.7:18
De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen kneden het
deeg, om gebeelde koeken te maken voor de Melecheth des hemels, en anderen
goden drankofferen te offeren, om Mij verdriet aan te doen, en het Boek: Jer.7:18 Het is
toch geen wonder dat Ik zo boos ben? Kijk hoe de kinderen hout sprokkelen en de vaders
vuur maken en hoe de vrouwen deeg kneden voor de koeken, die zij aan de 'koningin
van de hemel' (A) en aan andere afgoden offeren!).
Ezechiël 9:
1 Daarna riep Hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: Doet de opzieners der stad
naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand.
2 En ziet, zes mannen kwamen van den weg der Hoge poort, die gekeerd is naar het
noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand; en een man in het
midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers-inktkoker was aan
zijn lenden; en zij kwamen in, en stonden bij het koperen altaar.
3 En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot
den dorpel van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die de
schrijvers-inktkoker aan zijn lenden had.
4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden
van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en
uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.
5 Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en
slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet!
6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot
verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en
begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het
huis waren.
Alle mensen die niet zuchtten over de gruwelen van de afgoderij die bedreven werd
moesten gedood worden. De mensen die wel zuchtten werden verzegeld en gespaard.
Zoiets zal ook gebeuren, denk ik, op de oordeelsdag, de dag des Heeren.
Jeremia 10:
3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het
woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.
Dus een kerstboom uit het bos omgehakt.
4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met
hameren, opdat het niet waggele.
Met een paar planken hout wordt het stevig rechtop gezet dat ie niet wiebelt en versierd
met zilver en goud, dit is dus duidelijk een kerstboom, al een heel oud heidens gebruik
dus. Waar God van walgt.
5 Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij moeten
gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen geen
kwaad doen, ook is er geen goeddoen bij hen.
Die pilaar op het Vaticaanplein, deze pilaren komen over ter wereld voor, is een
phallus(penis)-symbool van de vruchtbaarheidsgod Marduk. Het wiel waar de pilaar
opstaat is een Baälsymbool. De pilaar wordt ook in de bijbel genoemd nl. in Deut.16:
21 Gij zult u geen bos planten van enig geboomte, bij het altaar des HEEREN, uws Gods,
dat gij u maken zult.
22 Ook zult gij u geen opgericht beeld stellen, hetwelk de HEERE, uw God, haat.
Op de plaats van opgericht beeld staat oorspronkelijk in het hebreeuws: Matstsebah,
hetgeen pilaar of obelix betekent.
God zegt echter dat wij deze beelden niet mogen laten staan.
Deut 12:3 En gij zult hun altaren afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun
bossen met vuur verbranden, en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen; en
gij zult hun naam te niet doen uit diezelve plaats.
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God is daar dus heel duidelijk over, wat met afgodsbeelden gedaan moet worden.
Helaas zijn ook de andere feestdagen: Pasen bv. doorvlochten met afgoderij.
Met Pesach/Pascha werd het lam gegeten dat de deurposten van bloed voorzag,
waardoor de verderfengel voorbij ging, net zoals Yeshua/Jezus als ons "Lam" stierf en
waardoor ook straks onze verderfengel aan ons voorbijgaat. Met Pesach en daarna
worden ongezuurde broden gegeten, die wijzen naar Yeshua/Jezus het "Brood" die
zonder zuurdesem/zonden was. Is dit geen betere "goede vrijdag"?
Op Eerstelingendag wordt gedacht aan Yeshua/Jezus die als eersteling geofferd werd als
een ongezuurd brood en als Hogepriester Zijn eigen bloed in het Heilige der Heilige
in de hemel bij Zijn Vader bracht, is dit geen beter Pasen?
Op Shavuot/wekenfeest (ook oogstfeest) worden gezuurde (met zonden) broden aan
God geofferd als eerstelingen, (bekeerden sinds de uitstorting van de Heilige Geest) is dit
geen beter pinksterfeest?
Op Grote Verzoendag, Yom Kippur is een dag voor verzoening met God en naaste. Is dit
geen betere biddag?
Op Loofhuttenfeest wordt in hutten "gewoond" en we moeten zeven dagen vrolijk zijn
voor de Heere, is dit geen betere dankdag? Het is ook nog een uitkijken naar de
toekomst, het duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar we nog
dichter bij de Heere mogen leven.
Er is een troost voor hen die nu lijden:
Waar de zieken genezen zullen zijn.
Die ooit blind waren zullen hun ogen niet geloven.
Die vermoeid waren zullen rust vinden.
Die gespannen waren zullen daar ontspannen zijn.
Die depressief waren zullen daar buiten hun zinnen zijn.
Die hongerden zullen heerlijk eten.
Die ooit doof waren zullen de meest prachtige muziek horen.
De verlamden zullen dansen.
Degenen die leden onder oorlog, zullen in vrede genieten.
Degenen die op aarde naar gerechtigheid hongerden zullen verzadigd worden.
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Hoofdstuk 9:

Profetieën over de toekomst.

Ik wil nog wat interpretaties van de profetieën delen met u. Nogmaals dit is mijn visie,
een mogelijke verklaring van hele moeilijke onderwerpen.
Vaak hebben profetieën meerdere toepassingen (letterlijk of symbolisch) op tijdstippen
en gebeurtenissen in de geschiedenis, bv. alleen op Israël, maar apart daarvan ook op de
hele wereld.
Eerst wil ik nog een overzichtje laten lezen over wat volgens mij met Babylon bedoeld
wordt.
Aan Babylon voldoen minimaal 5 rijken geheel of gedeeltelijk aan de beschrijving die o.a.
in Daniël, Jesaja, Jeremia en Openbaringen aan Babylon gegeven worden:
1. Babyloniё zelf, hoewel Babyloniё zelf soms niet aan sommige beschrijvingen
voldoet.
(Ik wil niet al deze kenmerken naar voren halen omdat het mijn bedoeling nu niet is om
het hele begrip Babylon te bestuderen).
2. Het Romeinse Rijk, met de stad Rome, wat op zeven heuvelen gebouwd is.
3. Het Europa met haar koninkrijken, onder politieke macht van de paus, tussen 538
en 1798.
4. Nazirijk van Hitler.
5. De Verenigde Staten met de Europese Unie als christelijke naties met de paus als
religieus leider (misschien kijken wij er niet zo tegen aan, maar zo kijken
bijvoorbeeld de landen in het Midden-Oosten er wel tegenaan, zeker in anno
2006).
Al deze "rijken" voldoen in ieder geval aan de volgende kenmerken:
 Zij erkennen niet dat God heerschappij heeft over alle koninkrijken op aarde en
Hij ze geeft aan wie Hij wil.
 Zij doen aan afgoderij (moeilijk begrip), terwijl zij God behoren te aanbidden.
 Zij verheffen zich boven God, door Zijn raad niet te zoeken, zij stellen hun
vertrouwen in systemen, zoals Koninkrijken, Keizerrijken, Democratie.
 Al deze systemen, behalve de laatste dan (nog niet?) vervolgen Gods kinderen.
 Ze hebben een gouden drinkbeker vol van gruwelen (gruweldaden), een
woonstede van duivelen, een bewaarplaats van onreine geesten.
 Zit aan vele wateren, 1. Babylon zelf aan de Eufraat, 2.en 3. Rome aan de Tiber
en de Middellandse zee, 4. Berlijn aan de Spree.5. Heden ten dage zijn er 2
beesten: het beest uit de zee: Europa met Rome (opniew) aan de Tiber, het
ontwerp van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa/EU
werd in Rome getekend. Het beest uit de aarde: Amerika met New York aan de
Hudson en de Atlantische oceaan..
 Zij is rijk en leven in weelde en heeft veel macht.
De volgende steden zijn op zeven heuvelen gebouwd:
Rome, Jeruzalem, Parijs, Lissabon, Edinburgh, Pula in Kroatiё, Amman in Jordaniё, Praag
in Tsjechiё, Yaoundé in Kameroen en van Constantinopel (Istanboel) wordt ook beweerd
dat het gebouwd is op zeven heuvelen.
Last but not least: New York, is niet bekend echt te zijn gebouwd op zeven heuvelen.
Maar er zijn zeven buurten in New York met de naam hill - heuvel:
Carnegie Hill, Rose Hill, Curry Hill, Lenox Hill, Marble Hill, Murray Hill, Sugar Hill. Dat is
voor mij genoeg, misschien wel erg vergezocht, kijk maar op Wikipedia bij buurten New
York, het zijn er echt zeven!
Rome, in verschijning van de Rooms katholieke kerk is alleen de enige die tijden en de
wet veranderd heeft (de kleine hoorn, uit Daniël), namelijk:
Nu is in plaats van de Bijbelse maandkalender de Gregoriaanse jaarkalender, daarvoor
was het de Juliaanse jaarkalender.
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De Rooms katholieke kerk heeft o.a. het vierde gebod veranderd en de sabbat in de
zondag veranderd, zie hoofdstuk 4,5 en 6.
Hitler heeft in zijn Nazirijk dingen verboden voor Joden, hij had zelfs een eigen bijbel
gemaakt, waarin hij wijzigingen heeft laten aanbrengen, daar is laatst (2006) een
exemplaar van gevonden.
In principe ieder rijk die andere wetten hanteert heeft de wetten veranderd. Maar de
Rooms katholieke kerk heeft dit wel op een hele typische manier gedaan: ze hebben
Gods wetten veranderd.
