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INLEIDING

De lessen van De Verkeersweg van het Leven zijn geschikt om u een zeer interessant
overzicht van de Bijbel als geheel te geven, en tegelijkertijd maken ze de verschillen duidelijk
om het Woord van God te begrijpen. Om u te helpen om de hoofdpunten te onthouden, is het
nodig om de bijbelverzen in de lessen te bestuderen. Daarom is het noodzakelijk om een
complete Nederlandse Bijbel te gebruiken voor het studeren van deze cursus.
Bestudeer de tekening zorgvuldig
In het begin van dit boek vindt u de tekening m.b.t. De Verkeersweg van het Leven.
De Verkeersweg van het Leven slaat op de hoofdweg welke alle mensen bereizen die in deze
wereld zijn geboren. Van alle individuën die door het leven gaan, nemen sommigen de
geloofsweg naar het eeuwige leven; anderen nemen de verkeerde geloofsweg of gaan verder
in ongeloof en blijven geestelijk dood. Alle mensen reizen naast elkaar in dit fysieke leven en
daarom is er maar één verkeersweg afgebeeld. De tekening begint met de binnenkomst van
de mens op de aarde, en het stopt met de afsluiting van het 1000-jarige koninkrijk van Christus
op de aarde. Bij het volgen van de lessen zult u zich een reiziger wanen die in de hof van
Eden begint en doorreist naar het eeuwigdurend koninkrijk.
Bestudeer de bijbelgedeeltes goed
Er worden vele bijbelreferenties gegeven om u aan te tonen dat alles wat wordt aangeboden
op het Woord van God is gebaseerd. Open uw Bijbel terwijl u een les bestudeert. Zoek elke
bijbelreferentie op en lees deze aandachtig. Om een referentie in uw Bijbel te vinden betekent
Johannes 3:16: het boek van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16.
Aan het eind van elke les wordt een geheugenvers gegeven. Onthoudt de meest belangrijke
woorden van deze verzen omdat u het een kostbaar hulpmiddel zult vinden om Gods Woord te
kennen en om het anderen aan te bieden.
Hoe te studeren?
De cursus heeft 25 bijbelse lessen welke in de jij-vorm zijn geschreven. Elke les heeft een
werkblad met vragen voor u om te antwoorden nadat u de les hebt bestudeerd. Stuur ons het
werkblad of de werkbladen als u wilt. Wij zullen de antwoorden controleren.
Dit kan even duren, dus ga ondertussen verder met de volgende les. Voordat u met een les
begint, bidt tot God dat Hij uw hart en verstand mag verlichten zodat u de waarheden die u
bestudeert mag begrijpen.
Vertel familie en vrienden over deze basis bijbelcursus!
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LES 1 – DE EERSTE REIZIGERS
Genesis 1-3
THEMA:

Introductie van het doel van deze serie lessen.
Het aantonen dat alleen Christus een bedekking voor zonde levert.

Vandaag beginnen we een reis. Laten wij ons inbeelden dat wij reizigers zijn welke de
lange, lange weg bereizen die we De Verkeersweg van het Leven noemen. Het is de weg
welke begint in de hof van Eden waar het menselijke leven op deze aarde begon. Het eindigt
met het koninkrijk van God op deze aarde.
Zij die reizen hebben een wegenkaart of een handleidingsboek nodig. God heeft ons
voor dat doel Zijn Woord gegeven, de Bijbel. Psalm 119:105. Wij hebben God‟s
handleidingsboek nodig en we zullen het gedurende de reis gebruiken. Terwijl we De
Verkeersweg van het Leven afreizen zullen we vele andere reizigers tegen komen. We zullen
vele reizigers zien welke hun eigen weg gaan, maar allen reizen we naast elkaar totdat het
oordeel komt. De bijbel vertelt ons: “Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar haar einde is
de weg van de dood.” Spreuken 14:12. Allen die deze verkeersweg bereizen moeten kiezen
welke weg zij willen gaan.
Zij die reizen moeten ook de wegregels kennen. We zullen zien dat God‟s reiswetten
verschillend waren op sommige tijden en plaatsen dan van wat ze waren op andere tijden en
plaatsen. In de tijd waarin we nu leven zijn de wetten heel veel anders dan van wat ze waren
in de dagen van Adam en Eva, de eerste mensen. Gehoorzaamheid aan de reiswetten op De
Verkeersweg van het Leven betekent het verschil tussen leven en dood.
De tijd waarin we vandaag de dag leven wordt op de tekening aangeduid als GENADE
LUCHTHAVEN. Je zult tijdens de reis leren waarom het GENADE LUCHTHAVEN wordt
genoemd.
We gaan zo‟n 6000 jaar in de tijd terug om onze reis te beginnen in de mooie hof van
Eden. Hier zien we Adam en Eva. Als we zien in ons handleidingsboek, de Bijbel, kunnen we
het verhaal lezen over wat er gebeurde met de eerste reizigers op De Verkeersweg van het
Leven.
Aan Adam en Eva waren speciale reiswetten gegeven. Wij lezen hierover in Genesis
2:16-17. In het bijzonder was hun verteld om niet te eten van een speciale boom in de hof
welke de boom van de kennis van het goede en het kwade heette. Alles was perfect tot de dag
dat de verleider, de vijand van God en de mens, tot Eva sprak. Hij betwijfelde God‟s Woord, hij
loog en Eva geloofde hem in plaats van God. Eva zag, nam, at van de vrucht van de verboden
boom en gaf aan Adam welke ook at.
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Toen werden hun ogen geopend om zonde te zien terwijl ze daarvoor onschuldig
waren. Zij zagen zichzelf nu schuldig en naakt voor God en zij hadden grote angst. Zij hadden
de weg van de dood gekozen. “Het loon van de zonde is dood.” Romeinen 6:23.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van de hof van Eden

Dood betekent afscheiding van God, niet alleen in dit leven maar voor alle eeuwigheid.
Adam en Eva probeerden hun zonde en naaktheid te bedekken middels het werk van hun
handen: zij hechtten vijgeboombladeren samen om zich te bedekken.
Toen, terwijl ze probeerden om zich voor God te verbergen, kwam God om hen te
zoeken. Hij kwam omdat Hij van hun hield en omdat Hij een oordeel moest uitspreken over
hun zonde. God bracht een vloek over de slang, de vrouw, de man en over de aarde. Wat
waren deze vloeken? Genesis 3:14-19 vertelt ons welke oordelen God aan elk gaf. God
vervloekte de aarde om Adam’s wil.
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Tezamen met de vloeken gaf de God van genade, liefde en barmhartigheid ook de
belofte van een grote Overwinnaar die een dag zou komen om de zonde en de dood te
overwinnen en om de kop van de slang te vermorzelen. Genesis 3:15. In 1 Korinthiërs 15:45
wordt deze overwinnaar de laatste Adam genoemd. Hij is de Here Jezus Christus, die door Zijn
dood aan het kruis van Golgotha, zonde en dood overwon en daardoor de duivel versloeg.
God doodde een dier in de hof, het bloed was gevloeid, het onschuldige dier stierf, en
haar vellen werden aan Adam en Eva gegeven om hun schaamte en naaktheid te bedekken.
Alleen God kon zo‟n bedekking leveren, een bedekking voor hun zonde, en het is een beeld
van de Here Jezus Christus, die niet alleen de zonde van de mens bedekte maar deze ook
wegnam door Zijn dood aan het kruis.
Het verhaal van de eerste reizigers is het verhaal van de eerste zondaars. De eerste
Adam zondigde en allen die uit Adam in deze wereld zijn geboren, zijn geboren zondaars en
hebben gezondigd. Zij hebben allen hun leider gevolgd, Romeinen 5:12-14. “Het loon van de
zonde is dood.” Daarom zullen allen sterven, allen die leven in deze bedeling van genade
alsook zij uit andere bedelingen. Merk op dat een bedeling geen tijdsperiode is, maar de daad
van uitdelen of dat wat uitgedeeld wordt. “De genadegave van God is het eeuwige leven in
Christus Jezus onze Heer.” De werken van Adam en Eva werden niet door God geaccepteerd
en zo ook niet de werken van de mens vandaag de dag. Net zoals de dierevellen een fysieke
bedekking voor Adam en Eva leverden, zo levert Christus de nodige bedekking van
rechtvaardigheid aan allen die in Hem willen geloven als zijn/haar persoonlijke Verlosser.
Welke keus heb jij gemaakt? Ben je op de weg welke recht lijkt en het is de weg van de
dood? Of geloof je in de Here Jezus Christus als jouw persoonlijke Verlosser van de eeuwige
dood en ben je op weg naar het eeuwige leven?

GEHEUGENVERS: “Want het loon van de zonde is dood; maar de genadegave van God
is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” Romeinen 6:23
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LES 1 – WERKBLAD
1. Waar start De Verkeersweg van het Leven op deze aarde? Genesis 2:8
_____________________________________________________________________
2. Waar eindigt De Verkeersweg van het Leven op deze aarde? Openbaring 21:1
______________________________________________________________________
3. Schrijf Spreuken 14:12 op ________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Wat waren de reiswetten in de hof van Eden? Genesis 2:15-17
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
5. Welke straf sprak God uit over de slang? Genesis 3:14-15
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Over Eva? Genesis 3:16 _________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Over Adam? Genesis 3:17-19 _____________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Schrijf de eerste bijbelse profetie op over de Here Jezus Christus: Genesis 3:15
_____________________________________________________________________
9. Wij zijn als Adam en Eva op drie manieren. Zoek de bijbelverzen op en vul de open
ruimtes in.
a) Romeinen 3:23 – Wij hebben allen _______________________________________
b) Romeinen 5:12 – Wij gaan allen ________________________________________
c) Romeinen 6:23 – Wij kunnen allen _______________________________________
__________________hebben in Christus Jezus onze Here.
10. Schrijf Romeinen 6:23 op_________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 2 – DE EERSTE KINDEREN OP DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN
Genesis 4:1-16
THEMA:

Aantonen dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen.

Kun je raden wat het meest wonderlijke geschenk is dat God aan een echtpaar kan
geven? Nee, geen nieuwe woning…ook geen auto..maar een baby! Alleen God kan dit
wonderlijke geschenk maken en alleen Hij kan het geven.
Terwijl we De Verkeersweg van het Leven afreizen zullen we vele babies zien, maar in
deze les gaan we nadenken over de allereerste kinderen welke in deze wereld zijn geboren.
Adam en Eva waren namelijk nooit babies omdat God hun als man en vrouw had geschapen.
Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, werden ze verdreven uit de hof van Eden waar
God ze had geplaatst. Zij moesten een nieuw leven beginnen. Genesis 3:23-24. Op een dag
kwam er in het nieuwe huis God‟s meest wonderlijke geschenk: een baby. Eva zei: “Ik heb een
man van de Here verkregen!” Genesis 4:1. Misschien dacht ze dat de baby Degene was die in
Genesis 3:15 beloofd was, Degene die satan zou overwinnen. De eerste zoon werd Kaïn
genoemd.
Daarna werd een andere jongen geboren en deze werd Abel genoemd. Nu zijn er twee
kinderen op De Verkeersweg van het Leven.
Herinner je je nog het vers uit Les 1: “Er is een weg, die iemand recht schijnt;...”? Welke
weg denk je dat deze twee jongens zullen kiezen? Adam en Eva toonden hun zonen de weg
van het bloedoffer waardoor geloof/gehoorzaamheid aan God werd bewezen. Geen nieuwe
wetten werden deze jongens opgelegd als welke er op Adam en Eva waren geweest. De
enigste eis was dat ze God moesten aanbidden op de manier zoals Hij het had vastgesteld.
Abel werd een herder, een schaapherder, terwijl Kaïn een boer werd, een landbouwer.
De tijd kwam dat elke jongen oud genoeg werd om zijn eigen keus te maken welke weg te
gaan. Die tijd komt voor elk van ons. Onze ouders kunnen deze keus niet maken hoezeer ze
dit ook zouden willen.
Kaïn dacht waarschijnlijk, “Zie dit mooie fruit van het land. Ik heb hard gewerkt om dit te
kweken en God zal zeker behaagd zijn met mijn offer.” Hij plaatste de vrucht van het land op
een altaar. Was God behaagd met het werk van de handen van Adam en Eva? Nee, niet met
hun bedekking van vijgeboombladeren. Zulke offers noemt God werken.
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Bron: alleen ter illustratie van Genesis 4:3-4

Abel, aan de andere kant, nam één van zijn lammeren, doodde het en plaatste het op
het altaar als een offer voor God. Hij had een bloedoffer gebracht zoals God het Adam en Eva
had getoond.
Waren Kaïn en Abel zondaars? Ja. Zij waren geboren als zondaar en zij waren nog
steeds zondaars. Wat gebeurde er toen? God accepteerde Abel‟s offer maar Hij accepteerde
niet het offer van Kaïn. Kaïn werd erg kwaad en doodde zijn broer Abel. Was God behaagd
met deze eerste moord in de wereld? Nee. God strafte Kaïn door hem weg te sturen van zijn
huis om te zwerven op de aarde vanwege deze slechte daad die hij had gedaan. Genesis 4:616. Deze twee jongens waren samen opgevoed in hetzelfde huis en hun waren dezelfde
waarheden geleerd. Het verschil was dat Adam geloofde, geloof had in wat hem was geleerd,
terwijl Kaïn geen geloof had in wat hem was geleerd. Hun daden toonden aan wat er in hun
harten was.
Ongeloof is een verschrikkelijk iets. Het leidde tot kwaadheid, bedrog, moord, liegen en
uiteindelijk tot de verschrikkelijke straf van scheiding. Genesis 4:8-12. Geloof/vertrouwen
bracht vrede en rechtvaardigheid aan Abel; en God zegt dat Abel nog steeds spreekt,
nadat hij is gestorven. Hebreeën 11:4.
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God zegt ook:
“Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.”
Of we nu op de tekening leven hier in de bedeling van genade, of in een andere
bedeling, GELOOF is nodig om door God geaccepteerd te worden. God zag Abel‟s offer en
door het gevloeide bloed zag Hij de Here Jezus Christus, het ware Lam gekozen vóór de
grondlegging van de wereld. 1 Peter 1:19-20. Vandaag de dag laten wij niet ons geloof zien
door het brengen van een lam naar een altaar, in plaats daarvan komen wij naar het kruis van
de Here Jezus Christus en geloven in Hem als onze Verlosser.
Opnieuw hebben we de waarheid gezien van het vers: “Er is een weg, die iemand recht
schijnt…” Eén zoon nam de goede weg en één nam de verkeerde weg op De Verkeersweg
van het Leven. De Bijbel zegt dat velen de weg van Kaïn gegaan zijn. Judas 11. Zij zijn
degenen die zich van God scheiden. Zij zijn degenen die van hun eigen werken afhangen om
zich te redden. Maar niets kan ons redding brengen van wat we met onze handen of onze
lichamen doen.
Als we vandaag de dag ons geloof willen bewijzen, komen we tot de Here Jezus en
vertellen Hem: Ik geloof dat U voor mijn zonden stierf, werd begraven en op de derde dag
opstond. Ik dank U voor het offer en ik geloof dat U mij Uw wonderbare rechtvaardigheid geeft
omdat U het hebt beloofd.

GEHEUGENVERS: “Zonder geloof echter is het onmogelijk Hem te behagen; want
wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem
zoeken.” Hebreeën 11:6
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LES 2 – WERKBLAD
1. Schrijf de namen op van de eerste twee kinderen op De Verkeersweg van het Leven.
Genesis 4:1-2 ___________________________ en _________________________________
2. Wat voor sort werk deed Abel? Genesis 4:2 ________________________________________
3. Wat voor sort werk deed Kaïn? Genesis 4:2 ________________________________________
4. Waarom was God niet behaagd met het offer dat Kaïn bracht? Hebreeën 11:6
___________________________________________________________________________
5. Waarom was God behaagd met het offer dat Abel bracht? Hebreeën 11:4
___________________________________________________________________________
6. Waarom was Abel‟s offer beter dan die van Kaïn? Hebreeën 9:22
___________________________________________________________________________
7. Abel bewees zijn geloof door het offer dat hij bracht en hij verkreeg daardoor getuigenis dat hij
__________________________ was. Hebreeën 11:4.
8. Abel‟s offer was een voorbeeld van het __________________________________
______________________________________________________________ Johannes 1:29.
9. Vandaag de dag ontvangen we rechtvaardigheid door te geloven _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________1 Korinthiërs 15:1-4
10. Schrijf Hebreeën 11:6 op ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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LES 3 – DE EERSTE PILOOT
Genesis 5:1-32
THEMA:

De ongeredden waarschuwen.
De gelovigen voorbereiden voor hun opname naar de hemel.