Openbaring van Yeshua/Jezus Ha'Mashiach (Christus) geschreven door Johannes: :
De brieven in de Openbaring geschreven aan de gemeente, waren natuurlijk heel
toepasbaar op de gemeenten hoe ze in die tijd waren, maar ik denk dat ze ook een
profetische betekenis hebben in de toekomst, m.n. hoe de gemeenten van God van de
tijd van Johannes tot aan onze tijd er uitzien.
Kijk maar naar de brief aan Laodicea: onze gemeentes zijn rijk, maar eigenlijk arm, want
ze zijn lauw, nog koud, nog heet.
Bijvoorbeeld de gemeente van Pergamus een goede beschrijving van de dwalingen van
de Rooms katholieke kerk.
Openbaring 2:
14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van
Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen,
opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.
15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.
Balaäm of te wel Bileam, de heidenprofeet, zijn lering was de lering van Baäl, zie ook
hoofdstuk 8.
De gemeente van Sardis, de tijd van de Reformatie:
3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer
u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten,
op wat ure Ik over u komen zal.
Bij de reformatie gingen ze een eind terug naar de grondbeginselen van de Bijbel. Maar
helaas niet ver genoeg!
De zegelen, de bazuinen, de plagen. Het boek waar de zegelen van verbroken worden,
een Boek over de toekomst. Hoe meer zegelen er verbroken worden hoe dichter bij de
toekomst van het Koninkrijk van God. De bazuinen, de waarschuwingen die de wereld
doorgaan. De laatste plagen zullen bekend maken: zoals ook in Exodus 7:17 staat:
Zodat gij zult zien dat ik de HEERE ben (HEERE, in Hebreeuws staat natuurlijk de
echte Naam van God, waarvan we niet meer weten hoe hij uitgesproken moet worden).
In deze plagen wordt Gods toorn geëindigd. Na deze plagen zal God de regie uit onze
handen nemen en in Zijn bekwame handen overnemen.
Openbaring 6:
1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier
dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een
kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
Bij het eerste zegel die geopend wordt zien we een wit paard. In de Bijbel wordt een
paard voorgesteld als een vrezeloos en snel "vervoermiddel". Ik denk dat de engel op het
witte paard het evangelie moet voorstellen. De verspreiding daarvan ging snel en
voorspoedig. De boog laat zien, dat het niet zonder moeite gaat. Het levert de engelen
heel wat strijd.
3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en
zie!
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4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht
gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem
werd een groot zwaard gegeven.
Bij het tweede zegel wat geopend wordt zien we een rood paard, de engel die daarop zit
werd macht gegeven om de vrede te nemen op de aarde, dat ze elkander zouden doden,
hem werd een groot zwaard gegeven.
De strijd tussen het goed en het kwaad. Oorlog op de aarde loutert ook de gelovigen,
zoals het goud gelouterd wordt in het vuur. Door het geheim der wetteloosheid, de
verborgen zonden van de gelovigen moet er heel wat afgelouterd worden. Naar mate de
tijd vordert sluipen meer en meer dwalingen de gemeente in.
5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en
zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn
hand.
6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe
voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den
wijn niet.
Bij het derde zegel wat geopend wordt zien we een zwart paard, oorlogen gaan altijd
gepaard met honger, er was ook bijna voortdurend oorlog. Er was een hoop machtwellust
en veroveringsdrang, angst en onderdrukking. In 66 na Chr. brak er een opstand uit in
Israël tegen de Romeinse bezetting.
7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die
zeide: Kom en zie!
8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel
volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde,
met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
Bij het vierde zegel zien we een vaal paard. In oorlogstijd braken er verschillende
besmettelijke ziekten uit. Maar de olie en de wijn mochten niet beschadigd worden. Wijn
was bijna het enige wat veilig gedronken kon worden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zijn wonden werden verzorgd met olie en
wijn. Dus er moesten ook veel verzachtende omstandigheden zijn (genade).
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen,
die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij
nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders
zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
Bij het vijfde zegel: de zielen onder het altaar, de martelaren die waren gedood om het
Woord Gods. Bijvoorbeeld de eerste christenen na de hemelvaart van Yeshua/Jezus zijn
verschikkelijk vervolgd. Bij de inquisitie zijn veel Joden en andere gelovigen gemarteld
en omgebracht omdat ze weigerden Gods geboden te negeren en/of het geloof in
Yeshua/Jezus.
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote
aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en
eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend,
en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de
spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
Bij het zesde zegel is er een grote aardbeving. Aardbevingen duiden vaak op oorlog.
In 66 na Christus kwam er al een Joodse opstand tegen de Romeinse onderdrukking.
Deze grote opstand eindigt met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tweede
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Tempel door Titus in 70 n. Chr.. De sterren vielen op de aarde, vruchten van de
vijgenboom Israël.
Vers 15, 16 spreekt over de mensen die niets van God willen weten en die letterlijk de
dood (geestelijke, en dus eeuwige dood) zoeken.
Maar dit alles was nog maar een begin van alles wat in het Boek stond.
Openbaringen bespreekt in hoofdstuk 7 de verzegeling van 144.000 uit de 12 stammen
van Israël, die verzegeld werden. Er wordt ook een grote schare getoond die uit de grote
verdrukking komen. Ik denk dat de grote verdrukking o.a. de jaren na de dood van
Yeshua/Jezus tot de verwoesting van de tempel en daarna, alle verdrukkingen onder de
Romeinse keizers. Maar bijvoorbeeld ook de jaren tussen 538 en 1798, de tijd dat de
Rooms katholieke kerk grote macht had in Europa en er ook vele kinderen van God zijn
vervolgd en gedood.
Dit zijn o.a. de 1260 jaren, zie:
Daniël 7:25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen
der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij
zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een
gedeelte eens tijds.
Een tijd is 360 dagen (van een profetisch jaar), dus een tijd, tijden en een gedeelte des
tijds is 1260 dagen. En Petrus zegt:
2 Petrus 3:8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den
Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
Dus 1260 jaren ongeveer in de hand gegeven van degene die de tijden en de wet zal
veranderen, de Rooms katholieke kerk: o.a. de maankalender wordt een zonnekalender,
feestdagen worden veranderd, de wet wordt veranderd: bv. het vierde gebod, de
sabbat.
Openbaring 8:
1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel,
omtrent van een half uur.
2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen
gegeven.
3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden
wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller
heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.
4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des
engels voor God.
5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het
op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en
aardbeving.
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.
Bij het zevende zegel is het een half uur stil in de hemel, de zeven engelen kregen de
bazuinen. De gebeden van de heiligen komen in dit stukje belangrijk naar voren, omdat
de zegels, de bazuinen en de plagen mede een gevolg daarvan is.
7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met
bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al
het groene gras is verbrand.
Met de eerste bazuin wordt een derde deel van de bomen verbrand en al het groene
gras.
Mark.8:24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen,
wandelen.
Ps.103:15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo
bloeit hij.
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Bijvoorbeeld Nebukadnezar droomde over een boom welke hijzelf voorstelde, zie Daniël
4.
Rome krijgt zijn straf van God, Rome wordt aangevallen door Germaanse stammen en
wordt regelmatig geplunderd.
8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur
brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.
9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het
derde deel der schepen is vergaan.
Met de tweede bazuin wordt een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen en
het derde deel der zee is bloed geworden, en het derde deel van de schepselen van de
zee gestorven en het derde deel van de schepen vergaan.
Bergen zijn koninkrijken/keizerrijken enz.:
Jeremia 51:25 Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de
ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de steenrotsen
afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.
De Heere spreekt hier tegen Babel/Babylon, de discipelen van Yeshua/Jezus konden niet
over Rome in een negatieve manier spreken, dus als ze het hadden over Babylon hadden
ze het eigenlijk over Rome.
Jesaja 57:20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet
rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.
Psalmen 104:26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt,
om daarin te spelen.
Schepen staan voor handel. De zee, is de chaotische mensenmassa, voornamelijk de
heidenen.
Ik heb reden om te denken dat de berg het West-Romeinse rijk is wat viel in 476.
Rome viel geleidelijk door continue plunderingen van Germaanse stammen. Het OostRomeinse/Byzantijnse keizerrijk viel pas in 1453. Het Byzantijnse Keizerrijk of het OostRomeinse Keizerrijk was het oostelijke deel van het Romeinse rijk dat bleef bestaan na
de val van het westelijke deel van het rijk in 476.
10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel,
gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen
der wateren.
11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot
alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.
Met de derde bazuin valt er een ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, is
gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. De ster wordt
genoemd Alsem, en het water werd bitter.
Luk.10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
Jeremia 2:19 Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen; weet dan
en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij den HEERE, uw God, verlaat, en Mijn vreze
niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen.
Psalmen 64:
3 Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de
werkers der ongerechtigheid.
4 Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;
Verklaring woordenboek bitter: pijnlijk treffend, zwaar te verduren, ellendig
2 Petrus2:17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven,
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
Petrus spreek in 2 Petrus 2 over valse profeten. Normaal zijn rivieren en fonteinen
bronnen van goede informatie. Maar bitter geworden zijn ze vol dwaalleer.
Dus toen de satan op aarde kwam, werd de dwaalleer verschrikkelijk erg.
Jeremia 27:15 Want Ik heb ze niet gezonden, spreekt de HEERE, en zij profeteren
valselijk in Mijn Naam; opdat Ik u uitstote, en gij omkomt, gij en de profeten, die
u profeteren.