Wat is jouw favoriete manier van reizigen? Veel mensen maken gebruik van
luchtvaartuigen, maar hoe zou je graag in de lucht willen reizigen zonder in een luchtvaartuig
te stappen? Zomaar omhoog gaan? In het boek van Genesis was er een man die op de
Verkeersweg van het Leven reisde en zonder een luchtvaartuig te gebruiken in de lucht
reizigde.
Nadat Kaïn Abel doodde, gaf God een andere zoon aan Eva en zij noemde hem Seth.
God had een Verlosser beloofd en wilde een goddelijke lijn van mensen waaruit Hij zou
worden geboren. Maar terwijl de jaren voorbij gingen, vermenigvuldigden de mensen op de
aarde en nam de goddeloosheid voortdurend toe. Elke persoon moest een keuze maken
welke weg hij/zij wou gaan. De meesten kozen de weg welke goed leek te zijn, maar enkelen
kozen de weg van het geloof.
De mensen leefden vele jaren. We lezen sommige leeftijden van diegenen in de
generatielijn van Seth. Genesis 5:6-32. De oudste was Methusalem die 969 jaar oud werd.
Genesis 5:27. Methusalem was de zoon van Henoch die wij de „de eerste piloot‟ noemen‟.
Heb je opgemerkt dat wanneer je dit bijbelgedeelte leest de geschiedenis van elke man,
behalve van één, eindigt met de drie woorden: “en hij stierf”? Waarom? Omdat het loon van de
zonde de dood is. Maakt het ons blij als we begrafenissstoeten voorbij zien gaan? In deze les
zullen we leren dat er een manier is om de doodsangst te overwinnen en dat het voor
sommigen van ons mogelijk is om nooit fysiek te sterven.
Henoch wandelde met God. Genesis 5:24. Henoch had omgang met God wat betekent
dat hij in geloof wandelde. Het betekent ook dat Henoch het juiste offer moet hebben gebracht.
Twee mensen kunnen niet tezamen wandelen tenzij ze het eens zijn. Amos 3:3. Dus het geloof
van Henoch moet God zeer tevreden hebben gesteld.
Henoch was altijd aan het preken en getuigen. Judas 14-15. De mensen waren zeer
ongoddelijk geworden. Zij bewandelden hun eigen wegen, spraken vol bewondering over
mensen en klaagden over God. Henoch waarschuwde hen dat de HERE een dag zou komen,
maar ze spotten alleen maar.
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Op een dag terwijl Henoch 365 jaar oud was, verdween hij! Door geloof was hij
weggenomen. Hebreeën 11:5,6.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van de menselijke dood

Wij begrijpen niet hoe Henoch kon worden weggenomen door God. Echter het
wonderbaarlijke over deze gebeurtenis is, dat het ons erg zeker maakt over wat er op een dag
met de gelovigen op GENADE LUCHTHAVEN gaat gebeuren. God openbaarde namelijk een
geheim aan de apostel Paulus toen Hij hem vertelde dat de Here Jezus Christus op een dag
uit de hemel zal neerdalen met de bazuin van God. En de doden in Christus zullen het eerst
opstaan.
Zij die op dat moment leven, zullen worden opgenomen om de Here in de lucht te
ontmoeten. 1 Thessalonicensen 4:13-17. Dit wordt vaak De Opname genoemd, hetwelk
betekent het opnemen naar de hemel door God van alle gelovigen in God‟s Kerk, het Lichaam
van Christus. De gelovigen in deze Kerk zijn op de tekening afgebeeld middels het
REDDINGSVLIEGTUIG.
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Paulus noemt deze grote gebeurtenis: onze zalige hoop. Titus 2:13. Er is geen reden
voor doodsangst als we deze hoop hebben. Sommigen zeggen: “Ik wacht voor de Here om te
komen” en hoe waar is dit. Er is geen reden om te rouwen om iemand die dood gaat (als hij/zij
waarlijk gered was) omdat we weten dat we tezamen zullen worden opgenomen met allen die
in Jezus stierven. Het is zo‟n troost om dit te weten. God wil dat we getuigen terwijl we op De
Opname wachten. Hij wil dat we iedereen waarschuwen over het loon van de zonde en hun
vertellen over het eeuwige leven in Christus.
Nadat de gelovigen uit deze wereld zijn opgenomen zal er een verschrikkelijke tijd van
oordeel komen. Hoe triest zal het zijn wanneer je wordt opgenomen maar jouw vader of
moeder blijft achter. Heb je hun trouw verteld over Jezus Christus die voor hun zonden stierf?
Hoe beschaamd zal je zijn als je iets aan het doen bent wat God ontevreden stelt als Christus
komt om je op te nemen. Het beste is het om altijd een schoon, puur leven te leiden.
In les 4 zullen we leren over het grote oordeel wat over de wereld kwam nadat Henoch
was opgenomen. Ben je er zeker van dat je veilig aan boord van het REDDINGSVLIEGTUIG
bent terwijl je wacht tot Jezus terugkomt en ons opneemt om met Hem te zijn?

GEHEUGENVERS: “daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in
wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zó zullen wij altijd met de
Heer zijn.” 1 Thessalonicensen 4:17
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LES 3 – WERKBLAD
Zet een lijn onder het correcte woord of zin om de bewering compleet te maken:
1. Adam leefde (100 jaar / 530 jaar / 930 jaar). Genesis 5:5.
2. Methusalem leefde (559 jaar / 969 jaar / 150 jaar). Genesis 5:27.
3. De vader van Methusalem was (Noach / Henoch / Mozes). Genesis 5:21.
4. Henoch wandelde met God en op een dag (stierf hij en werd weggenomen / werd hij
weggenomen zonder te sterven). Hebreeën 11:5.
5. Paulus vertelde de gelovigen in Thessaloniki (dat iedereen dood zal gaan / dat
sommigen niet zullen sterven). 1 Thessalonicensen 4:16-17.
6. Paul noemde deze gebeurtenis (een vreselijk iets / een zalige hoop). Titus 2:23.
7. Wij kunnen er zeker van zijn dat we worden opgenomen om met de Here te zijn
wanneer Hij komt (als we elke dag bidden / als we goede werken doen / als we
geloven dat Jezus stierf en opstond). 1 Thessalonicensen 4:14.
8. Wij zullen de Here (op de aarde / op een berg / in de lucht) ontmoeten.
1 Thessalonicensen 4:17.
9. Maak hieronder twee lijsten: een lijst van de dingen die je wilt doen wanneer Jezus
komt, en een andere lijst van dingen die je niet wilt doen wanneer Jezus komt.
Ik wil doen:

Ik wil niet doen:

a)____________________________
b)____________________________
c)____________________________
d)____________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

10. Schrijf 1 Thessalonicensen 4:17 op ______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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LES 4 – DE GROTE OVERSTROMING OP DE VERKEERSWEG VAN HET
LEVEN
Genesis 6-8
THEMA:

Het aantonen van de zekerheid van gelovigen in Christus.

Heb je ooit een overstroming meegemaakt? Een overstroming kan worden veroorzaakt
door hevige regen, tropische cyclonen, tsunamis, een damdoorbraak, etc. Wanneer we over
een overstroming horen, dan weten we dat het een verschrikkelijke tijd is voor die mensen die
het moeten doorstaan. In deze les zijn we gekomen bij de grote overstroming over De
Verkeersweg van het Leven.
Nadat Henoch was weggenomen werden de mensen steeds goddelozer. Satan was
druk doende om mensen op zijn weg te leiden en om God te weerhouden van het
voortbrengen van een Verlosser zoals beloofd in Genesis 3:15. Er was voortdurend alleen
maar kwaad.
God verklaarde: “Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, verdelgen…” Genesis 6:7.
De Bijbel zegt dat temidden van alle zonde er één man was die met God wandelde. Zijn
naam was Noach. Hij wandelde op de weg van het geloof en vond genade in de ogen van
God. Genesis 6:8. Noach is een rechtvaardig mens en God vertelt hem om een ark te maken
hetwelk een zeer grote boot is.
God zei: “Maak u een ark van goferhout; met kamers zult gij de ark maken en haar van
van binnen en buiten met pek bestrijken. En zó zult gij haar maken: driehonderd el zal de
lengte van de ark zijn; vijftig el haar breedte en dertig el haar hoogte. Gij zult een venster aan
de ark maken, en zult haar voltooien tot een el van boven; en de deur van de ark zult gij in
haar zijkant zetten; met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar
maken. Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen, om alle vlees, waarin een
levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen; al wat op de aarde is, zal de geest geven.”
Genesis 6:14-17.
Als we aannemen dat een bijbelse el overeenkomt met 45,72 cm. dan betekent dit dat
de ark 137,16 meter lang was, 22,86 meter breed en 13,72 meter hoog. Dit is precies drie keer
de lengte van de buitenhof van de tabernakel, de breedte hiervan en drie keer de hoogte van
de tabernakel zelf.
Noach gehoorzaamt God ook al had hij nog nooit regen of een overstroming gezien.
Volgens Genesis 2:6 werd tot dan toe alleen een damp gebruikt om de aarde te bevochtigen.
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Nu start Noach met het bouwen van de ark en waarschuwt de wereld voor God‟s rechtvaardig
oordeel. 2 Peter 2:5.
Toen de ark klaar was zei God tegen Noach: “Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want
u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.” Toen sloot de Here de
deur achter hem. Genesis 7:16. De enigste deur is gesloten met Noach en zijn familie veilig
binnen. Nu komt de grote overstroming. Genesis 7:17-24. God vergeet Noach niet. Genesis
8:1-14. Iedereen buiten de ark komt om. Alleen diegenen binnen de ark zijn veilig. De ark drijft
veilig bovenop de vloedwateren. De regen duurt 40 dagen en 40 nachten maar de ark is veilig.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 8:6-7

Ongeveer een jaar nadat God zei “Ga in de ark”, zegt Hij nu, “Ga uit de ark.” Wat doet
Noach zodra ze buiten de ark op droog land zijn? Hij bouwt een altaar en aanbidt God.
Genesis 8:20. Dan maakt God de regenboog als een teken dat Hij de wereld niet opnieuw zal
vernietigen met een grote overstroming. Genesis 9:9-17.
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We kunnen tegenwoordig vele overstromingen in vele landen hebben, maar nooit weer zal
God de gehele aarde met een grote vernietigende overstroming bedekken zoals Hij in Noach‟s
dagen deed.
Noach en de ark laten ons de geestelijke betekenissen van GERED & VERLOREN zien:
1. Buiten de ark zou Noach verloren zijn geweest. Binnen de ark was hij gered.
2. De ark was gemaakt van goferhout en bestreken met pek om haar te verzegelen. De
pek hield de wateren buiten en verzekerde Noach‟s behoudenis. Het is een mooi beeld
van de Here Jezus Christus.
3. Bomen gaven hun leven voor het maken van de ark. Christus gaf door zijn dood Zijn
lichaam om zodoende ons te redden van het oordeel over de zonde.
4. Er was slechts één deur in de zijkant van de ark en allen moesten door die deur naar
binnen om gered te worden. En zo is het ook nu. Er is alleen eeuwig leven voor zij die
Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser van de eeuwige dood.
5. Zoals Noach geloof in God‟s Woord had en de ark bouwde, zo horen wij geloof in God‟s
Woord te hebben en te geloven in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus
Christus om gered te worden van God‟s oordeel.
Wij hebben geleerd over de grote overstroming welke alle onrechtvaardige mensen
wegnam door God‟s oordeel. De Bijbel zegt dat er een ander oordeel over de aarde komt. Ben
je vandaag behouden in Christus? Jezus Christus vraagt ons om in Hem te geloven, Hij
verzekert onze behoudenis. Hij houdt van je en stief voor jouw zonden.
Jezus Christus is de Ark en Hij is ook de Deur. Hj zegt: “Ik ben de deur, als iemand door Mij
binnengaat zal hij behouden worden.” Johannes 10:9. Wil jij vandaag in Hem geloven als jouw
Verlosser van de eeuwige dood?

GEHEUGENVERS: “Ik ben de deur, als iemand door Mij binnengaat zal hij behouden
worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” Johannes 10:9.
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LES 4 – WERKBLAD
Maak de volgende beweringen compleet:
1. God zag dat de _________________________ van de mensen groot was. Genesis
6:5.
2. God
zei,
“Ik
zal
_________________
die
Ik
geschapen
______________________ ______________________.” Genesis 6:7.

heb

3. Maar Noach vond _________________ in de ogen van de Heer. Genesis 6:8.
4. Noach
was
onder
zijn
tijdgenoten
een
________________ __________ man. Genesis 6:9.

____________________

en

5. God vertelde Noach om een _______________ van goferhout te maken. Genesis
6:14.
6. God vertelde Noach om van alle reine dieren ___________ paar te nemen en van de
onreine dieren ___________ paar, het mannetje en zijn wijfje. Genesis 7:2-3.
7. Toen Noach en zijn familie behouden in
________________________ de deur. Genesis 7:16.

de

ark

8. Na de grote overstroming bouwde Noach _____________
______________ ________________________ Genesis 8:20.

waren,

en

sloot

offerde

9. Oordeel over zonde komt eens over de wereld, maar wij hoeven hier niet voor te
vrezen als ons leven ___________________________________________.
Kolossensen 3:3.
10. De ark had maar één deur waardoor Noach en zijn familie naar binnen konden om
veilig te zijn. Er is maar één deur waardoor wij naar binnen kunnen om veilig voor
God‟s oordeel te zijn. De Here Jezus Christus is die Deur.
Maak een tekening van de ark met de juiste dimenties en schrijf Johannes 10:9 er
naast.
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LES 5 – DE VERKEERSWEG SPLITST ZICH BIJ VERWARRINGSHOEKEN
Genesis 11
THEMA:

Het aantonen van het belang om in het licht te wandelen en het herstel van
omgang met elkaar.

Wat heb je liever: nacht of dag? Waarom hebben de meesten van ons de dag liever? Wij
willen graag zien waar we naar toe gaan, wat we aan het doen zijn, wat anderen doen. Jij die
de nacht liever hebt, zou je deze nog steeds liever hebben als er geen maan of sterren waren?
Nee, er zou geen schoonheid aan de nacht zijn als er geen lichten aan de hemel waren, en er
zou geen schoonheid aan de dag zijn zonder de zon.
De Bijbel zegt dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
1 Johannes 1:5. Licht spreekt altijd tot ons over God en rechtvaardigheid, terwijl duisternis
spreekt over satan en kwaad. God wil dat Zijn kinderen in Zijn licht wandelen.
Nu gaan we bestuderen of God‟s kinderen in het licht of in de duisternis wandelden na
de grote overstroming. De grote overstroming had alle onrechtvaardige mensen vernietigd en
daarom dat God met Noach opnieuw startte en hem sommige nieuwe reiswetten gaf. Genesis
9:1-19. Noach werd verteld om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde te vullen.
Genesis 9:1,7. Vlees werd toegevoegd aan zijn dieet, terwijl dit voorheen alleen maar fruit en
groente was. Genesis 9:3. De straf op moord hoorde de dood te zijn. Genesis 9:6.
Toen richtte God een verbond met Noach op dat nooit meer alle vlees door de wateren
van de grote overstroming zal worden uitgeroeid, en dat er geen grote overstroming meer zal
zijn, om de aarde te verderven. En God gaf de regenboog als het teken van het verbond.
Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafeth, tezamen met hun vrouwen, gingen verder
op De Verkeersweg van het Leven. Noach‟s familie werd snel talrijk. Iedereen sprak één taal.
Genesis 11:1.
Toen zij oostwaarts reisden, vonden zij een vlakte in het land Sinear. Zij zeiden, “Kom
laten wij stenen maken en die goed bakken. Kom, laten wij ons een stad bouwen met een
toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam voor onszelf maken, opdat
wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.” Genesis 11:3,4.
Toen de Here neerdaalde om de stad en de toren te zien, was Hij zeer ontstemd omdat
Noach‟s familie niet de aarde aan het vullen was zoals bevolen in Genesis 9:1. Hij zei: “Zie, het
is één volk, en zij hebben allen één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat
zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Kom, laat Ons neerdalen en daar hun taal
verwarren, zodat zij elkaars taal niet verstaan.” Genesis 11:5-7.
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Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 11:7-8

De Here verstrooide hen van daar over de gehele aarde; en zij stopten de bouw van de
stad. De plaats werd Babel genoemd. Deze naam wordt toegekend aan het werkwoord balal,
hetgeen in het Hebreeuws verwarren of in de war brengen betekent. Genesis 11:9. Op onze
tekening noemen we dit kruispunt VERWARRINGSHOEKEN. Deze spraakverwarring
gebeurde zo´n 100 jaar na de grote overstroming. Wij weten dit omdat Sem 2 jaar na de grote
overstroming vader van Arfachsad werd (Genesis 11:10); Arfachsad werd vader van Selah 37
jaar na de grote overstroming (Genesis 11:12); Selah werd vader van Heber 67 jaar na de
grote overstroming (Genesis 11:14) en Eber werd vader van Peleg (hetgeen splitsen in het
Hebreeuws betekent) 101 jaar na de grote overstroming (Genesis 11:16). Dit wordt bevestigd
door Genesis 10:25 waar we leren dat in de dagen van Peleg de aarde verdeeld was.
Wat zou God nu doen? De mensheid had een andere kans gekregen maar faalde
opnieuw, dus God gaf hen over aan hun zonde en goddeloosheid. Romeinen 1:24-28. De
mensen, volken of heidenen (niet-Joden) genaamd, gingen allen in de richting van de
HEIDENSE BINNENWEG op de tekening. Het gehele menselijke ras had gekozen voor de
weg welke recht was in hun eigen ogen, maar welke de weg van de eeuwige dood zou blijken
te zijn.
23

Waarom was dit de weg van de eeuwige dood? Omdat de mens ongehoorzaam was
aan God‟s weg van geloof. Toen ze zeiden, “Laat ons stenen maken en een toren bouwen,”
ondernamen zij een werk voor hun eigen glorie en niet voor de glorie van God. Veel mensen
bouwen vandaag de dag torens met stenen van goede werken en vertrouwen op deze werken
om hun naar de hemel te brengen. God is alleen behaagd met werken van geloof.
Toen zij in Genesis 11:4 zeiden, “Laat ons een naam voor onszelf maken,” lieten zij zien
dat ze niet wilden dat eer aan de naam van God werd gebracht. Als mensen hunzelf
aanbidden dan brengt dit verwarring en verbreekt dit de eenheid met de Heilige Geest. Toen
zij zeiden, “opdat wij niet verstrooid worden,” kwamen zij in opstand tegen het bevel van God
om de aarde te vullen. Ongehoorzaamheid brengt verwarring en oordeel over de mensheid.
In onze volgende reis nemen we de afslag naar links bij VERWARRINGSHOEKEN en
zullen we zien hoe God één man riep om een nieuwe start te maken op de BELOFTEWEG.
Heb je in het licht gewandeld? Als je nooit Jezus Christus hebt vertrouwd als je
persoonlijke Verlosser van de eeuwige dood, vertrouw Hem nu. Het bloed van Jezus Christus,
God‟s Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als je al een gelovige bent, maar je bent afgevallen,
zeg het tegen de Here in gebed. Hij heeft alle zonden vergeven (Kolossensen 2:13). Dus als je
in het licht wandelt, zal omgang worden hersteld om zodoende altijd een licht te zijn in de
duisternis hier op aarde.