Wat zijn valse profeten? Een valse profeet is iemand die een boodschap verkondigd
waarvan hij zegt, deze van God vernomen te hebben en in het openbaar verkondigd.
Deze boodschap is echter niet van God, maar komt uit het rijk der duisternis.
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Dus om alles samen te vatten: de satan neemt met zijn val naar aarde boze engelen mee
om valse profeten te maken onder de mensen. Vele mensen stierven door deze valse
profeten.
Bijvoorbeeld bij de inquisitie zijn veel Joden en andere gelovigen gemarteld en
omgebracht omdat ze weigerden Gods geboden te negeren.
De gemeente van de eerste gelovigen in Yeshua/Jezus veranderde langzaam in een
Rooms katholieke kerk, waar verschikkelijke dwalingen kwamen, ze waren bitter.
12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het
derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou
verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den
nacht desgelijks.
13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met
grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen
der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.
Met de vierde bazuin werd het derde deel der zon geslagen en der maan en der sterren,
een derde deel werd verduisterd, dat een derde deel van de dag en nacht er minder licht
zal zijn.
In het verhaal met Jozef droomt Jozef van de zon en de maan en elf sterren die voor
hem bogen. Jacob was de zon, Rachel de maan, en de sterren zijn broers.
Dus de zon en de sterren, Gods volk, de maan ook, maar daar is wat bijzonders mee.
Rachel kon geen kinderen krijgen, Lea wel, Rachel had een grote HOOP, deze hoop
werd Jozef, een beeld van de Messias, Yeshua/Jezus. De maan is in het bijzonder
denk ik diegenen die in Yeshua/Jezus geloven of de messias verwachten! De vrouw in
Openbaring 12 heeft haar basis op (ze staat op de maan) deze hoop, zie ook Genesis
3:15.
Dus met de vierde bazuin kwam er een duistere tijd voor deze mensen, ik denk ook dat
dit de tijd is van 538 tot en met 1798, de 1260 dagen of jaren, of een tijd, tijden en een
halve tijd.
Openbaring 9:
1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de
aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
Met de vijfde bazuin krijgt de ster die uit de hemel viel een sleutel van de put des
afgronds. Zij opende de put en er kwam rook uit, als van een grote oven. De zon en de
lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Uit de rook kwamen sprinkhanen
op de aarde.
2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook
eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des
puts.
3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk
de schorpioenen der aarde macht hebben.
Een leger wordt in de Bijbel vaak vergeleken met sprinkhanen, omdat ze net als
sprinkhanen "plunderen" en dood en verderf zaaien, omdat de sprinkhanen alles afvreten
blijft er niets eetbaars meer over.
Richteren 6:
5 Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten; zij kwamen gelijk de sprinkhanen in
menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon; en zij kwamen in het land, om dat
te verderven.
6 Alzo werd Israël zeer verarmd, vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen
Israëls tot den HEERE.
4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige
groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun
voorhoofden niet hebben.
Dit zijn dus geen gewone sprinkhanen, maar ze komen uit de afgrond, het zijn demonen.
Ze mogen alleen mensen beschadigen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet
hebben. Dus alleen mensen die de dood (de geestelijke dood) zoeken.
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5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van
hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een
schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.
Een schorpioen steekt en dient een gif toe. Als ik aan een leger moet denken die met gif
werkte, denk ik aan de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog die in Belgiё voor het eerst
gifgas (chloorgas en mosterdgas) gebruikten op het Franse leger. De sprinkhanen
pijnigen 5 maanden. Sprinkhanen in de zwermfase worden maximaal 5 maanden oud. De
gifgassen waren er zolang de oorlog duurde. De slachtoffers van een gifgasaanval
werden letterlijk gepijnigd: tranende ogen, brandend slijmvlies, enorme hoestaanvallen,
braken. Sommigen stierven pas na dagen, nadat ze hun longen hadden uitgehoest en
uitgebraakt.
6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij
zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid
zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als
aangezichten van mensen.
De demonen oogsten succes, ze hadden kronen op hun hoofden, het leek of alleen de
mensen de schuldigen waren, maar in werkelijkheid zat de satan met zijn demonen
erachter!
8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van
leeuwen.
Haar van vrouwen, een teken van onderwerping. Deze demonen waren onderworpen aan
hun koning satan en ze waren als meedogenloos als een leeuw die zijn prooi pakt met
zijn scherpe tanden en hem verscheurd.
9 En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen
was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.
Borstwapenen van ijzer: kwam niet bij het hart, geen emoties, geen schuldgevoel, geen
medelijden. Ze waren niet te stoppen.
10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten;
en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
Het was de leer der valse profeten die de oorzaak waren van de pijniging. De oorzaak
van de eerste wereldoorlog, haat, angst, leugens.
Jesaja 9:4 (De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert,
die is de staart.)
11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het
Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.
1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de
aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
De satan is de Abaddon/Apollyon, de vernietiger.
12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen.
De eerste wee, de eerste wereldoorlog?
13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des
gouden altaars, dat voor God was,
14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die
gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.
15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en
dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.
16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien
duizenden; en ik hoorde hun getal.
In de zesde bazuin worden er vier engelen ontbonden bij de grote rivier de Eufraat.
Vier engelen die de macht hadden gekregen om de aarde en de zee te beschadigen.
De heirlegers der ruiterij waren de "sprinkhanen". Ze hadden de mensen al 5 maanden
gepijnigd, niet gedood, want de eerste wereldoorlog is geёindigd door middel van een
wapenstilstand. Ze zijn alleen schade toegebracht. En zo in de geschiedenisboeken te
zien, een flinke schade: zo'n 35.000.000 militaire slachtoffers ongeveer, in dollars aan
materiёle schade: 200.000.000.000 ongeveer. Daar had makkelijk de wereldarmoede
mee bestreden kunnen worden. Wat zou er gebeuren als alle mensen op aarde zich aan
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God zouden overgeven? Wat voor moois zou daar uit voort kunnen komen. Nee mensen
zoeken de dood en storten zich in het verderf.
17 En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en
hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als
hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer,
18 Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en
door den rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging.
Met deze bazuin zou een derde deel van de mensen gedood worden door het
ontbinden van de vier engelen bij de rivier de Eufraat. Alle valse religies op aarde hebben
allemaal hun oorsprong in het oude Babylon. Alle afgoden, hetzelfde verhaal, alleen
andere namen. Nimrod, die grote jager uit Babylon in de Bijbel, heeft in de wereld namen
als: Baäl, Bel, Zeus, Kronos, Janus of Chaos. De vrouw van Nimrod: Semiramis, Cybele,
Astarte, Isis en Diane. De Thammuz, het goddelijke kind: Bachus, Osiris, Hercules,
Horus, Dagon, Cupido en shamash. Je kunt gerust zeggen dat de bron van alle
afgoderij uit Babylon is ontsproten. Oftewel uit de Eufraat. Thammuz was de
reïncarnatie van Nimrod. Net als het zonnewiel op het plein bij het Vaticaan komt het
zonnewiel ook bij de Nazi's terug.
De Nazi's hadden een theorie van occulte origine overgenomen (over een superras,
namelijk het Arische ras) o.a. van ene Helena Blavatsky (de zogenaamde oermoeder van
de New Age) die onderwijs had gekregen in Tibet.
Er zouden Arische priesters waken over twee geheime plaatsen in de Himalaya waar de
ware vorsten van deze wereld leven. Tibet, waar ook het hakenkruis of swastika te
vinden is, een links- en een rechtsdraaiend hakenkruis, het wiel van de gouden en
zwarte zon. De Nazi's kozen het wiel van de zwarte zon, het hakenkruis dat tegen de
natuur indraait. Heersen over natuur, over de mens, goud is goed en zwart de duisternis.
Hitler werd de ultieme Avatar genoemd (gereïncarneerde), vóór hem waren Krishna,
Boedda en Jezus.
De Ariërs zouden van oorsprong een volk zijn dat de bakermat had in de Kaukasus
(vandaar dat woord voor blanke in Amerika Caucasion is). Het was een ruitervolk (zie de
Bijbelteksten: waar beschreven wordt dat de sprinkhanen rijden op paarden) wat Europa
had veroverd en tot aan Iran toe. Het zou een superieur ras geweest zijn die geloofden in
reïncarnatie, ze zouden in India ook het kastenstelsel ingesteld hebben. De Semitische
rassen (waaronder de arabieren) zouden het meest inferieure ras zijn. Deze theorie had
desastreuze gevolgen voor Gods volk, de Joden.
De sprinkhanen op de paarden hadden vurige en hemelsblauwe en sulververvige
borstwapenen. Ze waren van ijzer, zie vers 9, meedogenloos met tanden van een leeuw.
Een leeuw doet het ook niets als hij zijn prooi verscheurt. Toen de Nazi's een derde deel,
6 miljoen Joden, van de toen ongeveer 18 miljoen Joden op de wereld, vermoorden werd
dat voornamelijk met een gas gedaan: Zyklon B. Dit is een blauwzuurgas met als
stabilisator zwaveldioxide (sulfer) of een soort chloorverbinding, Chloros= Grieks voor
geelgroen. Er bleef ook een blauw residu over van het gas. Ik weet niet of dit alles u wat
zegt, maar mij wel, het kwam uit hun mond, zie vers 17. Toen ik over de kleuren
nadacht zag ik in gedachten een soort zonsondergang in die kleuren. Ik zocht bij
vlaggen, want volgens mij was het een vlag………. Ja hoor, het is de vlag van Tibet. Hitler
geïnspireerd door Helena Blavatsky had haar theorieën geleerd van haar meesters in
Tibet. Als u wat naslagwerk doet kunt u er genoeg over vinden, vooral op internet.