GEHEUGENVERS: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben
wij omgang met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”
1 Johannes 1:7.
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LES 5 – WERKBLAD
1. Schrijf 3 van de nieuwe reiswetten op die God aan Noach gaf. Genesis 9:1-7.
a)____________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________
c)____________________________________________________________________
2. Snel was de aarde opnieuw met mensen gevuld. Hoeveel talen spraken zij?
Genesis 11:1____________
3. Wat deed Noach‟s familie toen zij een vlakte in het land Sinear vonden? Genesis
11:2-4_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Wat deed God toen hij neerdaalde om de stad en de toren te zien? Genesis 11:5-8.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Waarom was God ontstemd toen Noach‟s familie zei, “Laat ons een stad en een toren
voor onszelf bouwen?” Genesis 11:4. _______________________________________
______________________________________________________________________
6. Zij zeiden ook, “Laat ons voor onszelf een __________________ maken” Genesis 11:4.
7. De naam van de stad die Noach‟s mensen stopten te bouwen wordt _______________
genoemd. Deze naam wordt toegekend aan het werkwoord balal, wat in het Hebreews
verwarren of in de war brengen betekent. Genesis 11:9.
8. Noach‟s familie wandelde niet in het licht van God en kon daardoor geen
____________________ met God of met elkaar hebben. 1 Johannes 1:7.
9. Lees Romeinen 1:24 en schrijf op wat God met de heidenen (niet-Joden) deed na deze
grote opstand. __________________________________________________________
10. Schrijf 1 Johannes 1:7 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 6 – REIZENDE OP DE BELOFTEWEG
Genesis 12-22
THEMA:

Het aantonen van God’s trouw en de beloning van het geloven in God’s
beloftes.

Hoe zou je de vraag “Hou jij je altijd aan de beloftes die je maakt?” beantwoorden?
Waarschijnlijk doe je dit niet – maar God doet het altijd. Er is in feite één ding wat Hij niet kan
doen: Hij kan niet liegen. Titus 1:2. Duizenden jaren kunnen voorbijgaan vóór Zijn belofte
wordt vervuld, maar als God het beloofde, zal Hij het laten gebeuren. Hebreeën 6:13-18.
Herinner je nog dat aan het begin van De Verkeersweg van het Leven God een belofte
aan Adam en Eva maakte in Genesis 3:15? Hij zei dat op een dag een grote Overwinnaar zou
komen om satan te overwinnen. Maar nu is het menselijke ras heen gegaan in
onrechtvaardigheid en er zijn geen rechtvaardige mensen door wie God kan werken. Het lijkt
er op dat satan de zege heeft behaald. Maar heeft hij? Door links af te slaan bij
VERWARRINGSHOEKEN op onze tekening, kunnen we zien wat er gebeurde.
God zag uit over alle volken en koos een man ABRAM door wie Hij Zijn doel wilde
bereiken:
a) Abram was een heiden, een niet-Jood, toen God tot hem sprak in Ur van de
Chaldeeën (Handelingen 7:2-4) en in Haran (Genesis 12:1-3).
b) Abram geloofde God en het werd tot gerechtigheid gerekend. Genesis 15:6,
Romeinen 4:3 en Romeinen 4:22.
c) God beloofde Abram een zoon. Genesis 15:2-6.
In gehoorzaamheid aan God‟s roeping, reizigde Abram naar het land van Kanaän.
Genesis 12:5. De jaren gingen voorbij en Abram‟s naam werd veranderd in Abraham in
Genesis 17:4-5. En de naam van Abraham‟s vrouw Sarai werd veranderd in Sarah. Genesis
17.15. Hij en Sarah groeiden oud, zo oud dat het natuurlijk gezien onmogelijk voor hen was
om een kind te hebben. Maar God vergat Zijn belofte aan Abraham niet. Na vele jaren van
wachten werd de beloofde zoon Izaäk geboren. God had gewacht om Zijn belofte te vervullen
zodat dit kind een wonderkind zou zijn. Tegelijkertijd was God tevens Abraham‟s geloof aan
het testen. Abraham doorstond de test. Wij lezen in Romeinen 4:20 dat Abraham niet aan de
belofte van God twijfelde.
Izaäk groeide om een fijne jonge man te worden. Toen kwam de dag dat God Abraham
de grootste test van allen gaf. God wilde uitzoeken of Abraham God meer lief had dan zijn
eigen zoon Izaäk. Genesis 22:12.
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God sprak tot Abraham zeggende: “Neem nu uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izaäk, en ga
naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen, die Ik u
zeggen zal.” Genesis 22:2. Dit was een moeilijke test, maar de Bijbel vertelt ons dat Abraham
God‟s belofte herinnerde dat Hij de wereld zou gaan zegenen middels Abraham‟s zaad.
Abraham wist dat God in staat was om Izaäk uit de doden op te wekken zelfs al zou zijn leven
worden genomen. Hebreeën 11:17-19. Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn
zoon te doden. Op dat moment riep de engel van de Here tot hem vanuit de hemel en zeide:
“Abraham, Abraham!” En hij zeide, “Hier ben ik.” Hij zeide, “Strek uw hand niet uit aan de
jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij Godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij
niet hebt onthouden.” Genesis 22:10-12.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 22:10-12
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Abraham zag en achter hem was een ram, met zijn horens verward in het struikgewas.
Hij nam het en offerde het als een brandoffer in plaats van zijn zoon. Genesis 22:13. Abraham
noemde de plaats Jehovah-jireh hetwelk betekent De Here zal voorzien.
Leek dat niet een verschrikkelijk harde test welke God aan Abraham gaf? Ja, dat was
het, maar hierdoor laat God ons twee mooie waarheden zien:
a) Hij geeft ons een beeld van Zijn eigen grote liefde voor ons door Zijn eniggeboren
Zoon te hebben gegeven, de Here Jezus Christus, om aan het kruis te sterven voor
onze zonden. Het verhaal van Izaäk is een beeld van de onderdanigheid van
Christus Zijn wil. Izaäk was onderdanig aan zijn vader‟s wil terwijl Abraham hem de
berg opleidde om op het altaar te worden gelegd. Christus echter, ging de gehele
weg door de dood heen om de straf voor zonde te betalen. Hij werd het ram, het
zonde-offer voor God.
b) God toont ons Zijn grote trouw in het houden van Zijn beloftes. Abraham‟s test werd
hem gegeven tot lering voor ons. Romeinen 4:13-25. Maar hem, die niet werkt, maar
gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
gerechtigheid. Romeinen 4:5. Eerst moeten we geloven dat Christus voor onze
zonden is gestorven, is begraven en op de derde dag is opgestaan van de dood.
1 Korinthiërs 15:1-4.
Abraham ontving grote beloningen en meer beloftes nadat hij deze test had doorstaan.
Genesis 22:15-18. Op dezelfde manier ontvangen wij de belofte van alle dingen in Christus op
het moment dat wij Hem vertrouwen en in God geloven. God zal voorzien. Romeinen 8:28-39.
Laten wij het voorbeeld van Abraham volgen door niet te twijfelen door het ongeloof, maar
door gesterkt te worden in het geloof, God de heerlijkheid gevende en ten volle verzekerd
zijnde, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen. De volgende les zullen we een
bruiloft op de BELOFTEWEG bijwonen.

GEHEUGENVERS: “en hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof,
maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd
was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen.” Romeinen 4:20-21.
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LES 6 – WERKBLAD
1. Maak de volgende namen op de tekening compleet:
a. ____________________weg
b. _____________________ Binnenweg
c. ____________________hoeken
- GROTE OVERSTROMING d. Hof van ________________
e. _____________________vliegtuig
2. Na de toren van Babel, riep God ___________ om een nieuw plan te beginnen.
Genesis 12:1.
3. God beloofde 7 dingen aan Abram. Lees Genesis 12:1-3 en zeg wat deze waren.
a. Ik zal u tot een groot ______________________ maken
b. Ik zal u __________________
c. Ik zal uw ____________________ groot maken
d. U zult een ____________________________ zijn
e. Ik zal zegenen, die u ______________________
f. Ik zal vervloeken die u ______________________
g. In u zullen alle _________________ van het ________________ gezegend worden.
4. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot _________________________
Genesis 15:6.
5. God vertelde Abraham om zijn _________________ te offeren tot een brand_________________ Genesis 22:2.
6. Abraham geloofde dat God in staat was om Izaäk uit de doden _________________
Hebreeën 11:18.
7. Izaäk was een beeld of een type van onze _______________________. Johannes 3:16
8. Abraham was een type van _______________ de Vader. Johannes 3:16.
9. God geeft ons vele mooie beloftes. Twee van deze zijn:
a. Handelingen 16:31 – Geloof in de Here Jezus en u zult ________________ worden.
b. Filippensen 4:19 – Mijn God zal in al uw _________________________ voorzien
naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.
10. Schrijf Romeinen 4:20-21 op: ______________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 7 – EEN BRUILOFT OP DE BELOFTEWEG
Genesis 24
THEMA:

Het aantonen van de innigheid van de gelovige met Christus nu en voor
altijd.

Wij vinden het allen fijn om bruiloften bij te wonen. Op een bruiloft feesten we met de
twee mensen die zo gelukkig zijn dat ze hun harten en levens in liefde verenigen. Geloof je dat
God mensen leidt in het kiezen van hun levenspartners? Hij leidt degenen die Zijn instructies
volgen en degenen die op Zijn beloftes vertrouwen welke aan ons zijn gegeven door de
apostel Paulus.
De apostel Paulus leert ons dat wij, die in de bedeling van genade leven en die
gelovigen zijn, niet met ongelovigen moeten trouwen. Hij doet dit in 2 Korinthiërs 6:14,15:
“Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben
gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke
overeenstemming heeft Christus met Belial? En welk deel heeft een gelovige met een
ongelovige?” En hij belooft ons in Romeinen 8:28: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten goede, hun die naar Zijn voornemen zijn geroepen.”
Terwijl we op de BELOFTEWEG reizigen zullen we vandaag zien hoe God leidde in het
vinden van een vrouw voor Izaäk. Daarna gaan we een bruiloft bijwonen ook al is deze heel
anders dan onze bruiloften vandaag de dag.
Na verloop van jaren stierf Sarah en werd Abraham oud. Hij besloot dat het voor Izaäk
tijd was om te trouwen. Abraham riep zijn vertrouwde knecht en liet hem zweren bij de Here,
de God van de hemel en de God van de aarde, dat hij niet een vrouw voor Izaäk zou nemen te
midden van de heidense Kanaänieten, maar dat hij naar Abraham‟s familie zou gaan (Genesis
24:2-4).
De knecht vertrok met 10 kamelen voor het dragen van voorraad en geschenken voor
de vrouw die de echtgenote van Izaäk zou worden. Toen hij aankwam buiten de stad van
Nahor, in Mesopotamië, stopte hij bij een waterput. Het was de tijd dat de vrouwen uitkwamen
om water te putten. De knecht bidde voor begeleiding door God te vragen om hem zonder
twijfel de juiste vrouw voor Izaäk te laten zien. Hij vroeg dat het de vrouw mocht zijn die voor
hem water wilde putten en die tevens aanbood om ook zijn kamelen water te geven. Toen
wachtte hij om God‟s antwoord te zien.
Spoedig kwam Rebekka en zij werd gevraagd om hem wat te drinken te geven.
Onmiddellijk gaf ze hem water en ook putte zij water voor alle kamelen. Zij zei dat ze een
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familielid van Abraham‟s broer Nahor was en dus voldeed zij aan alle eisen. De knecht boog
zijn hoofd en aanbad de Here. Hij werd door Laban, de broer van Rebekka, uitgenodigd en
ging hun huis binnen. Daar legde hij zijn missie uit en wat er bij de waterput was gebeurd.
Laban en Bethuel, Rebekka‟s vader, antwoordden: “Dit is een zaak van de Here; dus wij
kunnen niets kwaads of goeds tot u spreken. Zie, Rebekka is voor uw aangezicht, neem haar
en ga heen, en laat haar de vrouw van uw heer zijn zoon worden, zoals de Here heeft
gesproken.” De knecht gaf geschenken aan Rebekka‟s familie om hun de rijkdom en de positie
van Izaäk te bewijzen. Daarna aten en dronken hij en de mannen die bij hem waren, en zij
overnachtten er.
De volgende dag wilde de knecht naar zijn heer teruggaan, maar Laban en Rebekka‟s
moeder wilden dat Rebekka nog een dag of 10 zou blijven. Ze besloten om Rebekka te roepen
en zeiden tot haar, “Wilt gij met deze man meegaan?” En zij zeide, “Ik zal meegaan.” Zij had
geen angst om naar een vreemd land en naar vreemde mensen te gaan omdat zij geloofde dat
de God die de knecht had geleid ook voor haar zou zorgen.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 24:61
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Rebekka was niet bezorgd over de ongemakken tijdens de reis omdat ze vooruit keek naar de
ontmoeting met degene die ze niet had gezien, degene wiens echtgenote zij zou worden.
become.
En op een avond was Izaäk uitgegaan om in het veld te mediteren. Hij sloeg zijn ogen
op en zag de kamelen aankomen. De knecht vertelde Izaäk alles en Izaäk bracht Rebekka in
de tent van zijn moeder Sarah waar zij zijn vrouw werd. Dat was hun bruiloft. Izaäk hield van
haar omdat hij wist dat God hem Rebekka als zijn vrouw had gegeven.
Op de één of andere manier lijken wij op Rebekka. Wij zijn in dit leven ook op reis naar
een ontmoeting met Degene die we nog niet eerder hebben gezien. Maar onze ontmoeting zal
in de lucht zijn. Daarom vertegenwoordigt REDDINGSVLIEGTUIG al degenen die alleen op
Jezus Christus vertrouwen als hun persoonlijke Redder van de hel en die op Zijn commando
vanuit de hemel wachten (1 Thessalonicensen 4:16). De Heilige Geest vertelt ons over Hem
terwijl we reizen. Wij hebben hem niet gezien maar we houden van Hem en vertellen graag
over Hem en lezen Zijn handleidingsboek, de Bijbel. Daarin vertelt Hij ons over onze
geestelijke zegeningen en onze positie met Hem in de hemelse gewesten. Daar zullen wij voor
altijd met Hem verenigd zijn. Efeziërs 1 en 2. Ondertussen, kunnen wij in gebed met Hem
praten en Zijn ambassadeur zijn door het evangelie van de genade van God te verkondigen
aan degenen die verloren gaan .
De bruiloft tussen Izaäk en Rebekka was een ongebruikelijke bruiloft. De meeste
mensen willen een groot feest. Dit is goed zolang wij maar weten dat de sleutel voor een
gelukkig huwelijk liefde en respect is. En met God‟s Woord op de eerste plaats.

GEHEUGENVERS: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen
meewerken ten goede, hun die naar Zijn voornemen zijn geroepen.” Romeinen 8:28.
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LES 7 – WERKBLAD
Beantwoord de vragen:
1. Welk reismiddel gebruikte Rebekka? Genesis 24:61. __________________________
2. Wat voor soort woning hadden Izaäk en Rebekka? Genesis 24:67. _______________
3. Wat voor geschenken ontving Rebekka?. Genesis 24:22. ______________________
______________________________________________________________________
4. Waar ontmoette de knecht Rebekka? Genesis 24:13. _________________________

Vul de ruimtes hieronder in om aan te tonen hoe de ondervinding van Izaäk en Rebekka
overeenkomt met onze ondervinding vandaag de dag in de bedeling van genade.
5. Izaäk was uitgegaan en kwam Rebekka tegemoet. Christus zal neerdalen van de
_______________ om ons tegemoet te komen. 1 Thessalonicensen 4:16.
6. Rebekka bleef altijd bij Izaäk. Wij zullen ______________________ bij Christus zijn.
1 Thessalonicensen 4:17.
7. Rebekka was een vertroosting voor Izaäk. Wij horen elkaar te
____________________ met de belofte de Here in de lucht te ontmoeten. 1
Thessalonicensen 4:18.
8. Izaäk hield van Rebekka en de Here Jezus Christus ______________ van ons.
Romeinen 8:37.
9. Rebekka keek vooruit naar de ontmoeting met Izaäk terwijl ze reisde. Wij horen
___________________________ te zien naar de ontmoeting met onze Here Jezus
Christus terwijl we De Verkeersweg van het Leven bereizen. Titus 2:13.
10. Schrijf Romeinen 8:28 op: _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 8 – EEN WORSTELWEDSTRIJD OP DE BELOFTEWEG
Genesis 25 - 35
THEMA:

Het aantonen dat het zich overgeven aan de Heilige Geest ons overwinning
kan brengen.

Houden mensen van worstelen? Er zijn twee soorten worstelwedstrijden in deze wereld:
de fysieke wedstrijd tussen mensen die we kunnen zien, en de geestelijke wedstrijd die we niet
kunnen zien. Vandaag, terwijl we reizigen, zullen we horen over een zeer ongebruikelijke
worstelwedstrijd tussen een man en God.
Na de dood van Abraham verscheen God aan Izaäk en bevestigde hem alle grote
beloftes welke Hij aan zijn vader Abraham had gemaakt. Genesis 26:2-5. God had beloofd dat
Hij het nageslacht van Abraham zou vermenigvuldigen als de sterren van de hemel. Izaäk
geloofde God en wachtte. Izaäk en Rebekka kregen een tweeling. Hoewel ze broers waren,
streden Ezau en Jakob altijd met elkaar, zelfs in de baarmoeder. Genesis 25:22,23. Ezau werd
een ervaren jager, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten
woonde. Genesis 25:27. God had Rebekka verteld dat de oudste zoon Ezau de jongere zoon
Jakob zou dienen. De familie wist dat God Zijn beloftes houdt, maar niemand wist hoe de
beloofde zegen op Jakob zou worden overgebracht.
Ten eerste verkocht Ezau zijn eerstgeboorterecht aan Jakob omdat hij honger had.
Genesis 25:29-34. Ten tweede werd Jakob door Rebekka geholpen om Izaäk‟s zegen te
verkrijgen door gebruik te maken van zijn vader‟s blindheid. Omdat Ezau het
eerstgeboorterecht had veracht en verkocht, verloor hij nu ook de zegen van zijn vader.
Genesis 27:1-33. Dit had als resultaat dat Jacob moest vluchten om te voorkomen dat Ezau
hem zou doden na Izaäk‟s dood. Izaäk en Rebekka wilden dat hij naar Haran zou gaan, naar
Rebekka‟s broer Laban. En om daar te trouwen met één van de dochters van Laban. Op zijn
reis verscheen God aan Jakob in een droom en beloofde om met hem te zijn, om hem te
behoeden overal waar hij zou gaan en om hem terug te brengen naar het land van Izaäk. De
God van genade wilde dat Jakob op Hem vertrouwde om Zijn plannen uit te werken en om
alles aan Hem over te geven.
Gedurende 20 jaar verbleef Haran in het huis van Rebekka‟s broer in Haran. In die tijd
was er veel strijd tussen Jakob en zijn oom Laban. Hij moest bijvoorbeeld gedurende 14 jaar
Laban dienen om na 7 jaar en één week met Rachel te kunnen trouwen. Ten slotte sprak God
tot Jakob en vertelde hem om terug te gaan naar het land van belofte. Genesis 31:3. Jakob
nam zijn vrouwen, zijn 11 zonen en 1 dochter, zijn kudde, al zijn eigendom en hij vluchtte
omdat hij bang was dat Laban hem met lege handen weg zou sturen.
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Jakob zond boden voor hem uit tot zijn broer Ezau in het gebied van Edom. Deze
keerden terug en zeiden dat Ezau hem tegemoet kwam met 400 man. Jakob werd zeer bang
en benauwd. Hij maakte een plan om Ezau‟s hart naar hem en zijn grote familie te verzachten
met kleinvee, runderen en kamelen. Jakob verdeelde zijn groep en stuurde daarna ‟s nachts
allen naar de overzijde van de beek terwijl hij alleen achterbleef.
Plotseling begon een man met hem te worstelen tot de dag aanbrak. Toen deze man
zag dat hij niet kon zegevieren, veroorzaakte deze de ontwrichting van Jakob‟s heupgewricht.
Toen zeide de man: “Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen.” Maar Jakob zeide: “Ik laat
u niet gaan, tenzij gij mij zegent.” De man zeide tot hem: “Uw naam zal niet langer Jakob zijn,
maar Israël; want gij hebt gestreden met God en met mensen en hebt gezegevierd.” En de
man zegende hem daar. En Jakob noemde de plaats Pniël, want zeide hij: “Ik heb God gezien
van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.” Genesis 32:24-30. En zo
had Jakob een grote geestelijke overwinning.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 32:24
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Vandaag de dag leven we in de bedeling welke door GENADE LUCHTHAVEN op de
tekening wordt afgebeeld. Wij zien geen hemelse wezens, maar er is een onzichtbaar wezen
die wij, gelovigen in Christus, behoren te bevechten: de duivel. Daarom is onze strijd niet tegen
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van
deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.
Efeziërs 6:12. En tevens moeten we strijden tegen de oude natuur in ons. Als we de Here
Jezus Christus vertrouwen als onze persoonlijke Redder van de hel, woont Zijn Heilige Geest
in ons (Romeinen 8:9), maar hebben wij nog steeds onze oude zondige natuur. De oude
natuur of het vlees is steeds in gevecht met de Geest. Galaten 5:16,17. Wij moeten ons
overgeven aan de Geest als wij overwinning en zegen in ons geestelijk leven willen hebben.
Gered worden en het aan boord zijn van het REDDINGSVLIEGTUIG maakt ons als
soldaten in de grootste geestelijke veldslag van alle tijden. De duivel wil niet dat de ware
gelovigen in Christus een geestelijk leven van overwinning leven en daarom moeten wij de
hele wapenrusting van God aandoen om stand te kunnen houden tegen onze vijand. Efeziërs
6:11. Wat is deze hele wapenrusting van God? Het is de riem van de waarheid, het
borstharnas van de gerechtigheid, schoenen die de toerusting van het evangelie van de
genade aantonen, het schild van het geloof, de helm van de behoudenis en het zwaard van de
Geest, dat is het Woord van God. Efeziërs 6:14-17.
Wanneer ongelovigen op Christus vertrouwen als hun persoonlijke Redder van de hel,
worden ze kinderen van God. Ben jij al een kind van God?

GEHEUGENVERS: “Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand
te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden.”
Efeziërs 6:13.
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LES 8 – WERKBLAD
Kolossensen 3:9,10 onderwijst ons dat wij, gelovigen in Christus, de Oude Ik (oude natuur)
met zijn daden hebben uitgedaan en de Nieuwe Ik (nieuwe natuur) hebben aangedaan, die
vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. De oude
natuur of het vlees probeert altijd controle te winnen over de nieuwe natuur of de Geest.
Middels de daden van het vlees of middels de vrucht van de Geest, kunnen wij vertellen welke
natuur de mensen controleert. Neem de woorden die hieronder staan geschreven en schrijf ze
onder de natuur welke ze aangeven. Galaten 5:19-23.
Liefde, Dronkenschappen, Vijandschappen, Trouw, Twist, Vrede,
Zachtmoedigheid, Jaloersheid, Afgunst, Blijdschap, Hoererij, Zelfbeheersing
OUDE IK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NIEUWE IK

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

7. Zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees/de Oude Ik met de hartstochten en
de begeerten ___________________________ Galaten 5:24. Dat is de enige manier
om overwinning over de Oude Ik te hebben.
8. Efeziërs 6:12 vertelt ons dat onze strijd niet tegen bloed en vlees is, maar tegen:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
9. Als wij in staat willen zijn om stand te houden tegen de plannen van de duivel, moeten
wij de hele _________________ van God aandoen. Efeziërs 6:11.
10. Schrijf Efeziërs 6:13 op: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 9 – DE BELOFTEWEG WIJKT AF DOOR EGYPTE
Genesis 37 - 50
THEMA:

Het geven van een voorproef van Israel’s geschiedenis met betrekking tot
Jezus Christus.

Heb je ooit gekeken door een telescoop, het instrument voor het zien van dingen die ver
weg zijn? Als je dit hebt gedaan, kon je ver in de verte zien. Nu gaan wij een man op de
BELOFTEWEG ontmoeten wiens leven is als het kijken door een telescoop. Door zijn ervaring
kunnen wij ver in de verte zien op De Verkeersweg van het Leven en wel tot in de tijd van
Jezus Christus en zelfs nog verder tot in de tijd van het KONINKRIJK. Wij kunnen zo‟n man
een type noemen omdat hij een beeld is van komende gebeurtenissen. Jozef laat vooral de
manier zien waarop de Here Jezus Christus door Zijn volk, de Joden, werd behandeld toen Hij
op deze aarde leefde.
Israël hield meer van Jozef dan van zijn andere zonen omdat Jozef de zoon van zijn
oude dag was; en hij maakte hem een veelkleurig gewaad. Toen zijn broers zagen dat hun
vader hem meer liefhad dan hen, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken.
Eens had Jozef een droom en toen hij deze aan zijn broers vertelde, haatten ze hem nog
meer. Genesis 37:3-5.
Op een keer waren zijn broers weggegaan om de kudde van hun vader bij Sichem te
weiden. Israël stuurde Jozef naar die plaats om te zien hoe zijn broers en de kudde het
maakten. Dus Jozef ging zijn broers achterna en vond hen te Dothan. Toen zij hem van verre
zagen en voordat hij bij hen gekomen was, smeedden zij een aanslag tegen hem om hem te
doden. Maar Ruben, de oudste zoon van Israël, verloste Jozef uit hun hand en stelde voor om
hem in een lege put te werpen. En aldus deden zij. Terwijl ze aten zagen ze een karavaan van
handelaars aankomen, welke op weg naar Egypte was. Op voorstel van Juda besloten ze om
Jozef voor twintig zilverstukken aan de handelaars te verkopen. Ruben was er niet bij toen dit
gebeurde en hij voelde zich zeer slecht toen Jozef niet meer in de put was. Hij had de
bedoeling om Jozef uit de hand van zijn broers te redden en naar zijn vader terug te brengen.
Hij zei tegen zijn broers: “De knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen?” Dus namen zij Jozef‟s
veelkleurig gewaad, slachtten een geitebok en doopten het gewaad in het bloed. Toen
brachtten zij het naar hun vader en zeiden dat ze het gewaad hadden gevonden. Israël
herkende het gewaad en concludeerde dat Jozef stellig was verscheurd door een wild dier. En
hij weigerde zich te laten troosten en beweende hem. Genesis 37:12-35.
Ondertussen verkochten de handelaars Jozef in Egypte aan Potifar, een hoveling van
Farao, de overste van de lijfwachten. En de Here was met Jozef, zodat hij opzichter van
Potifar‟s huis werd.
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Maar daar werd Jozef geconfronteerd met de zonde van verlangen toen Potifar‟s vrouw
hem probeerde te verleiden. Toen hij deze vrouw vermeed beschuldigde zij hem onterecht aan
haar echtgenoot en werd Jozef naar de gevangenis gestuurd. Maar de Here was met Jozef en
deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen. En de overste van de
gevangenis vertrouwde al de gevangenen die in de gevangenis waren, aan Jozef toe. Toen
hadden de overste van de schenkers en de overste van de bakkers voor de koning van
Egypte, die in bewaring in de gevangenis waren, beiden een droom. Jozef legde hun dromen
uit en zei dat binnen drie dagen de overste van de schenkers in zijn ambt hersteld zou worden
maar dat de overste van de bakkers zou sterven. De dromen kwamen uit, maar Jozef werd
door de overste van de schenkers vergeten.
Op een dag had Farao twee dromen en niet één van de tovenaars van Egypte en van al
de wijzen kon deze uitleggen. Toen sprak de overste van de schenkers tot Farao over Jozef en
daarom ontbood Farao hem. Jozef kwam en legde uit dat God Farao in zijn dromen had
verteld wat Hij zal doen; dat er zeven jaren van overvloed zullen zijn en zeven jaren van zeer
zware hongersnood. Jozef stelde voor om voedsel op te slaan als voorraad voor het land voor
de zeven jaren van hongersnood. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en van al zijn
dienaren.
Daarom zei Farao tot Jozef, “Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er
niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn
volk u hulde doen; alleen door de troon zal ik boven u staan.” Farao stelde Jozef, die dertig
jaar oud was toen hij voor hem stond, aan over het gehele land Egypte en noemde hem
Zafnath Paäneach.
Toen de zeven jaren van overvloed, die er in het land Egypte geweest was, verstreken
waren, was er hongersnood in alle landen, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen
trokken tien broers van Jozef heen om in Egypte koren te kopen. Jozef nu was de regent over
het gehele land: hij was degene die aan al het volk van het land koren verkocht. En Jozef‟s
broers kwamen en bogen voor hem neer. Zij herkenden Jozef niet, maar Jozef herkende hen.
Hij testte zijn broers om te zien of hun harten veranderd waren sinds hij door hen was
verkocht. Hoofdstukken 42-44 van Genesis vertellen over deze testen welke Jozef op zijn
broers toepaste. Zij bleken oprecht berouw te hebben. Jozef openbaarde zich toen aan zijn
broers. Wij kunnen ons het huilen en het blij zijn voorstellen toen zij leerden dat hij hun broer
was!
Jozef zag zijn broers niet als vijanden vanwege zijn perspectief. Door te zeggen “gij hebt mij
hierheen niet gezonden, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao‟s vader en tot heer over
geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte”, liet Jozef zien dat hij een man was
die zijn leven met goddelijk perspectief in werking stelde. Genesis 45:8.
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.
Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 42:6

Jozef zond hen toen heen om zijn vader te laten komen en om de gehele familie te
brengen om in Egypte te leven. God beloofde om Israël in Egypte te zegenen en om zijn
nageslacht weer terug te voeren. Genesis 46:3-4.
Nu gaan we door de telescoop kijken en wel ver in de toekomst. Op hoeveel manieren
zijn de levenservaringen van Jozef gelijk aan de ervaringen van Jezus?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beiden waren geliefde zonen. Mattheüs 3:17.
Beiden waren trouw aan de wil van de vader. Johannes 8:29.
Beiden droegen een gewaad. Johannes 19:23.
Beiden werden zonder oorzaak gehaat. Johannes 15:25.
Beiden werden door de zijnen niet aangenomen. Johannes 1:11.
Beiden werden overgeleverd voor zilverstukken. Mattheüs 26:15.
Beiden werden verleid om te zondigen. Mattheüs 4:3.
Beiden werden vals beschuldigd. Mattheüs 26:60.
Beiden hadden deelgenoten in vernedering: een verlorene en een geredde. Lukas
23:32.
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10. Beiden waren gehoorzaam en werden verhoogd. Filippensen 2:8-11.
11. Beiden waren 30 jaar oud toen ze macht kregen. Lukas 3:23.
12. Beiden werden (Jozef) en zullen worden (Jezus) geëerd door hun broeders. Zacharia
12:10.
Israël en Jozef stierven beiden in Egypte, maar zij stierven in hoop. Jozef zeide tot zijn
broers: “Ik ga sterven; maar God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het
land, dat Hij Abraham, Izaäk en Jakob onder ede heeft beloofd.” Genesis 50:24. God die op de
BELOFTEWEG leidt, kan niet liegen en vergeet Zijn beloftes nooit.
Is deze wonderlijke God jouw God? Hij kan dit zijn als jij Zijn Zoon, de Here Jezus
Christus, vertrouwt als jouw persoonlijke Redder van de hel. Met Hem zal Hij jou Zijn
rechtvaardiging en Zijn verheerlijking geven. Romeinens 8:28-32.