Het Boeddhisme en het Hindoeïsme lijkt heel onschuldig, maar ze hebben wel de
leerstelling van de reïncarnatie en karma. Iemand die arm is of bijvoorbeeld met een
ziekte geboren wordt, was in een vorig leven een minderwaardig of slecht mens,
iets wat natuurlijk onzin is, maar wel een hele gevaarlijke leerstelling! Hitler vermoorde
mensen met een handicap of steriliseerde mensen die arm waren of psychisch in de war
waren, hij zal waarschijnlijk gedacht hebben: het is hun karma.
19 Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de
slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.
Jesaja 9:4 De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert,
die is de staart.
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20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet
bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de
gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen,
noch horen, noch wandelen;
21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen,
noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.
Johannes wilde wat de zeven bazuinen hadden gesproken opschrijven, maar dat mocht
niet, hij moest ze verzegelen. In de dagen van de stem van de zevende bazuin zal een
verborgenheid Gods vervuld worden. Johannes moest de geopende boekrol die in de
hand van de engel opeten, het was als honing in zijn mond, maar in zijn buik bitter.
De twee getuigen Gods, Openbaring 11:
1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide:
Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin
aanbidden.
1 Kor.3:
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is
heilig, welke gij zijt.
Waarschijnlijk moeten Gods kinderen geteld worden, maar tot welk doel?
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den
heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig
maanden.
Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd
is.
Jeruzalem als een bruid, Jeruzalem is Israël. De heidenen zullen dus Israël vertreden
twee en veertig maanden.
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend
tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Twee getuigen: de getuigen van het oude en nieuwe testament (verbond), Gods volk:
Israël.
In de tweede wereld oorlog zie je ze, Gods volk (getuigen van Gods woord), in vodden in
concentratiekampen, vervolgd net als Gods profeten.
4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde
staan.
Israël is het volk die de thora in ere houdt, in zijn geheel (natuurlijk niet volmaakt).
5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun
vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood
worden.
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de
dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in
bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij
zullen willen.
De dingen die de mensen in de zegelen, bazuinen en de plagen overkomt is omdat ze de
getuigen: de Joden en het oude/nieuwe testament hebben vertreden. Als iemand het
oude en nieuwe testament wil beschadigen door af te doen of toe te doen:
Openbaring 22:
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort:
Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek
geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel
afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek
geschreven is.
Hitler wilde bv. de olievelden in de Kaukasus en in Baku aan de Kaspische zee in handen
krijgen, oorlog kost een hoop brandstof, o.a. ook daarom vielen de Duitsers Rusland
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binnen. Niet alleen de bittere kou was de ondergang van de operatie, maar ook de
droogte in 1942 en de malaria was een flinke tegenvaller.
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond
opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
De 2e wereldoorlog zit er aan te komen en in Munchen, 29 september 1938 werd een
verbond met de dood (Hitler) gesloten door de volgende personen: Neville Chamberlain,
Edouard Daladier, Bernito Mussolini. Drie en een half jaar later begint de Holocaust.
In de Holocaust zijn plm. 6.000.000 Joodse mensen gedood, Hitler was een behoorlijke
verwoester. Het Munchenpact was een verbond met de dood, het was een leugen, Hitler
hield zich er niet aan.
Daniël 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week
zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken
vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten
zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.
Jes. 28:15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en
met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel
doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een
toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.
En het Boek: 15 U zegt: "Wij hebben een afspraak gemaakt met de dood en een
verdrag met het dodenrijk, om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons
komt. Wij hebben de leugen als een schuilplaats en verstoppen ons achter bedrog."
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk
genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
Hun lichamen, de Joden hebben de identiteit van Jeruzalem, zie boven, de bruid.
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun
dode lichamen zien drie dagen en een halven(1260 dagen), en zullen niet
toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.
Hoeveel foto's van al de opeengestapelde lichamen van de Holocaust hebben we niet
gezien, iedereen over de hele wereld. De wereld wist ervan en deed niets, net als nu in
Darfur, Soedan.
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde
bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten
degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
De nazi's die tot hun dood besloten hadden waren blij dat hun plan lukte en vele
antisemitisten met hen.
11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen
gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die
hen aanschouwden.
In 1942 begonnen de nazi's met doden van Gods volk, en in 1945 kwam er een einde
aan. Na drie en een half jaar werd de staat Israël opgericht, in 1948. Ze herleefden, een
volk wat meer dan 2300 jaar in de verstrooiing heeft geleefd.
Daniël 8:14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens;
dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op.
En zij voeren op naar den hemel (Israël, het beloofde land) in de wolk; en hun
vijanden aanschouwden hen.
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad
is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen,
en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid
gegeven.
In de onafhankelijkheidoorlog (grote aardbeving) van Israël, na het uitroepen van de
staat Israël zijn ze direct aangevallen door buurlanden, zijn meer dan 6000 soldaten
omgekomen.
14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.
Als de eerste wee de eerste wereldoorlog is en de tweede wee de tweede wereldoorlog
en de onafhankelijkheidsoorlog is, wat zal dan de derde wee zijn?
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Met de zevende bazuin zijn er stemmen in de hemel die verkondigen dat de koninkrijken
der wereld nu zijn van de Heere en van Zijn Christus. Nu is de tijd gekomen om het
loon uit te delen, waarschijnlijk de oordeelsdag. De tempel is geopend en de ark des
verbonds is te zien in Zijn tempel. Bliksemen, stemmen, donderslagen, aardbeving en
grote hagel.
Het volk van God is natuurlijk door vele rijken vervolgd op allerlei manieren. De rijken
worden als beesten voorgesteld. Bijvoorbeeld in Daniël 7 wordt Babylon voorgesteld als
een leeuw met arendsvleugels, Medo-Perzië als een beer, Griekenland als een luipaard
met vier vleugels en Rome als het beest met ijzeren tanden en 10 hoornen.
In Openbaring 17 worden zeven rijken tot een beest samengesmolten (7 hoofden). Er
wordt door middel van uiterlijke kenmerken aanwijzingen gegeven om welke rijken het
gaat of om welke het zou kunnen gaan. Soms lijkt het gedeelte op Europa te slaan, ten
tijde dat de paus veel politieke macht had. Soms lijkt het op het Nazi-rijk van Hitler.
Maar soms lijkt het ook op Europa en Amerika samen als "christelijke natie" die wel veel
kenmerken vertoont van het oude Babylon.
Openbaring 11 vers 15 tot en met 19:
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op
hun aangezichten, en aanbaden God,
17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal!
dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden,
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te
verderven degenen, die de aarde verdierven.
19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is
gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en
aardbeving, en grote hagel.
Openbaring 12:
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed
met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren;
Het volk Israël, bekleed met de zon, Jacob, de maan onder haar voeten, de hoop op de
messias (net als Rachel). Een kroon van 12 sterren, de 12 stammen van Israël.
2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode
draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke
hoeden.
De hoofden: alle koninkrijken/rijken die Israël hebben onderdrukt.
4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En
de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden,
wanneer zij het zou gebaard hebben.
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren
roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
Yeshua/Jezus werd geboren, werd gedood door de Romeinen, stond op uit de dood en
voer ten hemel.
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,
opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
Verstrooiing van Gods volk als vluchteling over de aarde.
1260 Jaar is het volk van God door de Rooms katholieke kerk verdrukt.
1260 Dagen is het volk van God door Hitler en zijn nazi's vervolgd.
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En misschien is dit nog maar een deel van de verdrukkingen die het volk moet
ondergaan.
Nu ga ik even verder bij vers:
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen
in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven
tijd, buiten het gezicht der slang.
Twee vleugelen eens groten arends: een hoop Joodse mensen vluchtten naar Engeland of
de V.S., tijdens de vervolging van Hitler, 1260 dagen.
Daniël 7:4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat
zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten
gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.
De leeuw met arendvleugelen is een afspiegeling van Babylon. Engeland kreeg
arendsvleugelen en vloog naar Amerika, stichtte daar een kolonie.
Het wapen van de Engelse koninklijke familie heeft afbeeldingen van leeuwen. Het zegel
van de V.S. van Amerika heeft de afbeelding van een visarend.
Jona 4:
6 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona,
opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn
verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap.
7 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad;
die stak den wonderboom, dat hij verdorde.
8 En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte;
en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste
zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.
Vaak is een boom ook een natie, Israël de vijgeboom. De wonderboom voor Israël is
duidelijk Amerika, Amerika als toevluchtsplaats, als "beschermer". Maar zal Amerika wat
wel eens als Babylon gezien wordt, "verdorren"? Dat in één nacht? In Openbaring 18:
Openbaring 18:8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, en
rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die
haar oordeelt.
Hier in Openbaringen wordt gesproken over Babylon.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar
door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de
rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
Amerika is een toevluchtsoord voor Joodse mensen, Amerika opent zich voor hen, zie ook
het beest uit de aarde. In 1945 wordt door de geallieerden en de Russen Europa bevrijd
en worden alle concentratiekampen bevrijd.