GEHEUGENVERS: “Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?”
Romeinen 8:32.
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Hieronder vindt je 9 beweringen over de Here Jezus Christus. Vul onder elke bewering het
feit in dat op een gelijke manier met Jozef te maken heeft.
1. De Here Jezus Christus was de geliefde Zoon van God, de Vader.
Mattheüs 3:17.
Jozef was de geliefde zoon van _______________________________. Genesis 37:3.
2. Jezus werd zonder oorzaak gehaat. Johannes 15:25.
Jozef werd _____________________________________________. Genesis 37:5, 11.
3. Jezus werd door de Zijnen, de Joden, niet aangenomen. Johannes 1:11.
Jozef werd niet aangenomen door _____________________________. Genesis 37:18.
4. Jezus werd voor 30 zilverstukken overgeleverd. Mattheüs 26:15.
Jozef werd voor ________________________________ overgeleverd. Genesis 37:28.
5. Jezus werd door de duivel verleid om te zondigen. Mattheüs 4:3.
Jozef werd door __________________________ verleid om te zondigen. Genesis 39:7.
6. Jezus werd door valse getuigen vals beschuldigd. Mattheüs 26:60.
Jozef werd door ___________________________ vals beschuldigd. Genesis 39:17,18.
7. Jezus had twee deelgenoten in vernedering, één dief werd verloren, één werd gered.
Lukas 23:32
Jozef had twee deelgenoten in _____________________________________________
_______________________________________________________ . Genesis 40:1-3.
8. Jezus redt mensen van de eeuwige dood naar het eeuwige leven.
Johannes 3:16.
Jozef redt mensen van ___________________________________. Genesis 41:56,57.
9. Jezus zal eens door Zijn broeders, de Joden, worden geëerd en zal over hen regeren.
Zacharia 12:10.
Jozef werd door _____________________________________ geëerd. Genesis 45:26.
10. Schrijf Romeinen 8:32 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 10 – EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG
Exodus 1 - 14
THEMA:

Het onderwijzen van de volledigheid van de behoudenis in Christus.

Wij gaan voor een paar ogenblikken doen alsof. Stel dat jouw land in oorlog is! De vijand
stuurt vliegtuigen met bommen over jouw huis! Je ziet ze komen, een grote groep vliegtuigen.
Je bidt dat ze door zullen vliegen zonder de bommen te laten vallen. Wanneer ze dat doen,
ben je gered! Dood heeft jou niet getroffen vanuit de lucht.
Tijdens onze reis zullen wij vandaag leren hoe God‟s mensen, terwijl zij reisden op de
BELOFTEWEG, van drie soorten dood werden gered. Het einde van de laatste les liet ons, na
de dood van Israël en Jozef, achter in Egypte. Terwijl Jozef aan de macht was ging alles goed
voor de kinderen van Israël, maar na vele jaren kwam een andere Farao aan de macht. Omdat
hij het groeiende aantal Israëlieten vreesde, begon hij ze te onderdrukken en maakte ze tot
slaven. Exodus 1:8-22.
Toen de kwelling meer werd dan de Israëlieten konden verdragen, schreeuwden zij het
uit. Exodus 2:23-25. God hoorde hun gekerm en riep een andere Israëliet genaamd Mozes om
Zijn volk uit Egypte te leiden naar het land dat God beloofd had om aan Abraham, Izaäk en
Jakob te geven. Wij noemen dit land het BELOOFDE LAND. Mozes toonde tegenzin toen God
hem zijn missie gaf en uiteindelijk werd God kwaad en gaf zijn broer Aäron als Mozes zijn
woordvoerder voor Farao‟s aangezicht. Exodus 3-4:16. Met God‟s macht zou Mozes alle
wonderen doen zodat Farao Israël, God‟s eerstgeboren zoon, zou laten gaan om Hem te
dienen. Exodus 4:21-23. Mozes was tachtig jaar oud en Aarön drieëntachtig toen zij tot Farao
spraken. Wij lezen het spannende verhaal over de plagen en de geschillen in Exodus 7:8–
11:10. God veroorzaakte duidelijke verschillen tussen de Egyptenaren en de Israëlieten, maar
zelfs na al deze, weigerde Farao de Israëlieten nog steeds om Egypte te verlaten. God gaf
Mozes en Aäron de plannen voor het Pascha Lam zoals wordt verteld in Exodus hoofdstuk 12.
Alle Israëlitische families moesten een gaaf, mannelijk, éénjarig lam doden en van het bloed
aan de twee deurposten en aan de bovendorpel strijken van de huizen waarin men het vlees
van het lam zou eten. Het bloed zou voor hen als een teken aan de huizen zijn waar zij waren,
zodat zij zouden worden gespaard. Want waar er geen bloed was, zou elke eerstgeborene
worden gedood door een schare van verderfengelen. Psalm 78:49-51.
Waarom vroeg God de kinderen van Israël om het bloed te plaatsen aan de twee
deurposten en aan de bovendorpel? Waarschijnlijk omdat alleen de deurposten en de
bovendorpel van hun kleistenen huizen van steen waren gemaakt en daarop de naam van
degene die daar binnen leefde was ingeschreven. Zelfs als het huis zou worden vernietigd,
was de kans groot dat de naam door de steen zou blijven bestaan.
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Dus toen God de Israëlieten verzocht om bloed te strijken aan de deurposten en aan de
bovendorpel, vroeg Hij hun om hun namen met het bloed van het lam te bedekken. Door dit te
doen, werd hun de beginselen van behoudenis geleerd. Hun namen op steen verzekerde hun
niet van leven in het hiernamaals zoals de Egyptenaren geloofden; alleen het bloed van het
Lam kon dat doen.
Wij moeten natuurlijk dezelfde les leren. Het maakt uit waar onze naam is geschreven.
“En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen
in de poel van vuur”. Openbaring 20:15. Dit boek wordt ook wel “het boek van het leven van
het Lam” genoemd. Openbaring 21:27. Om jouw naam in dat boek geschreven te hebben, is
het nodig dat je gelooft dat wij alleen verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade”. Efeziërs 1:7.
Te middernacht sloeg de Here iedere eerstgeborene in het land Egypte, van de
eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene,
die in de kerker was, en alle eerstgeborenen van het vee. Die nacht kwam de dood in alle
huizen in Egypte en er was een luid gejammer in het gehele land. Farao stond in de nacht op
en vertelde Mozes en Aäron om tezamen met de andere Israëlieten, hun schapen en hun
runderen te vertrekken. De Israëlieten hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden
van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en kleding geëist. En de Here bewerkte,
dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo
beroofden zij de Egyptenaren.
Toen de Israëlieten nog niet lang op de vlucht waren, veranderde Farao van gedachte
en begon zijn leger hen na te jagen. Vóór Israël was de Rode Zee zonder de mogelijkheid om
hier dóór of omheen te kunnen. Maar Mozes zeide tot het volk: “Vreest niet, houdt stand, dan
zult gij de verlossing van de Here zien ... de Here zal voor u strijden.” Exodus 14:13-14. Toen
strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed de zee de gehele nacht door een
sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. Zo
gingen de Israëlieten in het midden van de zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren
voor hen waren als een muur. Exodus 14:21,22. Kon het achtervolgende leger van Egypte ook
veilig oversteken naar de andere kant? Nee. Zij dachten dat zij door de zee konden, maar in
plaats daarvan verdronken ze in het midden van de zee.
Israël werd zegevierend gered van drie soorten dood: 1) van de schare van
verderfengelen; 2) van de zee; 3) van het leger van Farao.
God deed het allemaal door Zijn macht. Wij, die vandaag de dag op GENADE
LUCHTHAVEN leven, hebben ook overwinning op drie soorten dood:
1) de wereld; 2) het
vlees; 3) de duivel. We zullen nu nadenken over hoe onze ervaring vergelijkbaar is met die van
de vluchtende Israëlieten.
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Egypte staat voor de wereld welke op een dag zal worden geoordeeld. Israël werd door
geloof gered van het oordeel over Egypte middels het toegepaste bloed op de twee
deurposten en op de bovendorpel van de huizen. Wij, gelovigen in Christus, zullen door geloof
van het oordeel over deze wereld worden gered middels het toegepaste bloed van de Here
Jezus Christus op onze harten.
Het vlees is de oude mens die tegen de geestelijke mens vecht. De Israëlieten aten van
het geroosterde Pascha Lam om kracht voor hun reis te ontvangen.
Wij voeden ons met de levende Christus door Zijn Woord recht te snijden om kracht voor onze
reis in het leven te ontvangen. Wij moeten altijd herinneren dat wij, gelovigen in Christus, de
Oude Ik (oude natuur) met zijn daden hebben uitgedaan en de Nieuwe Ik (nieuwe natuur)
hebben aangedaan, die vernieuwd tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen
heeft. Kolossensen 3:9,10.
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Farao en zijn legers staan voor de duivel. Zoals Israël werd gered door geloof in de
instructies van hun leider Mozes die deze van God kreeg, zo zijn wij gered door geloof in de
instructies van onze leider, de apostel Paulus, die deze van de opgestane Here Jezus Christus
kreeg. Door geloof winnen we de innerlijke strijd tussen de oude en de nieuwe natuur. Wij
krijgen overwinning over de verleidingen en beproevingen door de woorden van de apostel
Paulus te volgen. Als we zijn woorden niet gehoorzamen, dienen wij de vijand. Net zoals de
Israëlieten als die de woorden van Mozes niet hadden gehoorzaamd.
We zien in iedere situatie dat Israël‟s redding afhing van het geloven en het
gehoorzamen van God. Op dat moment toonde God Zijn bevrijdende macht. Onze redding
van de wereld, het vlees en de duivel hangt af van het geloven en het gehoorzamen van God‟s
Woord. Christus, ons Pascha, is voor ons geslacht. Door Zijn bloed toe te passen op onze
harten en levens, geloven en vertrouwen wij op Hem als onze persoonlijke Redder van de hel.
Op dat moment doet God Zijn grote reddingswerk.

GEHEUGENVERS: “Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent;
u bent immers ongezuurd. Want ook ons pascha, Christus, is geslacht.” 1 Korinthiërs
5:7.
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LES 10 – WERKBLAD
1. Naar welk land hadden de Israëlieten de BELOFTEWEG gevolgd?
Exodus 1:1___________________.
2. Waarom noemen we Kanaän het BELOOFDE LAND? Exodus 12:25.
_____________________________________________________________________.
3. Noem de 10 oordelen/plagen die God over Egypte stuurde. Exodus 7-12.
1) _______________________;
6) ________________________;
2) _______________________;
7) ________________________;
3) _______________________;
8) ________________________;
4) _______________________;
9) ________________________;
5) _______________________;
10) ________________________.
God redde Zijn volk van drie soorten dood terwijl zij op de BELOFTEWEG vluchtten van
Egypte naar Kanaän. Schrijf op wat de 3 doden waren:
4. Exodus 12:12-13 _______________________________________________________.
5. Exodus 14:22-23 _______________________________________________________.
6. Exodus 14:27-28 _______________________________________________________.
Wij kunnen vandaag de dag worden gered van een vijand die ons lichaam en ziel wil
vernietigen. Hij heeft drie manieren die hij gebruikt. De verzen hieronder waarschuwen ons.
Zoek ze op en vul de ruimtes hieronder in.
7. Galaten 1:4
Christus gaf Zichzelf voor onze zonden opdat Hij ons zou trekken
uit ______________________________________________. Dus Jezus Christus hoort
onze persoonlijke Redder en Here te zijn.
8. Romeinen 8:13
Als wij leven naar het __________ moeten wij sterven. Maar als wij
naar de Geest de ____________________________________ dan zullen wij leven.
Dus wij moeten niet naar het vlees leven.
9. Efeziërs 6:11
Doet de hele wapenrusting van God aan, om stand te kunnen
houden tegen de _____________________________________. Dus wij horen de hele
wapenrusting van God aan te doen om stand te kunnen houden.
10. Schrijf 1 Korinthiërs 5:7 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 11 – EEN BERG OVERSCHADUWT DE BELOFTEWEG
Exodus 15 - 32
THEMA:

Het aantonen waarom God de Wet gaf en aan wie het werd gegeven.

Heb je een berg gezien? Van ver af leek het slechts een kleine heuvel, maar als je
dichterbij kwam werd het zeer groot. Vandaag, terwijl we Israël volgen, komen we bij de
Sinaïberg (2.285 meter hoog). Je zult horen hoe het een angstaanjagende berg werd, hoe het
rookte, en hoe God vanaf deze berg tot Mozes sprak. Het duurde een lange tijd voordat Israël
de schaduw van deze berg passeerde.
De Israëlieten zijn nu op weg naar het BELOOFDE LAND. God zal zijn Zijn volk testen
om te zien of ze klaar zijn om het land, wat Hij Abraham, Izaäk en Jakob beloofd had, te
ontvangen en te besturen. Hij wilde Israël tevens bewijzen dat zij Hem altijd nodig hadden.
Nadat Israël door de Rode Zee was gepasseerd, kwamen zij in de woestijn van Sur.
Exodus 15:22. Vanaf hier begonnen de testen op hun te komen:
1. Eerste test: het bittere water van Mara. Exodus 15:22-25. Toen Israël in Mara kwam,
konden zij het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Het volk faalde toen zij
mopperden, maar God was trouw. De Here toonde Mozes een hout die hij in het water
wierp, en het water werd zoet. De boom is een beeld van Christus die het bittere zoet
maakt. Christus stierf aan de boom om de bitterheid van zonde op Zich te nemen.
2. Tweede test: honger. Exodus 16:3-21. In de woestijn van Sin mopperde het volk weer
omdat ze honger hadden. Zij faalde opnieuw maar God bewees opnieuw trouw te zijn
en stuurde ze manna. Het manna is een beeld van Christus, het Brood van het Leven.
Johannes 6.
3. Derde test: dorst te Rafidim. Exodus 17:1-7. Uit de woestijn van Sin legerden de
Israëlieten zich te Rafidim, en er was geen water. Het volk faalde door te mopperen,
maar God voorzag in water uit de rots na het slaan hiervan. De rots is Christus en het
water de Heilige Geest. 1 Korinthiërs 10:4 en Johannes 7:37-39. Het slaan van de rots
beeldt het slaan en kruisigen van Christus uit toen hij naar de aarde kwam meer dan
2.000 jaar geleden. De Heilige Geest kon alleen worden gegeven door Christus te
slaan.
Israël kwam daarna bij de Sinaïberg aan en legerde zich tegenover de berg. Mozes ging de
berg op en God vertelde hem dat Hij wilde dat de zonen van Israël Hem een koninkrijk van
priesters en een heilig volk zou zijn. Maar ze moesten Zijn stem gehoorzamen en Zijn verbond
bewaren.
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Alle mensen stemden in toen Mozes het hun vertelde en de Here zeide tegen Mozes
dat Hij tot hem zou komen in een dikke wolk, zodat het volk Hem kon horen terwijl zij onder
aan de voet van de berg stonden. Exodus 19. De tijd was gekomen voor de allergrootste test.
God zal Israël‟s liefde en geloof testen middels hun gehoorzaamheid aan de Wet die Hij hun
zal geven. Iedereen was bang voor Gods heiligheid toen ze de tien geboden van de Wet
hoorden. Zij wilden dat Mozes hun de rest van de Wet, die bijgevoegd zou worden aan de
Beloften, zou vertellen. Exodus 20:1-21. Wij zien dat de reiswetten welke Israël moest
onthouden sterk waren toegenomen. Galaten 3:19-25.
Wat denk je dat het volk aan het doen was, terwijl Mozes op de berg was? Zij verbraken
de eerste twee geboden die God hun had gegeven. Exodus 32 vertelt ons over het gouden
kalf, de woede van de Here, de bemiddeling van Mozes, het breken van de twee stenen
tafelen met de tien geboden (Deuteronomium 9:10), en dat 3000 Israëlieten werden gedood.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Exodus 32:19

Doorstond Israël de test? Nee. En dat was niet het einde van de test. God gaf
hun vele, vele jaren onder de Wet maar zij verbraken de geboden steeds weer.
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God voegde de Wet aan de Beloften toe, vanwege de zondigheid van Israël. De Wet werd
bijgevoegd tot het beloofde Zaad zou komen, maar uiteindelijk kruisigden zij de Beloofde toen
Hij kwam. Nu zullen we zien waarom de Wet werd gegeven en wat werd bewezen.
De Wet werd aan de Belofte bijgevoegd vanwege de overtredingen/zonden. Galaten
3:19. Israël zondigde steeds weer en schonk geen aandacht aan de zondigheid van de zonde.
De Wet bewees dat de Israëlieten zondig waren, net als de heidenen, en dat ze geen
reden hadden om zich te beroemen. Romeinen 3:19-20.
De Wet bewees dat de volmaakte heiligheid van God volmaakte rechtvaardigheid eiste.
Exodus 20:3-6. Daarom lag de enige hoop van Israël in de rechtvaardigheid van de Beloofde,
onze Here Jezus. Galaten 3:24.
Aan wie werd de Wet gegeven? Aan Israël. De Wet werd aan het Kruis van Golgotha
genageld. Kolossenzen 2:14. Werd de Wet gegeven aan ons, die op GENADE LUCHTHAVEN
leven? Nee, maar we kunnen van de Wet dezelfde dingen leren die Israël leerde. Wij zijn zwak
en zondig in onszelf. God eist volmaakte rechtvaardigheid. We kunnen die rechtvaardigheid
alleen maar krijgen door te vertrouwen op de Here Jezus Christus als onze persoonlijke
Redder van de hel. Proberen om de heilige Wet te houden heeft nooit iemand gered, maar
vertrouwen in het volbrachte werk van Christus aan het kruis redt een ieder die in Hem gelooft.