In 1798 heeft een generaal van Napoleon de paus uit zijn macht gezet en verloor de
paus de politieke macht in Europa. In 1929 wordt door Mussolini van Vaticaanstad een
staat gemaakt, waardoor de paus een staatshoofd wordt. Dus eindigen de 1260 jaar, met
grote macht is het wel gedaan.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de
overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus
Christus hebben.
In een hoop landen worden veel Joden en Christenen vervolgd. Indonesië bv. en China.
18 En ik stond op het zand der zee.
Openbaring 13:
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en
op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van
gods lastering.
Een beest kwam uit de zee, zeven hoofden, zeven rijken: 1: Egypte, 2: Assyrie,
3:Babylon, 4: Medo-Perzie, 5: Griekenland, 6: Rome, 7: Byzantijnse rijk.

85
De tien horens staan denk ik voor belangrijkste oude Europese stammen.
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en
zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en
grote macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
Rijken wiens dodelijke wond genezen werd:
In 1789 werd de paus uit zijn macht gezet en stierf in de gevangenis. In 1929 krijgt de
paus zijn eigen staat, het Vaticaan en krijgt weer wat politieke "macht" terug.
Amerika en Europa als het nieuwe Romeinse rijk/Babylon. Dit zijn allemaal voorbeelden.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het
beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken;
en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
Of te wel 1260 dagen en dus in dit geval: 1260 jaren. De paus heeft verschillende
uitspraken gedaan, b.v. dat de paus heilige vader wordt genoemd en het goed vindt zo
genoemd te worden, een titel die alleen God toekomt.
Hitler sprak ook behoorlijke grote dingen, met zijn rassenideologie zei hij als God te zijn.
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn
tabernakel, en die in den hemel wonen.
Hoeveel christenen, katholiek of niet hebben de Joden (zijn tabelnakel) niet vervloekt
omdat ze Yeshua/Jezus niet aan wilden nemen (met de ban).
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te
overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der
wereld.
Vervolging van de Joden en christenen door de kerk, bv. middels de inquisitie. De Rooms
katholieke kerk had een enorme politieke macht over Europa.
9 Indien iemand oren heeft, die hore.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand
met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de
lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams
hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
Twee hoornen van een lam, een christelijk beest? Als de macht van de paus afneemt in
1798 doordat de paus gevangen gezet wordt door een generaal van Napoleon, ten tijd
van de Franse revolutie, wordt the Declaration of Independence van Amerika vastgelegd
in 1776. Na de twee wereldoorlogen krijgt Amerika veel macht en hoogmoed. Hij sprak
als de draak, veel oorlogstaal. Ik denk dat Amerika dit beest moet voorstellen en Europa
het eerste beest.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en
het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens
dodelijke wonde genezen was.
Amerika oefent al de macht van het 1e beest (Babylon of het beest uit de zee?). De
bevolking van Amerika bestaat voornamelijk uit West-Europeanen. De macht die Amerika
heeft gekregen, daar is Europa getuige van.
In het einde van 1700 wordt in Europa en Amerika een opvallende stap gezet, het volk
beslist voortaan. Amerika is een christelijk macht, vrijheid en gelijkheid, DEMOCRATIE:
de meerderheid beslist hoe het land geregeerd wordt. Maar omdat nu het volk de dienst
uitmaakt, de wetten worden gemaakt naar het goedkeuren van het volk en niet
naar de maatstaven van de wet van God is deze bestuursvorm een broeiplaats voor
wetteloosheid. De zogenaamde rechten van de mens roepen wetten in het leven,
bijvoorbeeld de abortuswet die per jaar over heel de wereld plm. 36 tot 53
miljoen levens kost! Terwijl abortus altijd strafbaar is geweest en werd zelfs als moord
gezien.
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In Babylon werden veel kindermoorden gepleegd doordat er kinderen geofferd werden.
Maar hedendaags Babylon offert veel meer kinderen/mensen op dan ooit in oorlogen,
plagen, als slachtoffers gevallen zijn. Ze worden wel niet aan goden geofferd, maar aan
de rechten van de mens. Dit is nog maar één voorbeeld van de gruwelen die uit deze
democratieën voortkomen.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de
aarde, voor de mensen.
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe
doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op
de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een
beeld zouden maken.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven,
opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van
het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Amerika (en vele andere westerse landen: het maatschappelijke Babylon) verdedigt
vrijheid, gelijkheid. Dit heet Democratie en dit is het beeld van het beest. Als je het beeld
niet aanbidt, dan wordt je gedood. Kijk maar naar de oorlog in Korea, Vietnam, Irak.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam
van het beest, of het getal zijns naams.
Het merkteken van het beest (het religieuze Babylon) denk ik, is o.a. de
zondagsverering, want de Rooms katholieke kerk zegt zelf, dat een ieder die de
zondagsrust houdt onder zijn heerschappij, zijn autoriteit is. Als je een zegel op een
brief drukt zoals ze vroeger deden, dan was dat een verzekering dat de brief zeker van
jou was. Op een zegel staat altijd de naam van wie het afkomstig is en wordt
aangebracht op hetgeen van deze eigenaar is.
Openbaringen 15:2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de
overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van
het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;
Een Romeinse keizer had een titel waar naam en nummer (het aantal keren dat hij
imperator was verklaard) bij werden vermeld. Een slaaf kreeg vroeger een merkteken op
hand of voorhoofd.
Deut. 6:
6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als
gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot
voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
Het zegel van God heeft met de wet te maken, zoals u hierboven ziet. Sinds wij proberen
de feestdagen van de bijbel te vieren en ons houden aan de spijswetten, geen
varkensvlees enz. denken een hoop mensen in onze omgeving die ons niet goed kennen
dat wij Joods zijn. U ziet dat deze mensen de link leggen naar het Joods zijn en niet
direct naar de Bijbel, wat eigenlijk wel zou moeten, het is tenslotte wat de Bijbel leert!
U ziet ook dat een Christen kan verbergen dat hij Christen is, maar een Jood kan nooit
zijn Joods zijn verbergen!
Exodus 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn
sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw
geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.
Mensen moeten aan jouw sabbatsheiliging zien (dus dat je de sabbat houdt) wie het is
die jou drijft, heiligt. Dat wil dus zeggen als je de sabbat houdt dan weten mensen dat
het God is die jou inspireert.
Exodus 31: 17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in
eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en
op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.
De sabbat vieren is een bevestiging dat jij Hem als je Schepper ziet.
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In de 10 geboden, de tien woorden, staat acht keer de Naam van God, want in de
Statenvertaling is de Naam van God als HEERE(N) geschreven. Opvallend vind ik ook,
nogmaals, dat een hoop christenen de sabbat niet houden, terwijl het toch een gebod is
uit de tien geboden, die zij elke zondagochtend voorlezen in de kerk.
Exodus 20:
1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in
den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren
onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan
het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden
onderhouden.
7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal
niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk
doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd,
noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag,
en heiligde denzelven.
12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de
HEERE uw God geeft.
13 Gij zult niet doodslaan.
14 Gij zult niet echtbreken.
15 Gij zult niet stelen.
16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch
zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws
naasten is.
Sommige mensen, waaronder J-getuigen geloven dat God Israël verstoten heeft, maar
dat is niet zo. Zij zijn om onzentwil vijanden van het evangelie, zij zijn als Jozef's
broers, waaraan Hij, Yeshua/Jezus zich bekend zal maken. Jozef werd verstoten door
zijn broers opdat hij messias, verlosser voor hen kon worden. Yeshua/Jezus
wordt door Zijn broers verstoten opdat Hij messias kon worden voor hen, maar
ook voor ons heidenen. Als er nog een betere lovestory is vertel het me.
Romeinen 11:
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar
door hun val is de vheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs
zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de
volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit
Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de
verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu
barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
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31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid
zouden barmhartigheid verkrijgen.
32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen
zou barmhartig zijn.
Jesaja 46:
3 Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls! die van
Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.
4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden
dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.
Jesaja 54:
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u
vergaderen.
8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met
eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.
Even terug naar ons onderwerp: het zegel en het merkteken van het beest.
Als je het beeld van het beest (democratie) niet gehoorzaamd: als je niet aan bepaalde
richtlijnen van de democratische wereld houdt dan worden er sancties opgelegd via de
V.N.. Dus niet kopen en verkopen dus.
Maar ook als je de sabbat houdt (dan heb je dus het zogenaamde merkteken van het
beest niet) dan kom je erachter, zeker als je heel de week werkt van maandag tot en
met vrijdag, dat er weinig mogelijkheden zijn om te kopen of verkopen, omdat de
drukste winkeldag van de week de sabbatdag is en dat de winkels op zondag gesloten
zijn, dus dan blijft alleen de koopavond over en een eventuele koopzondag.
18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is
een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
Babylonische priesters hadden een amulet met getallen erop. Als je de getallen
horizontaal en vertikaal optelt wordt het 666. Het getal 666 staat symbool voor de
afgoderij, deze afgoderij waarbij altijd iets anders op de eerste plaats staat dan God en is
daarom het getal eens mensen. Iedere god in Babylon had een nummer.
Openbaring 14:
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en
veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van
een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de
ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend,
die van de aarde gekocht waren.
4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn
het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot
eerstelingen Gode en het Lam.
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon
van God.
Dezen hielden zich aan alle geboden en volgden het Lam waar Het ook heengaat. Kijk
maar naar de tekst in Ezechiёl 8 en 9, waarbij degenen die zuchten en uitroepen over al
de gruwelen van de afgodendienaars, krijgen een teken op hun voorhoofd.