GEHEUGENVERS: “Waartoe dan de Wet? Ter wille van de overtredingen werd zij er
bijgevoegd, todat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan; de wet die door
engelen werd verordend in de hand van een middelaar.” Galaten 3:19.
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LES 11 – WERKBLAD
Terwijl de Israëlieten uit Egypte reisden naar het land Kanaän, testte en beproefde God ze om
te zien of ze op Zijn manier zouden wandelen en of ze klaar waren om naar het Beloofde Land
te gaan en het te regeren. Vul vanuit de Schriften de lege plekken hieronder in, om te laten
zien wat de testen waren en hoe God in hun behoeften voorzag.
1. Exodus 15:22-25. In Mara was het water _______________. God vertelde Mozes om
een _______________ in het water te werpen en het werd _____________________.
2. Exodus 16:3-5. In de woestijn van ____________ dacht het volk dat ze van
_________ zou sterven, maar God zei dat Hij __________ uit de ____________ zou
laten regenen.
3. Exodus 17:1-6. Te Rafidim werden ze ___________ want er was geen
____________, maar God vertelde Mozes om op de ________ te slaan en er zou
_________ uitkomen.
4. Er is maar één person die onze geestelijke honger kan stillen en onze geestelijke
dorst kan lessen. Zoek de verzen hieronder op en schrijf de naam van Diegene op.
Johannes 6:35 ____________________; Johannes 4:14 ______________________.
5. Waar was Israël toen God hen de allergrootste test gaf?
Exodus 19:1-2 ________________________________________________________.
De Bijbelreferenties hieronder vertellen ons waarom de Wet werd gegeven. Zoek ze op en vul
de lege plekken in.
6. Galaten 3:19. De Wet werd bijgevoegd ter wille van de ________________________.
7. Romeinen 3:19. De Wet werd gegeven zodat elke ___________________________.
8. Romeinen 3:19. De Wet werd gegeven zodat de hele wereld ____________________
wordt voor God.
9. Wat aanbad Israël waardoor ze de twee eerste geboden verbrak en wat deed Mozes
hiermee? Exodus 32:4,20. _______________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
10. Schrijf Galaten 3:19 op: _________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 12 – ONDER DE WET OP DE BELOFTEWEG
Numeri 8 - 14
THEMA:

Het aantonen dat er één bemiddelaar tussen de mensen en God is.

Ben je bang voor de politieman wanneer hij langs jouw huis loopt? Dit is niet nodig als je
niets verkeerd doet, maar stel je voor dat hij langs kwam terwijl je iets onwettigs aan het doen
was. Een jongen werd betrapt op het stelen van een fiets. De agent wou direct met hem naar
het politiebureau gaan, maar op dat moment kwam de vader van de jongen er aan. De vader
pleitte voor de jongen en hij beloofde de agent dat hij zou zorgen voor zijn straf. Zodoende
hoefde de jongen niet naar een rechtszaak of naar de gevangenis te gaan. Zijn vader werd
een bemiddelaar voor hem; d.w.z. hij kwam tussen de jongen en de wettelijke straf.
Terwijl we op DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN reizen, zullen we zien dat Israël
ook een bemiddelaar nodig had. Er waren straffen verbonden aan het verbreken van de Wet.
Er zouden grote zegeningen voor Israël zijn als ze de Wet zouden houden, maar er zouden
vele vloeken over Israël komen als ze de geboden niet zouden gehoorzamen. Deuteronomium 28.
Na het geven van de Wet op de Sinaïberg gaf God aan Mozes aanwijzingen van boven
het verzoendeksel, welke op de ark van de getuigenis was, van tussen de twee cherubs.
Numeri 7:89. De ark van de getuigenis was in het Heilige der Heiligen, de geheime plaats in de
Tabernakel. God vertelde Mozes om de Levieten te reinigen voor het priesterschap. Numeri
8:5-22. Dat de bedekte wolk bij dag of het vuurverschijnsel bij nacht het volk Israël zou leiden.
Numeri 9:15-23. En om twee trompetten van zilver te maken, die niet alleen voor verzamelen
zouden worden geblazen maar ook voor marcheren, strijd en feesten. Numeri 10:1-10.
Zij verlieten de woestijn Sinaï en gingen naar de woestijn Paran. Numeri 10:11-36.
Opnieuw klaagde het volk en toen de Here het hoorde, ontstak Zijn toorn, en het vuur van de
Here ontbrandde onder hen. Mozes bad tot de Here en het vuur werd gedoofd. Daarom werd
die plaats Tabeëra genoemd, omdat het vuur van de Here onder hen brandde. Numeri 11:1-3.
Mozes was de bemiddelaar tussen Israël en een kwade God.
Toen de 600.000 man te voet (Numeri 11:21) en alle anderen te Hazeroth aankwamen
en daar verbleven, werden Mirjam en Aäron jeloers op hun broer Mozes. Omdat ze over
Mozes roddelden, werd Mirjam met melaatsheid getroffen. Toen riep Mozes tot God voor haar
en ze was na zeven dagen genezen. Opnieuw was Mozes een bemiddelaar. Numeri 12.
Israël legerde te Kades en Mozes zond verspieders naar het land Kanaän. Hij stuurde
er 12, één uit elke stam. Na 40 dagen brachtten ze hun verslag uit. Zij toonden fruit en zeiden:
“Het land vloeit zeker van melk en honing, en dit is zijn vrucht.”
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Maar ze zeiden ook dat de mensen sterk waren en de steden ommuurd en zeer groot.
Ze zeiden dat daar de kinderen van Enak/reuzen woonden. Toen kalmeerde Kaleb de mensen
tegenover Mozes en zeide: “Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen
het zeker vermeesteren.” Maar de mannen, die met hem opgetrokken waren, zeiden: “Wij
zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.” Numeri 13. Opnieuw
mopperde en klaagde het volk. Deze keer tegen Mozes, Aäron en de Here. Zij dreigden om
een leider te benoemen en om naar Egypte terug te keren. Mozes en Aäron vielen op hun
aangezicht in de aanwezigheid van de gehele gemeente van de vergadering van de
Israëlieten. Jozua en Kaleb, twee die het land hadden verspied, scheurden hun klederen. Zij
zeiden tot hen om niet opstandig tegen de Here te zijn en om het volk van het land niet te
vrezen. Maar toen zeide de gehele vergadering dan men hen zou stenigen. Numeri 14:1-10.
Toen verscheen de heerlijkheid van de Here in de tent van de samenkomst aan al de
Israëlieten. De Here zeide tot Mozes: “Hoelang zal dit volk Mij verachten, en hoelang zullen zij
niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in hun midden heb gedaan? Ik zal ze met de
pest slaan en hun onteigenen, en Ik zal u tot een volk maken, groter en machtiger dan hen.”
Numeri 14:11-12.
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Opnieuw pleitte Mozes voor het volk, en de Here antwoordde en zeide dat alleen Kaleb
en Jozua toestemming zouden krijgen om het Beloofde Land in te gaan. Alle anderen van
twintig jaar oud en daarboven moesten gedurende 40 jaar in de woestijn zwerven en sterven.
De tien ongelovige verspieders stierven door een plaag. Numeri 14:13-38.
Israël verdiende het om te worden vernietigd vanwege haar ongeloof en zonde. Volgens
ons handleidingsboek, de Bijbel, verdienen alle mensen te worden vernietigd. “Allen hebben
gezondigd.” Romeinen 3:23. “Want het loon van de zonde is dood.” Romeinen 6:23. Maar,
“toen wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons.” Romeinen 5:8. Nu leeft hij om voor ons
te bemiddelen. Hebreeën 7:25. Christus is onze Bemiddelaar voor de Vader. Hij staat tussen
ons en de toorn van God voor de zonde. Er is maar één Bemiddelaar en dat is Jezus Christus.
1 Timotheüs 2:5-6. Christus heeft het kruis van onze verdiende straf voor de zonde op zich
genomen en als we Hem vertrouwen als onze persoonlijke Redder van de hel, ziet God ons in
Christus.
Wij hebben geleerd hoe Mozes een type van Christus was, omdat hij van te voren het
werk van een bemiddelaar afbeeldde hetwelk Christus zou gaan doen. Christus is de enige
Bemiddelaar tussen God en de mens. Is Hij jouw Bemiddelaar?

GEHEUGENVERS: “Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens
het getuigenis op zijn eigen tijd.” 1 Timotheüs 2:5-6.

54

LES 12 – WERKBLAD
Na acceptatie van de Wet reisde Israël verder. We zien dat er straffen verbonden waren
aan het verbreken van de Wet. Vul de lege ruimtes hieronder in volgens de Schriften.
Gedane zonde

Straf op de zonde

1. Numeri 11:1 ____________.

Numeri 11:1 ________________________________
_______________________________.

2. Numeri 12:1 ____________.

Numeri 12:10 _______________________________.

3. Numeri 14:11 ___________.

Numeri 14:12 _______________________________.

4. Wat deed Mozes in elk van de situaties volgens de volgende verzen:
Numeri 11:2
Numeri 12:13
Numeri 14:19
____________________________________________________________________
5. Mozes was een bemiddelaar of mediator tussen een boze God en zondige mensen.
Wat is de naam van Degene die altijd leeft om voor ons te pleiten? Hebreeën 7:22-25.
_________________.
6. Vul de ruimtes in om aan te tonen waarom de geredde mensen Christus nodig
hebben om voor hen te pleiten. 1 Johannes 2:1. "Mijn kinderen, ik schrijf u deze
dingen opdat u niet _____________. En als iemand ____________, wij hebben een
Voorspraak (mediator/bemiddelaar) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.”
7. Waarom verdienen alle mensen om te worden gestraft? Romeinen 3:23 ___________
____________________________________________________________________.
8. Wat deed Christus toen wij nog zondaars waren? Romeinen 5:8 ________________.
9. Vul de ruimtes in de verzen hieronder in om het krachtige werk van de Here Jezus
Christus als onze Redder te laten zien.
Zijn werk voor de ongeredden: 1 Timotheüs 1:15. Christus Jezus is in de wereld
gekomen om zondaars te _____________.
Zijn werk voor de geredden: Hebreeën 7:25. Hij is in staat om volledig te __________
wie door Hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hen te _______________.
10. Schrijf 1 Timotheüs 2:5-6 op: _____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LES 13 – JOZUA LEIDT ISRAËL IN HET BELOOFDE LAND
Jozua 1 - 11
THEMA:

Het aantonen dat het bezitten van God’s zegeningen afhangt van het
grijpen van dat wat God’s Woord belooft.

Met onze zwaarden en schilden, gaan we veldslagen leveren terwijl we op de
BELOFTEWEG reizigen. Je zult het geheim leren van hoe je de zegeningen van het
christelijke leven kunt krijgen en hoe hiervan te genieten.
Mozes, de trouwe dienaar van God, stierf en God begroef hem. Deuteronomium 34:5,6.
Een nieuwe leider, Jozua, werd aangesteld om Israël in het BELOOFDE LAND te leiden.
Jozua had zijn geloof in Kades laten zien toen de ongelovige verspieders hadden gevreesd om
het land in te gaan. Gedurende de 40 jaar van zwerven in de woestijn, was de oude generatie
van Israël gestorven (behalve Kaleb en Jozua) en moest Jozua de nieuwe generatie leiden in
de verovering van het land. God sprak tot Jozua en gaf hem concrete beloftes:
- “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, heb Ik u gegeven, net zoals Ik tot Mozes
gesproken heb.” Jozua 1:3.
- “…. Net zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u
niet verlaten.” Jozua 1:5.
- “Alleen, wees sterk en zeer moedig; dat gij waarneemt te doen naar de ganze wet, die
Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat
gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar
overpeins het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen overeenkomstig alles wat daarin
geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.
Heb Ik u niet geboden? Wees sterk en moedig! Beef niet en wordt niet angstig, want de Here
uw God is met u, overal waar gij gaat.” Jozua 1:7-9.
Jozua‟s succes hing af van zijn geloof en zijn gehoorzaamheid aan het wetboek. Israël
kwam dicht bij de eerste grote stad, Jericho. Jozua stuurde twee verspieders vooruit. De
verspieders kwamen in het huis van Rachab, die hun van de dood redde. Zij beloofden haar
dat ze zou worden gered wanneer de stad zou worden veroverd. Daarvoor moest ze een koord
van scharlakendraad binden aan het venster waardoor ze hen had neergelaten. Hetzelfde
koord waarmee de verspieders ontsnapten. Jozua 2. Het koord van scharlakendraad is een
beeld van redding door het vergoten bloed van de Here Jezus Christus.
Vervolgens bereidde Israël zich voor om tegenover Jericho, de rivier de Jordaan over te
steken. Priesters zouden de ark van het verbond voor het volk uitdragen. Toen de voeten van
de priesters, die de ark droegen, in de oever van het water ingedompeld waren, bleven de
wateren, die van boven afkwamen, staan en rezen op een hoop. En die wateren, die naar de
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zee van het vlakke veld, de Zoutzee, afliepen, werden volledig afgesloten. En terwijl geheel
Israël op het droge overtrok, stonden de priesters, die de ark van het verbond van de Here
droegen, stevig op het droge in het midden van de Jordaan. Jozua 3:14-17. Daarna, in het
zesde hoofdstuk van Jozua, werd Israël aanwijzingen gegeven voor de verovering van Jericho.
De krijgslieden moesten zes dagen lang één maal om de stad heengaan. Op de zevende dag
moesten zij zeven maal om de stad heentrekken en moesten de priesters op de horens
blazen. Na het horen van het geluid van de horen moest het gehele volk een luid gejuich
aanheffen en zou de stadsmuur ineenstorten.

Bron: Sweet Publishing - alleen ter illustratie

Lijkt het niet een vreemde manier om een strijd te winnen? De inwoners van Jericho
keken angstig toe hoe de Israëlieten om de stad heen trokken zonder te praten. God wil dat wij
leren dat Zijn wegen niet onze wegen zijn. Hij wil dingen gedaan hebben zodat Hij de eer krijgt
en niet de mens. We vragen onszelf een aantal vragen.
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Wat maakte dat de muren van Jericho ineenstorten? Geloof in God en gehoorzaamheid
aan Zijn gebod of Woord. Hebreeën 11:30.
Wat redde Rachab? Geloof in God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord zoals Hij dat
sprak via de verspieders die zij met vrede had ontvangen. Hebreeën 11:31.
Wat maakte Jozua succesvol? Geloof in God, zijn onzichtbare Kapitein. Hij toonde zijn
geloof door de bevelen van zijn Kapitein op te volgen. Het wetboek mocht niet uit zijn mond
wijken. Hij vertrouwde en gehoorzaamde God ook al leken de bevelen vreemd.
Wat zal ons, die op GENADE LUCHTHAVEN leven, succes brengen? Wij, gelovigen in
Christus, hebben ook een strijd te strijden en een „beloofd land‟ terwijl we op DE
VERKEERSWEG VAN HET LEVEN reizen. Er zijn dingen op te merken over onze strijd:
1. Ons „beloofde land‟ zijn de hemelse gewesten in Christus. Efeziërs 1:3, 1:20 en 2:6.
Door het geloof zijn wij, gelovigen in Christus, niet meer van deze wereld of in haar sfeer van
zondigheid en rebellie. Wij zijn gered van de geestelijke dood en ons is geestelijk leven
gegeven om in Christus Jezus in de hemelse gewesten te zijn.
2. Onze vijanden zijn de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze
duisternis en de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12.
3. Onze overwinning wordt bereikt door het geloof in het Woord van onze Kapitein, de
opgestane Here Jezus Christus. Hij gaf ons het evangelie van de genade van God door de
apostel Paulus: "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is
begraven, en Hij is op de derde dag opgewekt, naar de Schriften." 1 Korinthiërs 15:3,4. Door
op deze boodschap van de waarheid te vertrouwen zullen wij van de hel gered worden. Wij
tonen ons geloof door de instructies van de apostel Paulus te gehoorzamen. Dit zal de vrucht
van de Heilige Geest voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
enz. Galaten 5:22,23. Onze vijanden zullen proberen om ons te weerhouden van deze dingen
te genieten, maar als we zoals Jozua doen en God gehoorzamen, zal God zeker trouw zijn en
ze ons geven.
Het is triest om te melden dat Israël, na de strijd om Jericho, het land Kanaän nooit
volledig veroverde omdat ze het Woord van God niet volledig gehoorzaamden. Echter ze
gingen naar binnen en verdeelden het land zoals God geboden had. Ben je niet gered
vandaag? Als dat zo is, ben je net als Rachab, levende op een plaats welke tot vernietiging is
gedoemd. Maar je kunt net als Rachab door het geloof worden gered worden. Je toont jouw
geloof door te bekennen dat Christus jouw Redder is. Daarna kun je anderen van jouw familie
in Christus in veiligheid brengen, net zoals Rachab haar familie in haar huis bracht en hun van
de vernietiging redde. Hoe? Door hen het evangelie van de genade van God te vertellen.
GEHEUGENVERS: “Heb Ik u niet geboden? Wees sterk en moedig! Beef niet en
wordt niet angstig, want de Here uw God is met u, overal waar gij gaat.” Jozua 1:9.
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LES 13 – WERKBLAD
1. Wie werd de Israëlische leider nadat Mozes stierf? Jozua 1:1-2. _________________.
2. Waarom werd hij benoemd? Deuteronomium 34:9 ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
3. Welke drie speciale beloften deed God aan Jozua?
Jozua 1:3 ___________________________________________________________.
Jozua 1:5 ___________________________________________________________.
Jozua 1:8 ____________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Kies het juiste woord om de volgende beweringen compleet te maken:
4. Jozua's succes hing af van (hard werk / gehoorzaamheid / goede organisatie).
Jozua 1:8.
5. Het was door (bidden / vechten / geloof / duwen) dat de muren van Jericho
ineenstorten. Hebreeën 11:30
6. Rachab werd gered omdat ze (goed was / slecht was / de Wet hield / geloof had).
Hebreeën 11:31.
De ervaring van degenen die nu in de bedeling van genade leven, is in vele opzichten als de
ervaring van de Israëlieten. Vul de lege plekken hieronder in volgens de Schriften.
7. Israel had vele beloofde fysieke zegeningen in het land Kanaän en wij hebben vele
beloofde geestelijke zegeningen in _____________________________. Efeziërs 1:3.
8. Israel‟s vijanden waren de volken die het land Kanaän bezitten en onze vijanden zijn
____________________________________________________________________
____________________________________ in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12.
9. Overwinning voor Israël hing af van geloven en gehoorzamen, en overwinning voor
ons hangt af van _______________________________________. Efeziërs 6:13-17.
10. Schrijf Jozua 1:9 op: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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LES 14 – VAN BELOFTEWEG NAAR KONINKRIJKSBOULEVARD
1 Samuël 8 – 2 Samuël 6
THEMA:

De dwaasheid tonen als iemand zelf zijn leven wil besturen.