Openbaring 14:
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het
eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle
natie, en geslacht, en taal, en volk;
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure
Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en
de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon,
die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft
gedrenkt.
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9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het
beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn
hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in
den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de
heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag
en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns
naams ontvangt.
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het
geloof van Jezus.
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden,
die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun
arbeid; en hun werken volgen met hen.
Deze drie engelen kondigen aan dat het evangelie overal verkondigd zal worden, dat
Babylon zal vallen. En de derde engel waarschuwt: als je het merkteken hebt van
het beest dat je zal drinken uit den wijn van de toorn van God.
En dat degenen die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus, zalig zullen zijn.
Openbaring 14
14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon
gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.
15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot
Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu
gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.
16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een
scherpe sikkel.
18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep
met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw
scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven
zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard
der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.
20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak
gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver.
Nadat alle mensen hun keus hebben gemaakt, het beest of God, is de oogst is rijp,
begint het oordeel.
In Openbaring 15 vers 1 t/m 8 wordt de toorn van God aangekondigd.
Openbaring 16:
1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat
henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en
boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld
aanbaden.
De plaag is besmettelijk en geeft de indruk (gezweer) onrein te zijn (zie Leviticus). Komt
vooral voor bij de mensen die het merkteken van het beest hebben, die dus niet de
geboden van God houden.
Doet mij aan h.i.v./a.i.d.s. denken. Het komt voor bij mensen die een "vrije" seksuele
levenswijze hebben, homo's bv. en hetero's die wisselende seksuele contacten hebben,
kortom iets waar satan graag zijn handtekening op zou zetten. Ook een voorbeeld is:
aids komt het meest in Afrika voor, o.a. waar de Rooms katholieke kerk het condoom
verbiedt.
3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en
alle levende ziel is gestorven in de zee.
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In Lucas noemt Yeshua/Jezus ook de zee, nl. Lucas 21 vers 25b:
25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid
der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
Dit doet mij allemaal denken aan de tsunamies in Azië. Hoeveel dode lichamen dreven
er niet in het water en dode dieren, zelfs vissen. Het is ook opvallend dat hier veel
christenvervolgingen zijn.
4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en
de wateren werden bloed.
Doet me denken aan de vervuiling van alle rivieren in de wereld, bv de rivier de Ganges
is de meest vervuilde rivier ter wereld, zeker voor wat bacteriën betreft. 17 Riolen komen
uit in de Ganges van Varanasi. Zo'n 100 ml water bevat 1,5 miljoen schadelijke
bacteriën, voor baden is de norm ongeveer 500 van deze bacteriën of minder. De rivier is
3.000 maal meer vervuild dan het maximale niveau van bacteriën die volgens westerse
standaards is vastgesteld voor zwemwater.
In China zijn ook hele vervuilde rivieren en grondwater door industrie, waardoor er
miljoenen mensen geen schoon drinkwater hebben en kanker krijgen van het water.
Ook in de derde wereld is een tekort aan drinkwater, door droogte en ziekten in het
water, zoals cholera, hoeveel kinderen sterven niet door vuil drinkwater. Ontlasting hoort
niet in het water terecht te komen, waar het met drinkwater vermengt wordt en ziektes
kan verspreiden, zie Deut.23: 12,13, dat je je ontlasting moet begraven!
Water is ook een teken van kennis of leringen, kijk maar naar de term levend water, de
kennis van het evangelie, het water dat leven brengt.
Dwaalleringen van valse profeten veroorzaken doden.
5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die
was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook
bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen
te verhitten door vuur.
De zon staat voor Jacob in Jozef's droom. Dus dan denk ik aan Israël die de macht krijgt
zichzelf te verdedigen, macht om zich te verdedigen tegen een ieder die zich tegen hen
keert.
Joel 2:30-31
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en
rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die
grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
De zon (Jacob) in duisternis, maan (alle gelovigen in de messias Yeshua/Jezus,
christenen) in bloed (vervolgingen van deze twee groepen).
Maar ik denk dat in de tijd voordat Yeshua/Jezus terugkomt vooral het volk Israël weer
zwaar vervolgd gaat worden, lees maar in Zacharia en Ezechiёl:
Zacharia 12:
1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel
uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken
rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen
steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk
doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar
verzamelen.
Als er een stad op aarde is die hieraan voldoet is het Jeruzalem wel, die profetie is
vervuld!
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4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun
ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle
paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.
5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem
zullen mij een sterkte zijn in den HEERE der heirscharen, hun God.
6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder
het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter
zijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog
blijven in haar plaats te Jeruzalem.
Is het de macht die de "zon" gegeven wordt, de mensen te verhitten door vuur?
7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van
het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen
Juda.
8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die
onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als
goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht.
9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die
tegen Jeruzalem aankomen.
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten
den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij
doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage
over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men
bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
Yeshua/Jezus is verborgen gebleven voor Zijn broers, net als Jozef voor zijn broers, dit is
zo'n prachtig verhaal, maar als Yeshua/Jezus zich bekend zal maken zullen deze
profetische teksten letterlijk in vervulling gaan.
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage
van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.
Iets te maken met Armageddon in Openbaring 16 vers 16?
12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids
bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan
bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht
van Simeï bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder.
Zacharia 13
1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners
van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien
zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook
de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder,
die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij
valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die
hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.
4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten beschaamd zullen worden, een
iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren mantel
aandoen, om te liegen.
5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, die het land bouwt; want
een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan.
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen:
Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.
7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt
de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid
worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.
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8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen
daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal
daarin overblijven.
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men
zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn
Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het
zal zeggen: De HEERE is mijn God.
Zacharia 14 vers 1 tot en met 14
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u,
o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad
zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen
geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het
overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als
Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem
ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het
oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene
helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het
zuiden.
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der
bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn
God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!
6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke
duisternis.
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch
dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht
zal wezen.
Ik heb al eerder gezegd dat ik denk dat Yeshua/Jezus in de avond zal wederkomen:
Hoofdstuk 8 daar schreef ik:
Ik denk dus dat Yeshua/Jezus voor zonsondergang of tijdens zonsondergang is
opgestaan. Misschien komt Yeshua/Jezus in de avond weder, want ook als Hij
wederkomt begint de zevende dag, het duizendjarig vrederijk. Dat morgenstond
in de avond is klinkt natuurlijk gek, maar dat heeft te maken met Hebreeuwse mensen
die Griekse woorden gebruiken.
Kijk maar naar het Engelse woord breakfast. Dit komt van Yom Kippur vandaan. Het
vasten op Yom Kippur is van avond tot avond. Bij zonsondergang mag er weer gegeten
worden en dan breek je het vasten: break fast. Dus breakfast was 's avonds. Terwijl de
Engelsen en de Amerikanen 's morgens breakfast eten.
Deze tekst in Zacharia laat mij dit weer opnieuw denken: ten tijde des avonds, dat het
licht zal wezen. Ook in de hof van Eden kwam God op deze tijd:
Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den
wind des daags (is tegen de avond). Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het
aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
Het is maar een idee.
8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten
zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan;
zij zullen des zomers en des winters zijn.
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een
zijn, en Zijn Naam een.
10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon
toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats;
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van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de
Hoekpoort toe; en van den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe.
11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal
zeker wonen.
12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die
tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij
op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun
holen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.
13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot gedruis van den HEERE
onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen,
een eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.
Het is dus zo schokkend dat je de hand van degene die naast je is vast zult grijpen
14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen aller heidenen
rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen in grote menigte.
En:
Ezechiël 38:
1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van
Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,
3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech
en Tubal!
4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders
uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote
vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;
5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren;
6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden, en
al zijn benden; vele volken met u.
7 Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn;
en wees gij hun tot een wacht.
8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen
in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele
volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als
hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen
wonen.
Israёl, de Joden die verstrooid waren over de aarde, zijn weer vergaderd uit de vele
volken op de bergen Israёls en dan zal er een aanval op dit land komen:
10 Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in
uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken,
11 En zult zeggen: Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in
rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren
hebben.
12 Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste
plaatsen, die nu bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat
vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.
13 Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge leeuwen zullen tot
u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, om roof te
roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een groten
buit te buiten?
14 Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij
het, te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden?
15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken
met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig
heir;
16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te
bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen
tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun
ogen zal geheiligd worden.
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Ik geloof dat dit ook de laatste strijd zal zijn. Sommigen denken dat de Gog en Magog
voor de grote verdrukking zal zijn, maar ik denk dat het een onderdeel van de grote
verdrukking zal zijn.
17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in verleden dagen gesproken heb,
door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofeteerd
hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen?
18 Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal
aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen.
19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te
dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls!
Een groot beven, een grote oorlog.
20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des
hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt,
en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden,
en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.
21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE;
het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.
22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een
overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op
hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.
23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen
van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
Gods Naam zal geheiligd worden voor de ogen van iedereen, hoe? Doordat hij Zijn volk
zal redden, uit zal komen wat in Zijn Boek geschreven staat. Iedereen zal weten dat het
de God van Abraham, Izak en Jacob is die deze wonderen zal doen.
Ezechiël 39:
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik
wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!
2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het
noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.
3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw
rechterhand doen vallen.
4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met
u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan
het gedierte des velds ter spijze gegeven.
In de eerste wereldoorlog heerste er Spaanse griep. Zal er vogelgriep zijn bij deze
oorlog, of zullen er gewoon gieren en andere aaseters eten van de lijken die zullen vallen
in deze oorlog?
5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker
wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend
maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen
zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.
8 Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit is de dag, van
welken Ik gesproken heb.
Dit is de dag? De dag des oordeels?
9 En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden
van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van
handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;
10 Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van
de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en
plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.
11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal
geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den
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doorgangers den neus stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte,
en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.
12 Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden lang.
13 Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als
Ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere HEERE.
14 Ook zullen zij mannen uitscheiden, die gestadig door het land doorgaan, en
doodgravers met de doorgangers, om te begraven degenen, die op den aardbodem zijn
overgelaten, om dien te reinigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onderzoek
doen.
15 En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen
ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de doodgravers hetzelve zullen
hebben begraven in het dal van Gogs menigte.
16 Ook zo zal de naam der stad Hamona zijn. Alzo zullen zij het land reinigen.
17 Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van
allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan,
verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een
groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed.
Toch alleen aaseters eten vlees, toch geen andere vogels, terwijl er wel staat van allen
vleugel?
18 Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; der
rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die altemaal gemesten van Basan zijn.
19 En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe;
van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.
20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rij paarden en wagen paarden, van
helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere HEERE.
21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel
zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb.
22 En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van
dien dag af en voortaan.
23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd
om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn
aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner
wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn;
24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik
heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.
25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen,
en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn
heiligen Naam;
26 Als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke zij
tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was,
die hen verschrikte.
27 Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit
de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele
heidenen;
28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk
heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land, en
heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.
29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn
Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.
Ik denk dus dat Yeshua/Jezus zal wederkomen om Israёl te redden:
Jesaja 63:
1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die
versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in
gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.
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2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers
treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik
heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht
is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.
God wraakt zich alleen op de vijanden van Israёl, niemand van de volken helpt Israёl,
alleen God.
4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.
5 En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die
ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij
ondersteund,
Niemand van de volken helpt Israёl, God moet het helemaal alleen doen, niemand deelt
blijkbaar Zijn liefde voor Zijn volk.
6 En Ik heb de volken vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn
grimmigheid; en Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen.
Openbaring 16:
9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht
heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
De tegenstanders bekeren zich niet en lasteren God, door te zeggen dat Israël niet
(meer) Zijn volk is of dat God geen zoon heeft.
10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is
verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;
11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren;
en zij bekeerden zich niet van hun werken.
De troon van het beest is in Pergamus, zie Openbaring 2:13.
Pergamus was een stad met vele afgodische tempels. Dus de troon van het beest zijn
dus de plaatsen waar afgodische religies zijn.
12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon
komen zullen.
De Eufraat was een obstakel voor legers. Koning Kores van Medo-Perzie liet de rivier
omleiden waardoor de rest van de rivierbedding bijna droog kwam te liggen waardoor
zijn leger Babylon in kon trekken. Nu door een fiool van de zesde engel droogt de Eufraat
op. Toen de Eufraat opdroogde viel Babylon in de handen van koning Kores. Koning
Kores is ook een type van Yeshua/Jezus.
Zie ook Ezech.46:
1 Alzo zegt de Heere HEERE: De poort van het binnenste voorhof, die naar het oosten
ziet; zal de zes werkdagen gesloten zijn; maar op den sabbatdag zal zij geopend worden;
ook zal zij geopend worden op den dag van de nieuwe maan.
2 En de vorst zal ingaan door den weg van het voorhuis derzelve poort van buiten, en
zal staan aan den post van de poort; en de priesters zullen zijn brandofferen en zijn
dankofferen bereiden, en hij zal aanbidden aan den dorpel der poort, en daarna uitgaan;
doch de poort zal niet gesloten worden tot op den avond.
Hosea 13:
14 Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood:
o dood! waar zijn uw pestilentien? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen
verborgen zijn,
15 Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen; doch er zal een oostenwind
komen, een wind des HEEREN, opkomende uit de woestijn; en zijn springader zal
uitdrogen, diezelve zal den schat van alle gewenste huisraad roven.
De schone poort die op het oosten ziet, waar de Messias door zal gaan en door ging (is
trouwens dichtgemetseld, door een Arabische heerser).
Yeshua/Jezus komt denk ik ook uit het oosten (daar bedoel ik mee dat hij de richting op
loopt (bij de wederkomst) richting het westen, hij komt dan uit het oosten, dus richting
Israël).
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De Eufraat ontspringt in de bergen van Turkije. De Turken hebben een dam gebouwd, de
Ataturkdam, als Turkije deze dam afsluit, kunnen ze de hele Eufraat droogleggen. Dat
hebben ze al eens bijna 3 maanden gedaan, het water wat er nog doorstroomde stelde
niet veel meer voor (was om het stuwmeer te vullen).
Als er bijvoorbeeld een grondoorlog tegen Israël geopend wordt door Iran, zou het
makkelijk zijn als de Eufraat drooggelegd wordt door de Turkse dam, dat de tanks
gemakkelijke overgang over de rivier hebben.
Maar het kan ook een natuurlijk of bovennatuurlijk verschijnsel zijn, net als toen ze uit
Egypte kwam en door de rietzee (rode zee) gingen en door de Jordaan, waar het water
week, een vluchtroute.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond
des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
Uit de draak, het beest en de valse profeet komen demonen, die gaan mensen
verzamelen om alle koningen van de gehele wereld tegen Israël te vergaderen.
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de
koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien
groten dag des almachtigen Gods.
Dit wordt tevens ook de oordeelsdag van de levenden, de doden worden na de 1000
jaar geoordeeld, dus na het duizendjarig vrederijk.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij
niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
Het kan wel eens zijn dat je bij wakker worden direct op de vlucht moet, dan moet je wel
je kleding klaar hebben liggen. Je zou namelijk niet de eerste zijn die dat overkomt, dat
je half naakt op straat loopt.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt
Armageddon.
17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den
tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.
18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een
grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest
zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.
Een oorlog wordt vaak een aardbeving genoemd .
19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen;
en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker
van den wijn des toorns Zijner gramschap.
20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de
mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage
was zeer groot.
Sommige raketten die ze afschieten zijn een talentpond zwaar, namelijk 38 kg. Maar het
schijnt dat bij vulkaanuitbarstingen of nucleaire explosies zulke hagelstenen echt
voorkomen.
Het volgende stuk gaat over 2 beesten, het beest uit de zee, het beest uit de aarde en de
hoer die op het beest zit. Beesten zijn maatschappelijke/politieke machten, zoals
bijvoorbeeld het Romeinse rijk. De hoer die op het beest zit is een religieuze macht, bv.
de Rooms katholieke kerk in de middeleeuwen. Een religieuze macht die hoereert met
afgoden, daarom wordt zij hoer genoemd.
Openbaring 17:
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en
zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op
vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn
dronken geworden van den wijn harer hoererij.
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3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op
een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven
hoofden en tien hoornen.
Deze hoer is niet alleen Babylon en Rome (in de zin van hun afgoderij), maar ook de
Rooms katholieke kerk en haar denominaties zoals bijvoorbeeld de Protestantse kerk, die
menselijke tradities op eerste plaats zetten en Gods wet op de tweede plaats. Eigenlijk
allen die afgoderij plegen. R.K.-kerk met al haar zonden: ik noem bijvoorbeeld de
aflaten die ze in de middeleeuwen verkochten, je kon zo een plekje in de hemel kopen.
Ze bedrogen de mensen, maakten mensen bang met hel en verdoemenis en maakten
armen hun geld afhandig door angst te verspreiden. Ze verrijkten de kerk ermee, alles in
de kerken is pracht en praal gebouwd van mensenzielen en bloed. De Roomse kerk
nam door de biecht, de intieme relatie van God met Zijn kinderen af, dat ze bij de
pastor om zondevergeving kwamen in plaats van bij de Heere.
Yeshua/Jezus is éénmaal gestorven voor de zonden, zij laten Hem bijna dagelijks sterven
door te zeggen dat het brood echt Zijn lichaam is geworden, transsubstinatie. Ze
hebben Zijn geliefde sabbat afgeschaft en er één op een heidense feestdag voor
in de plaats gezet. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan.
Maar niet alleen is de Rooms katholieke kerk is daar schuldig aan, ook de Protestantse
kerken zijn hier schuldig aan, sabbatsverachting, het heilige ontheiligen, en geven
het verschil tussen het reine en het onreine niet te kennen.
Paulus heeft het bijvoorbeeld heel duidelijk gemaakt dat hij niet als overste over de
gemeenten wilde zijn, die positie wilde hij aan God overlaten. Hij zag zichzelf als
zondaar, net als de andere gelovigen, hij voelde zich niet meer dan hen, maar hij
probeerde hen alleen te leren, te adviseren en te vermanen, maar dat kunnen we allen
elkaar. Yeshua/Jezus zei het ook. Noem niemand uw meester, Ik ben uw meester. Hij zei
ook dat we niemand vader mogen noemen, alleen Zijn Vader is onze Vader. De kerken
vertellen ons dat er buiten hen geen zaligheid is. Laat u niet voorliegen, dat is een
leugen. God vraagt alleen van ons dat wij ons geloof moeten delen met elkaar, omdat
dat ons onderling versterkt. Het geeft ons geen geloof, dat doet alleen Gods woord, de
Bijbel en niet zoals ze in de Protestantse kerk zeggen, de prediking. Dat is Gods woord
niet, dat is hoogmoed. Alleen de Bijbel is Gods woord.
Vele Europese landen en ook de V.S. noemen zichzelf een christelijke natie. Naties die
reclameborden zijn voor hoererij: ongehuwde seks, materialisme enz. zijn. Zelfs
Nederland, alles kan abortus, euthanasie, homoparades met naakte mensen,
dansfestijnen met half naakte vrouwen op straat. Een drinkbeker vol gruwelen.
Vaak zijn deze gruwelen te vinden in rijke landen.
Openbaring 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met
goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol
van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
Ze bieden drinkbekers vol met gruwelen aan, aan een ieder die maar wil drinken, voor
geld zoals internet, televisie enz.
Ik zeg niet dat internet of televisie verkeerd is, het is nou maar net wat je erop kijkt of
leest.
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote
Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
Het merkteken van deze vrouw is verborgenheid, de verborgenheid der wetteloosheid
6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der
getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
Zo hebben dezen vele levens en zelfs zielen op hun geweten!
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid
der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien
hoornen.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en
ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet
zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het
beest, dat was en niet is, hoewel het is.
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Het Romeinse rijk was en is niet, hoewel het wel is. In religieuze zin: de Roomse kerk. In
figuurlijke zin: Europa, de E.U. en Amerika (ontstaan uit europa, uit de 10 horens).
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke
de vrouw zit.
Rome is op zeven heuvelen gebouwd, in Rome is o.a. ook het ontwerpverdrag voor de
Europese (E.U.) grondwet getekend. Weer zo'n democratische grondwet.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog
niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
1: Egypte, 2: Assyrië, 3: Babylonië, 4: Medo-Perzie, 5: Griekenland, zijn gevallen. De
één is: 6: Romeinse rijk (63 voor Christus t/m 337), ander is nog niet gekomen: 7:
Byzantijnse rijk, wat overgebleven was van het Romeinse rijk dat viel in 476 in 1453
overgenomen door de Ottomanen, de Turken. In de eerste wereldoorlog kozen de
Ottomanen de kant van de Duitsers. De Engelsen, samen met de Arabieren versloegen
de Ottomanen en zo werden bijvoorbeeld Irak, Libanon, enz. gevormd. Na in de handen
geweest te zijn van de Romeinen, de Arabieren kwam "Palestina" in handen van de
Engelsen na de Ottomanen verslagen te hebben samen met de Arabieren. Ze kregen het
mandaat over "Palestina" (daar hoorde Jordaniё ook onder).
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en
gaat ten verderve.
De achtste koning is denk ik Europa en Amerika dat uit haar (Europa) is voortgekomen
met de paus en kerk als zijn "religieus leider", dus de christelijke naties.
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet
hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
De tien hoornen, 10 belangrijkste Germaanse stammen zullen op een bepaald tijdstip
macht ontvangen met het beest, middels de E.U..
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
De Europese landen geven hun macht over aan de E.U..
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een
Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en
uitverkorenen en gelovigen.
Europa en alle naties die daaruit voortkomen, trekken zich niets aan van Gods wetten en
vereren hun democratieen, waarin alles moet mogen, leve de vrijheid.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en
scharen, en natiën, en tongen.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en
zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met
vuur verbranden.
In 1789 werd in Frankrijk de Verklaring van de Rechten van de mens ondertekend. In
Amerika was al in 1776 the Declaration of Independance getekend. Het pad van de
DEMOCRATIE was ingeslagen. In 1798 was de paus al uit zijn politieke macht gezet.
Openbaring 17:17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen,
en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de
woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de
koningen der aarde.
Rome, Babylon, de stad waar afgoderij hoogtij viert.
Openbaring 18:
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en
zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen
haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen
zien;
Rome/Babylon de stad van de grote afgoderij, die zich een christelijke "stad" noemt,
maar zij hoereert met haar afgoden. Het geld is belangrijker dan de rechtvaardigheid en
hun zogenaamde vrede.
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Openbaring 18:16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn
lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en
met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.
Het zal Babylon duur komen te staan.
Openbaring 18:24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al
dergenen, die gedood zijn op de aarde.
Daarna is ook de bruiloft des Lams en de afrekening met het beest en de valse profeet.
Openbaring 19:
17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot
al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot
het avondmaal des groten Gods;
18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het
vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees
van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.
Er kan natuurlijk gewoon bedoeld worden dat de aasgieren hun vlees verorberen, maar
zou Vogelgriep een rol kunnen spelen? We worden er al ernstig voor gewaarschuwd.
Openbaring 19:19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers
vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.
20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het
merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee
zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
De satan wordt duizend jaar gebonden. Christus heerst met al zijn volgelingen die het
beest (een democratie is een vijand in de zin van de wetteloosheid die er heerst) en zijn
beeld niet aanbeden hebben en die het merkteken (het teken waar ze mee getekend
waren bij wie zij hoorden, net als in Ezech. 9:4).
De regie die God de mens had gegeven na de zondeval is ten einde gekomen.
Yeshua/Jezus zal bewijzen met Zijn Koningschap dat onder Gods leiding alles goed gaat,
dat wij beter de regie uit handen kunnen geven. Deze duizend jaar zijn daar
waarschijnlijk voor nodig. Ik denk ook dat alle creativiteit van alle mensen toepasbaar
zullen zijn in dit Rijk, niets zal voor niets zijn geweest.
Na de duizend jaar wordt de mensheid weer voor de keus gezet als satan los wordt
gelaten. Satan wordt voorgoed in een poel des vuurs en sulfers geworpen en zullen we
nooit meer last van hem hebben. Daarna werden de doden geoordeeld, levenden zijn
voor de duizend jaren al geoordeeld.
Openbaring 20:
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht
de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden
geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die
in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd
geworpen in den poel des vuurs.
Daarna komt de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring vind ik deze dingen
eruit springen:
Openbaringen 21
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij
de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen
en hun God zijn.
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4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn;
noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn
weggegaan.
God zal zo dichtbij zijn, dat zondigen onmogelijk wordt omdat je wordt verlicht met de
heerlijkheids Gods. Geen zonde, geen verdriet meer en geen dood. Eindelijk zal het zijn
zoals het door God bedoeld was.
Openbaring 21:
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar
tempel, en het Lam.
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want
de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen
der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht
zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en
leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.
Openbaring 22:
1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal,
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
Een zuivere rivier, niet meer het met bloed besmette water wat bij de zondige mensen
en bij satan en zijn engelen vandaan kwam, geen influisteringen meer en geen zondige
gedachten.
2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom
des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht;
en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
Of een boom leeft kun je zien aan de bladeren die er aan zitten (en eventueel aan de
vruchten). De boom, het Rijk van God is levend en zo levend dat er elke maand, 12
maanden lang vruchten aan zitten. De heidenen die rechtvaardig verklaard waren, maar
niet zo "levendig" waren worden zo misschien Levendig gemaakt, net als door het
levende water. Er ziet natuurlijk heel veel symboliek in. Maar u moet dat wel letterlijk
zien in het resultaat.
1 Kor.15:22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen
levend gemaakt worden.
Openb.22:
3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des
Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
Geen merkteken van het beest meer, maar Zijn Naam op hun voorhoofden.
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van
node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen
heersen in alle eeuwigheid.
In dit Rijk zal niemand wat te kort komen en zullen de mensen die door honger hebben
geleden, of door een ziek lichaam in hun leven, zullen volop genieten en dan zal het zijn
of ze nooit gebrek hebben gehad.
Job 35:
6 Hij laat den goddeloze niet leven, en het recht der ellendigen beschikt Hij.
7 Hij onttrekt Zijn ogen niet van den rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in
den troon; daar zet Hij hen voor altoos, en zij worden verheven.
8 En zo zij, gebonden zijnde in boeien, vast gehouden worden met banden der ellende;
9 Dan geeft Hij hun hun werk te kennen, en hun overtredingen, omdat zij de overhand
genomen hebben;
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In de hel ben je dus slaaf. In de hemel ben je koning.
Koningen genoemd, omdat er niemand meer over hen heerst, zij zijn allen koningen,
nooit meer overheerst. God is waarlijk een Vader en geen overheerser. Een echte
democratie in een theocratie.
De uitdrukking: "The king of rock and roll", die daarover heerst, het beste daarin.
Jezus Sirach, (apocrief) 21:12 Wie de wet des Heren bewaart, die heerst over zijn
gedachten (is dus koning daarover).
Daniël 7:18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij
zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
Mat.25:34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn:
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de
grondlegging der wereld.
1Joh.3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk
wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Openbaring 22:
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk
zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des
levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die
dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
Liefde produceert leven.
en haat ….de dood.
En met Phil Bosmans (een Rooms katholiek overigens) zeg ik mee:
In dagen van zwakheid en zonde
laat Gij steeds in mijn hart
een heimwee achter als een diepe wonde,
die pas helen wil
als mijn hart weer in Uw handen ligt.
Maar telkens opnieuw
hebt Gij gewassen,
zeventig maal zeven maal gewassen
in de warme regen
van uw barmhartigheid
en weer opgenomen in Uw zachte zon
om stralender dan ooit terug te keren
in dat eeuwige liefdesspel met U
en de mensen.
Romeinen 11:
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk
zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in
der eeuwigheid. Amen.