“Geef ons een koning om ons te richten.” zeiden de oudsten van Israël, “stel nu een
koning over ons aan om ons te richten, gelijk alle volken.” Met deze eis verwierpen de
Israëlieten de Here God als hun Koning en kozen een man om hen te richten. 1 Samuël 8:5-7.
Zij wilden een koning die ze konden zien. Zij waren moe van het wandelen in het geloof en van
het vertrouwen op de beloften van God. Dwaze Israëlieten. 1 Samuël 10:18,19. Zij begrepen
niet wat een verdriet dit verzoek, om een man om over hen te heersen, zou brengen. 1 Samuël
8:10-22.
Herinner je nog ons vers over de weg van het leven en de weg van de dood uit les 1?
Wij hebben vele voorbeelden gezien van mensen die voor de ene of de andere weg kozen.
Niet alleen gaat het leven op aarde over het kiezen van de weg van het eeuwige leven of van
de eeuwige dood. Het gaat ook over het kiezen van de juiste weg om God hier op aarde te
dienen na het kiezen van de weg van het eeuwige leven. Vandaag zullen we lezen over twee
koningen, één die koos om God niet te dienen via de juiste weg en de ander die dit wel deed.
In Handelingen 13:18 vertelt de apostel Paulus ons dat God gedurende ongeveer 40
jaar Israël in de woestijn verzorgde. Na zeven volken te hebben uitgeroeid in het land Kanaän,
gaf Hij hun land ten erfdeel. Daarna gaf Hij hun richters tot op Samuël, de profeet. In het boek
Richteren lezen we hoe deze richters problemen in Israël beoordeelden. Ook hoe zij vochten
en het volk van de slavernij door haar vijanden redden die hen van alle kanten onderdrukten.
Dit alles duurde ongeveer 450 jaar. Handelingen 13:19,20.In die tijd waren er vele periodes
van grote zonde, het breken van de wet en afgoderij. En nu door een man te eisen om koning
over hen te worden, beging Israël een andere zonde.
De eerst gekozen koning heette Saul. Hij was knap en lang. 1 Samuël 9:2. Hij was een
lust voor de ogen van de mensen en dus juichte het gehele volk en riep, “Lang leve de
koning!”. 1 Samuël 10:24. Maar God was niet blij toen hij naar het hart van Saul keek. We
zullen zien hoe Saul zijn acties lieten zien wat er in zijn hart was.
Op de tekening zie je een bocht in de weg waar BELOFTEWEG veranderd in
KONINKRIJKSBOULEVARD. Toen Saul koning werd, leidde hij het volk tegen hun vijanden,
de Filistijnen. De Israëlieten hadden grote angst. Saul wist dat hij zeven dagen op Samuël
moest wachten zodat deze het brandoffer en de vredeoffers kon offeren. Maar Saul kon niet
wachten en besloot om zelf met het offeren te beginnen. Zodra hij klaar was met het offeren
van het brandoffer kwam Samuël. Veroordelende woorden werden gesproken: “Gij hebt dwaas
gehandeld; ... nu zal uw koningschap niet voor altijd duren.
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De Here heeft Zich een man uitgezocht naar Zijn hart ...” 1 Samuël 13:1-14. Saul was
weer ongehoorzaam na de strijd met de Amalekieten. Hij vernietigde niet alles zoals hem was
bevolen. 1 Samuël 15:1-23. En daarom verwierp God Saul als koning.
Nu koos God een andere man naar Zijn hart zoals Hij had beloofd. 1 Samuël 16:7. Zijn
naam was David. Samuël zalfde hem. David werd Sauls wapendrager. 1 Samuël 16:21. Nu
zullen we zien hoe David zijn acties laten zien wat er in zijn hart was.
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In 1 Samuël 17 lezen we het hele verhaal hoe David de reus Goliath, de kampvechter
van de Filistijnen, doodde. David toonde zich moedig, nederig, loyaal, een man van geloof die
alle eer aan God gaf. 1 Samuël 17:37, 45-46.
Koning Saul werd jaloers en wilde zijn troon niet aan David geven. In feite, Saul
probeerde David te doden. 1 Samuël 18:1-14. Uiteindelijk moest David voor zijn leven rennen
en zich gedurende verschillende jaren verstoppen. Maar God was met hem en bewaarde hem.
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David had de weg van het geloof gekozen om God te dienen. Saul, aan de andere kant,
zakte lager en lager tot hij uiteindelijk naar een waarzegster ging om advies te vragen. 1
Samuël 28:7-19. Dit was tegen de wet vermeld in Leviticus 19:31. De waarzegster werd op de
een of andere manier gebruikt om Saul over zijn spoedig komende dood te vertellen. Daarvoor
had Saul al moeten toegeven: “Ik heb dwaas gehandeld” 1 Samuël 26:21. Hij had de weg
gekozen die voor de mens recht leek maar die de weg van de dood bleek te zijn.
Na Saul zijn dood regeerde David 40 jaar. 2 Samuël 5:4. Dit was dezelfde tijd dat Saul
koning over Israël was. Handelingen 13:21. In 1 Samuël 13:1 lezen we dat Saul twee jaar over
Israël regeerde. Hoe verklaren we dit verschil? Na twee jaar werd Saul als koning verworpen in
een geestelijke betekenis (1 Samuël 15:23), maar hij bleef koning in een nationale betekenis
voor 40 jaar. David was 30 jaar oud toen hij koning werd (2 Samuël 5:4), dus hij werd geboren
in het 10e jaar van Saul‟s regering. Wij weten dat Jonathan, Saul zijn zoon, de bezetting van de
Filistijnen versloeg in het begin van zijn vaders regering. 1 Samuël 13:3. Hij moest toen
minstens 20 jaar oud zijn geweest. Numeri 1:3. Dus Jonathan was ongeveer 30 jaar oud toen
David werd geboren. Als David 15 jaar oud was toen hij Goliath doodde, zou Jonathan 45 jaar
oud zijn op het moment dat hij en David hun vriendschap vormden.
Jonathan was waarschijnlijk één van de meest geestelijke en rechtschapen mannen die
ooit op aarde leefden. Hoewel hij de volgende in lijn voor de troon was, aanvaardde Jonathan
het woord van God dat David de volgende koning zou zijn (iets dat zijn vader Saul nooit
accepteerde). Terwijl daarentegen andere mannen zouden moorden voor een kans om koning
te worden, deed Jonathan afstand van de troon ten gunste van David. Jonathan en David
waren gelijkgezinde, gelijkgelovige en beste vrienden die van elkaar hielden.
Koning Saul staat voor de Oude Ik (oude natuur) van de mens die altijd een dwaas
maakt van hen die hieraan toegeven. Koning David staat voor de nieuwe geestelijke natuur
waaraan we ons zouden moeten toegeven nadat we op de Here Jezus Christus vertrouwen als
onze persoonlijke Redder van het naar de hel gaan.
Christus werd wijsheid van Godswege voor ons (1 Korinthiërs 1:30), en Zijn naam is
Wonderbare Raadsman (Jesaja 9:5). Spreuken 12:15 vertelt ons: “De weg van de dwaas is
recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.”
Net zoals Saul David verschillende keren probeerde te vermoorden, zo probeert ook de
oude natuur altijd de nieuwe natuur te doden. Aan welke ga jij je toegeven de rest van jouw
leven hier op aarde? Ga je dwaas of wijs zijn? Christus wil jouw Wonderbare Raadsman zijn.
Het is wijs om jouw leven aan Hem toe te geven.

GEHEUGENVERS: “De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad
luistert, is wijs.” Spreuken 12:15.
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LES 14 – WERKBLAD
1. Waarom heet de VERKEERSWEG VAN HET LEVEN nu KONINKRIJKSBOULEVARD?
1 Samuël 8:5-6. ______________________________.

Wat waren Saul zijn drie grote stappen naar beneden van zijn ereplaats als Koning?
2. 1 Samuël 13:13 _________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. 1 Samuël 15:23 _________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. 1 Samuël 28:7__________________________________________________________
______________________________________________________________________

Wat waren de drie grote dingen in David waaruit bleek dat hij het waard was om Koning te
zijn?
5. 1 Samuël 16:7__________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. 1 Samuël 17:45 _________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. 1 Samuël 18:5__________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Volgens Spreuken 12:15, waarom zou je zeggen dat Saul een dwaas was?
______________________________________________________________________
9. Hoe kunnen we wijsheid hebben? 1 Korinthiërs 1:30 ____________________________
______________________________________________________________________
10. Schrijf Spreuken 12:15 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 15 – HET GLORIEUZE KONINKRIJK VAN SALOMO
1 Koningen 1 – 11 en 2 Kronieken 1 – 9
THEMA:

Het geven van een vooruitblik op het 1.000-jarig Koninkrijk.

Heb je als kind ooit koning of koningin gespeeld? Als je dat deed, was het waarschijnlijk
leuk om een kroon op je hoofd te zetten en te doen alsof andere mensen alles zullen doen wat
je hun zegt te doen. Wist je dat gelovigen eens met Christus zullen regeren in een positie die
hoger is dan die van een koning of een koningin in de wereld van vandaag? In 2 Timotheüs
2:11,12 lezen we dat gelovigen in Christus, die godvruchtig in Jezus Christus wilden leven en
daarom leden (2 Timotheüs 3:12), met Christus zullen regeren.
Koning David had de intentie om een duurzaam huis voor de ark van het verbond van
de Here te bouwen. Maar het woord van de Here kwam tot hem, zeggende: “... gij zult voor
Mijn naam geen huis bouwen, omdat gij veel bloed op de aarde voor mijn aangezicht hebt
doen vloeien. Zie, u zal een zoon geboren worden; … Hij zal een huis bouwen voor mijn naam;
hij zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader; Ik zal zijn koninklijke troon over Israël voor
immer bevestigen.” Daarom riep David zijn zoon Salomo, en gebood hem om een huis voor de
Here, de God van Israël, te bouwen. 1 Kronieken 22:6-10. Toen nu David oud was, maakte hij
zijn zoon Salomo tot koning over Israël. 1 Kronieken 23:1. Salomo begon zijn bewind als
koning over heel Israël. Hij ging naar de hoogte, die te Gibeon was, want dáár stond de tent
van de samenkomst van God, die Mozes in de woestijn had gemaakt. Hij offerde daar duizend
brandoffers op het koperen altaar. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem:
“Vraag, wat zal Ik u geven?” Salomo vroeg dat God hem wijsheid en kennis wilde geven.
Vanwege dit nederig verzoek, gaf God hem ook rijkdom, schatten en eer. Salomo keerde terug
naar Jerusalem en regeerde over Israël. 2 Kronieken 1:1-13. Hij toonde zijn wijsheid toen hij
werd gevraagd om een geschil tussen twee vrouwen op te lossen, over wie de ware moeder
van een baby was. Wij lezen over dit verhaal in 1 Koningen 3:16-28.
Salomo organiseerde zijn koninkrijk. Hij had 40.000 paardestallen voor zijn wagenpark,
en 12.000 ruiters. Hij sprak 3.000 spreuken en zijn liederen waren 1.005. 1 Koningen 4:26, 32.
Zijn grote troon was van ivoor, bedekt met puur goud, en al zijn drinkbekers waren van goud.
Hij overtrof alle koningen van de aarde in rijkdom en in wijsheid. 1 Koningen 10:18, 21, 23.
In 2 Kronieken 3 lezen we dat Salomo de Tempel begon te bouwen op de berg Moria,
waar de Here de offers van zijn vader David antwoordde. 1 Kronieken 21:26. In 1 Koningen
6:1 lezen we dat dit gebeurde in het 480e jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land
Egypte, in het 4e jaar van Salomo‟s regering over Israël. Echter, in Handelingen 13:18 vertelt
de apostel Paulus ons dat God voor ongeveer 40 jaar Israël in de woestijn verdroeg. Dan in
Handelingen 13:19,20 is er een periode van ongeveer 450 jaar tot Samuël, de profeet. Saul en
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David regeerden elk voor 40 jaar (Handelingen 13:21, 2 Samuël 5:4). Dus dit alles komt niet
overeen met de 480 jaar van 1 Koningen 6:1. Hoe verklaren we dit verschil? Gedurende de
450 jaar tot Samuël, de profeet, diende Israël andere volken in plaats van God. En daarom zijn
de 480 jaar van 1 Koningen 6:1 zonder de jaren dat Israël uit de gunst was.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van 1 Koningen 3:26

De Tempel bestond uit een huis voor de Here (1 Koningen 6:2), een voorhal aan de
voorzijde (1 Koningen 6:3), een binnenste voorhof (1 Koningen 6:36) of voorhof van de
priesters en het grote voorhof (2 Kronieken 4:9) waar de mensen verzamelden om te
aanbidden. Het huis van de Here had een achterzaal, het Heilige der Heiligen, waar de ark van
het verbond van de Here werd geplaatst (1 Koningen 6:19).
Het eerste altaar was het brandofferaltaar, ook wel het koperen altaar genoemd. Het
stond vóór het huis van de Here (2 Koningen 16:14) en daarop werden de dier- en vogeloffers
geofferd. Het bloed van de offers werd tegen de voet van het altaar gegooid. Het dier, wat als
brandoffer zou worden geofferd, moest altijd van de hoogste kwaliteit zijn. De offeraar legde
zijn handen op het dier, ter identificatie van zijn zonden. Dus, wanneer het dier werd gedood
(door de hand van de offeraar) stierf het voor de zonden van de offeraar. Niet zo zeer voor de
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specifieke zonden van de offeraar (welke werden afgehandeld door andere offers), maar voor
de algemene staat van zondigheid van de offeraar. Het tweede altaar was het reukofferaltaar,
ook wel het gouden altaar genoemd, en deze stond binnen in het huis voor de Here.
In 2 Kronieken 5,6 lezen we dat al het werk dat Salomo voor het huis van de Here deed,
voltooid was en hoe het werd ingewijd. Salomo zag dat in de toekomst dagen van problemen
zouden komen, en hij bad dat God Israël wilde horen en helpen in die tijd. Hierna daalde vuur
uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de offerandes, en de heerlijkheid van de
Here vervulde het huis. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Here op het
huis zagen neerdalen, bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer, en aanbaden en
loofden de Here. 2 Kronieken 7:1-3
Weet je nog wat we zeiden over een type in de Bijbel? Het is iets of iemand, van
tevoren afgebeeld. Salomo‟s koninkrijk was een type van het grote KONINKRIJK DER
HEMELEN op aarde. God had aan Abraham, Izaäk, Jakob en David een koninkrijk beloofd dat
eeuwig zou duren. Op onze tekening wordt het afgebeeld door HEILIGE KONINKRIJKSBERG,
zeer waarschijnlijk gelegen op de plaats waar Salomo‟s tempel werd gebouwd.
Salomo is een afbeelding van onze Here Jezus Christus wanneer Hij als Koning van de
koningen (Openbaring 19:16) zal regeren, en alle naties zullen komen en Hem aanbidden.
Openbaring 15:4. En weet je waar wij, gelovigen in Christus, dan zullen zijn? Wij moeten kijken
naar GENADE LUCHTHAVEN waar allen, die op de Here Jezus Christus vertrouwen als hun
persoonlijke Redder van de hel, passagiers van het REDDINGSVLIEGTUIG worden. Voordat
Hij komt om op aarde te regeren, zullen wij, het Lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:27),
worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten; om altijd met de Here te zijn.
1 Thessalonicensen 4:17. Terwijl wij, gelovigen in Christus, wachten om te worden
opgenomen, wil Hij dat wij Ambassadeurs voor Hem zijn. Dat we anderen, namens Christus,
verzoeken om zich met God te verzoenen. Om op Hem te vertrouwen als hun eigen
persoonlijke Redder van het naar de hel gaan. 2 Korinthiërs 5:20-6:2.
Wij hebben gezien hoe de heerlijkheid over Salomo kwam omdat hij God
gehoorzaamde. In de volgende les zullen we zien hoe de tragedie over Salomo kwam omdat
hij ongehoorzaam was. Het is een prachtige hoop om te worden opgenomen om de Here in de
lucht te ontmoeten. Maar misschien heb je die hoop nog niet. Het is niet moeiljik om Zijn kind
te worden. Vertrouw op Hem als je persoonlijke Redder van het naar de hel gaan door te
geloven dat Hij stierf, werd begraven en voor jou opstond, jouw zonde op zich nemende. Dan
zul je een kind van God zijn en een medeërfgenaam van Christus. Romeinen 8:16,17.
GEHEUGENVERS: “en zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God
en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met
Hem verheerlijkt worden.” Romeinen 8:17.
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LES 15 – WERKBLAD
Zoek in de Schiften en vul het juiste woord in om de volgende beweringen compleet te
maken.
1. God weigerde David de Tempel te laten bouwen, want hij had ____________________
________________________________________________________1 Kronieken 22:8.
2. God zei dat David‟s zoon __________________ het zou bouwen. 1 Kronieken 22:9,10.
3. God zei dat de troon van het koninkrijk van Salomo over Israël ____________________
___________ zou worden bevestigd. 1 Kronieken 22:10..
4. Salomo vroeg God om _____________________________________ 2 Kronieken 1:10.
5. God liet zien dat Hij tevreden was met de offers en het gebed van Salomo door het
neerdalen van __________________________________________________________
________________________________________________________. 2 Kronieken 7:1.
6. God zei tegen Salomo: “Maar indien gij u afkeert, en Mijn inzettingen en Mijn geboden
die Ik u voorgehouden heb, verlaat, ________________________________________,
dan zal Ik _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________. 2 Kronieken 7:19,20.
7. Salomo‟s koninkrijk was een type/beeld van de geweldige tijd die gaat komen wanneer
Christus voor 1.000 jaar (duizendjarig rijk) zal regeren, en de aarde vol zal zijn
___________________________________________________________ Jesaja 11:9.
8. Als wij, de leden van het Lichaam van Christus, verdragen, ______________________
______________________________________________________. 2 Timotheüs 2:12.
9. Terwijl we wachten om te worden opgenomen om altijd met de Here te zijn, wil God dat
wij ___________________________ voor Christus zijn. 2 Korinthiërs 5:20.
10. Schrijf Romeinen 8:17 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 16 – AFDWALING IN BALLINGSCHAP
Koningen en Kronieken
THEMA:

Het laten zien dat het ware geluk alleen komt als we God kennen en
gehoorzamen.

Wat is het verschil tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid? Als we gehoorzaam
zijn, doen we wat ons opgedragen wordt te doen. Als we ongehoorzaam zijn, dan overtreden,
schenden of zijn we niet gehoorzaam aan een order of een bevel. Wat is het verschil tussen
geluk en ongeluk? Gelukkig zijn is de prikkeling die we voelen als we genieten van goede
dingen. Ongelukkig zijn is juist het tegenovergestelde. Kunnen we gelukkig zijn als we
ongehoorzaam zijn? Nee, want we hebben een schuldig geweten; tevens brengt
ongehoorzaamheid altijd een soort straf, niet alleen voor degene die de fout pleegt, maar ook
voor anderen.
Toen de Here de inzettingen en verordeningen en wetten gegeven had tussen Zich en
de Israëlieten op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes (Leviticus 26:46), sprak Hij tot hen
dat als ze in Zijn inzettingen wandelen, en Zijn geboden nauwkeurig in acht nemen, Hij hen op
hun tijd regens zal geven (Leviticus 26:3,4). Hij zal hun ook vrede in het land geven en de
wilde dieren uit het land uitroeien. Zij zullen hun vijanden vervolgen, en zij zullen voor hun
aangezicht door het zwaard vallen. Leviticus 26:6,7. Maar als in plaats daarvan, zij Zijn
inzettingen versmaden en van Zijn verordeningen een afkeer hebben, zodat zij geen van Zijn
geboden doen en Zijn verbond verbreken, dan zal Hij het volgende met hen doen: Hij zal over
hen verschrikking, tering en koorts stellen, die de ogen zal verteren en het leven doen
verkwijnen. Tevens zullen zij tevergeefs hun zaad zaaien, want hun vijanden zullen het eten.
Hij zal Zijn aangezicht tegen hen keren, zodat zij voor hun vijanden geslagen zullen worden,
en die hun haten, zullen over hen heersen, en zij zullen vluchten, zonder dat iemand hen
vervolgt. Leviticus 26:14-17.
Koning Salomo kende de geboden van God, maar hij begon ongehoorzaam te zijn. Hij
hield van vele buitenlandse vrouwen van die volken, van wie de Here tot de Israëlieten had
gezegd: “Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij
zouden uw hart meevoeren achter hun goden.” Aan deze hing Salomo met liefde aan. Hij had
700 vorstinnen en 300 bijvrouwen, en toen Salomo oud geworden was, voerden zijn vrouwen
zijn hart mee achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God, niet volkomen was
toegewijd gelijk dat van zijn vader David. 1 Koningen 11:1-4. De Here werd kwaad en zeide tot
Salomo, “Omdat het zo met u gesteld is, dat gij Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u
geboden had, niet in acht genomen heb, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren.” De
Here deed tegenstanders tegen Salomo opstaan en ook een man genaamd Jerobeam hief de
hand tegen de koning op. 1 Koningen 11:26. Salomo regeerde voor 40 jaar te Jeruzalem over
geheel Israël en toen hij stierf, werd zijn zoon Rehobeam koning. 1 Koningen 11:42,43.
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Na Salomo‟s dood kwam Jerobeam terug uit Egypte, waarheen hij voor koning Salomo
gevlucht was. En Jerobeam en de gehele gemeente van Israël sprak tot Rehobeam: “Uw
vader heeft ons juk hard gemaakt; maak gij nu de harde dienst van uw vader en het zware juk
dat hij ons opgelegd heef, lichter; dan zullen wij u dienen.” 1 Koningen 12:2-4. Rehobeam
zeide “Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal uw juk nog verzwaren.” 1 Koningen
12:14. Israël kwam in opstand en het koningdom werd verdeeld in een noordelijk deel, het
koninkrijk van Israël, en een zuidelijk deel, het koninkrijk van Juda. 1 Koningen 12:16-20.

Bron: Sweet Publishing - alleen ter illustratie van 2 Koningen 25:7

Jerobeam werd de eerste koning van het noordelijke deel, het koninkrijk Israël. Hij
zondigde sterk en de koningen die na hem kwamen deden hetzelfde. Eindelijk, zoals de
profeet Hosea had voorspeld, zond God het beloofde oordeel: het Assyrische leger kwam,
belegerde Samaria voor 3 jaar, en voerde hen tenslotte weg als ballingen naar het land van
Assur. “Dit nu is geschied, omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Here, hun God.”
2 Koningen 17:1-7. Je kunt zien waarom KONINKRIJKSBOULEVARD op onze tekening nu
bochten heeft vanwege zonde.
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In het koninkrijk van Juda waren de meeste koningen, die na koning Rehobeam
kwamen, ook goddeloos. Slechts een paar deden goed in de ogen van de Here. Eén van hen
was Hizkia, die zich vastklampte aan de Here, hij week niet van Hem af, maar hield Zijn
geboden die de Here aan Mozes geboden had. 2 Koningen 18:6. Verbazingwekkend is het
verhaal waarin God vijftien jaar aan Hizkia‟s leven toevoegde nadat hij dodelijk ziek werd. 2
Koningen 20:1-6. Maar de meeste koningen van Juda negeerden God‟s woorden en Zijn
boodschappers, de profeten. De laatste koning van Juda was Zedekia. Hij was dwaas en
ongehoorzaam omdat hij in opstand kwam tegen de koning van Babel. 2 Koningen 24:20. De
profeet Jeremia had hen gewaarschuwd: “dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen,
tot een woestenij worden. Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig
jaar.” Jeremia 25:11.
Nebukadnezar, koning van Babel, kwam met zijn gehele leger tegen Jeruzalem op.
Koning Zedekia probeerde te ontsnappen maar werd gevangen genomen. Ze slachtten zijn
zonen voor zijn ogen en verblindden zijn ogen. Zij bonden hem met koperen ketenen en
brachten hem naar Babel. 2 Koningen 25:1-7. Wij noemen dit BALLINGSCHAPSAFDWALING
op onze tekening. Nebuzaradan, de overste van de lijfwachten, een knecht van de koning van
Babel, verbrandde het huis van de Here en het huis des konings, alsook alle huizen van
Jeruzalem; althans alle huizen der aanzienlijken, verbrandde hij met vuur. En zijn soldaten
braken de muren van Jeruzalem rondom af. 2 Koningen 25:8-10. De koperen pilaren, en de
stellingen, en de koperen zee, die in het huis van de Here was, werden door de Chaldeeën in
stukken gebroken en het koper werd naar Babel gevoerd. Ook namen ze het zilver en goud
van de tempel mee. 2 Koningen 25:13-21. Na 70 jaar liet God, volgens Zijn belofte aan de
ballingen in Babel (Jeremia 29:10), ze terug keren naar hun land. Maar het koninkrijk was
verdwenen.
Begrijp je wat voor verschrikkelijke gevolgen ongehoorzaamheid aan God met zich mee
brengt? Niet alleen waren Salomo en de andere koningen ongelukkig, maar ze brachten ook
problemen aan hun gehele natie. In Romeinen 6:16 zegt God ons dat wij de dienaren zijn van
degene die wij gehoorzamen. Als we God‟s Woord niet gehoorzamen, dienen we dan onszelf
of God? God wil dat wij Hem kennen en het evangelie van onze Here Jezus gehoorzamen.
2 Thessalonicensen 1:8. Hij wil dat kinderen hun ouders gehoorzamen. Efeziërs 6:1-3. God wil
dat een ieder van ons Hem gehoorzaamt tot gerechtigheid. Romeinen 6:16-17. God zal de
afwijzing van Zijn geliefde Zoon niet voor altijd toestaan. De huidige bedeling van genade zal
niet eindeloos doorgaan. Het duurt nu al meer dan 1950 jaar, maar Hij zal het afsluiten en tot
een Christus afwijzende wereld in Zijn toorn spreken. Psalm 2:5; 1 Thessalonicensen 5:3;
2 Thessalonicensen 1:6-9. Daarom, NU is het “DE WELAANGENAME TIJD” .. NU is het “DE
DAG VAN BEHOUDENIS” (2 Korinthiërs 6:2). Wie is jouw Meester vandaag? Zonde of
gerechtigheid? Geef je vandaag aan Christus over want alleen Hij kan het ware geluk geven.
GEHEUGENVERS: “Kinderen, weest jullie ouders gehoorzaam in de Here, want dat is
recht.” Efeziërs 6:1.
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LES 16 – WERKBLAD
Lees Leviticus 26:1-13 en noteer 6 van de zegeningen die God Israël beloofde als ze
wandelen in Zijn inzettingen en Zijn geboden bewaren.
1. ___________________________________________ geven
___________________________________________ geven
2. ________________________________________ uitroeien
______________________________________ niet teisteren
3. Zich tot hen ____________________________________________________________
____________________ wandelen _________________________________________

Lees Leviticus 26:16,17,20,22,25,29,31,33,38 en noteer 6 van de verschrikkelijke kastijdingen
of straffen die over Israël zouden komen als ze God ongehoorzaam waren en zich tot afgoden
zouden wenden.
4. ________________________________________________________ over hen stellen
Zijn aangezicht _________________________________________________________
5. Hun kracht ____________________________________________________________
_______________________________________________________________ loslaten
6. __________________________ brengen, ____________________________________
____________________________________________________________ verstrooien

7. Maar God hield van Zijn volk en zeide dat Hij het _______________________ met hun
voorvaderen zou gedenken. Leviticus 26:45.
8. God zegt ons dat wij de dienaren zijn van ____________________________________.
Romeinen 6:16.
9. God wil dat wij Hem _____________________________________________________.
2 Thessalonicensen 1:8.
10. Schrijf Efeziërs 6:1 op: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 17 – DE PROFETEN ZIEN TWEE BERGTOPPEN
1 Koningen - Maleachi
THEMA:

Het aantonen van het verschil tussen geprofeerde en niet geprofeteerde
waarheden.

In deze les gaan we een grote afstand op De Verkeersweg van het Leven afleggen. We
zullen vanuit de verte naar enkele bergtoppen/bergpieken kijken.
In onze vorige les reisden we met Israël via BALLINGSCHAPSAFDWALING. We zagen
hoe de mensen zich tot afgoderij wendden en voor die zonde gestraft moesten worden. Het
was tijdens deze periode dat God de profeten, mannen van God die voor God spraken, riep
om Israël voor het komende oordeel te waarschuwen, en om de gehoorzame mensen met de
beloften van de komende Verlosser en Koning te troosten.
Er was echter één ding wat de profeten niet konden begrijpen. De apostel Peter sprak
hier als volgt over: “Over deze behoudenis hebben de profeten, die van de voor u bestemde
genade geprofeteerd hebben, onderzocht en ondervraagd, terwijl zij naspeurden welke of wat
voor een tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van
het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna.” 1 Peter 1:10-11. Zij
konden niet begrijpen hoe de Beloofde een glorieuze koning en tevens een nederige lijdende
dienaar kon zijn. Op onze tekening wordt het lijden en de heerlijkheid door twee bergpieken
vertegenwoordigt: GOLGOTHA en HEILIGE KONINKRIJKSBERG.
In onze Bijbels kunnen we lezen wat sommige van de profeten voorzegd hebben. Dan
zullen we doen alsof we naar die twee bergpieken kijken. Als je de volgende profetieën leest,
beslis naar welke van deze twee bergen elke profetie (en de vervulling ervan) verwijst.
Verraad ___________________ Zacharia 11:12-13 -> Mattheüs 26:15; 27:3-10
Azijn en gal ________________ Psalm 69:21-22-> Mattheüs 27:34, 48
Bespot ____________________ Psalm 22:8-9 -> Mattheüs 27:39
Aan het kruis genageld _______ Psalm 22:17 -> Mattheüs 27:35
Op de wang geslagen ________ Micha 4:14 -> Mattheüs 26:67; 27:30
Bespuugd en gegeseld _______ Jesaja 50:6 -> Mattheüs 26:67; 27:30
Dood en begrafenis __________ Jesaja 53:9 -> Mattheüs 27:57-60
Genummerd met overtreders ___ Jesaja 53:4-7 -> Mattheüs 26:63: 27:12-14
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Geteld met overtreders _____________ Jesaja 53:12 -> Markus 15:28
Komst in heerlijkheid ______________ Daniël 7:13
Universeel koninkrijk ______________ Daniël 7:14
Nimmer eindigend koninkrijk ________ Daniël 7:14
Van het zaad van David ____________ 1 Kronieken 17:11 -> Lukas 1:32-33
Allen voor hem buigen _____________ Psalm 22:30
Het neerslaan van de volken _________ Psalm 2:4-5
Koning in Sion over de heidenen _____ Psalm 2:6-8
Wonderbare Raadsman ____________ Jesaja 9:5-6
Met wijsheid regeren _______________ Jesaja 11:1-4
Opgewekt uit het graf ______________ Psalm 16:10 -> Handelingen 13:32-37

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van het onderzoeken van de Schriften
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Het is niet verwonderlijk dat de profeten en de mensen zich verwonderden over zulke
vreemde tegenstrijdigheden. Zij konden niet zien wat wij gelovigen vandaag de dag kunnen
zien Er is sinds GOLGOTHA een periode van bijna 2000 jaar voorbij gegaan en wij weten niet
hoelang het zal duren voordat KONINKRIJKSBERG begint. God is nu iets aan het doen wat
een verborgen geheim in Zichzelf was tijdens de dagen van de profeten. De profeten wisten
niet dat Israël hun Koning zou verwerpen en dat God Israël terzijde zou schuiven, terwijl Hij
een deur van het geloof naar de heidenen, zij die niet-Joden zijn, opende.
De bedeling van genade, GENADE LUCHTHAVEN, was een geheim. Als je in de dagen
van de profeten had geleefd en je had nog zo gezocht en gekeken, je zou het geheim niet
hebben gezien. Maar nu, in deze bedeling, is het geheim onthuld. God gebruikte de apostel
Paulus om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, en in het
licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen
verborgen was in God. Efeziërs 3:8,9.
Israel‟s Koning komt terug, maar eerst zal REDDINGSVLIEGTUIG worden opgenomen
om Jezus in de lucht te ontmoeten! 1 Thessalonicensen 4:13-18.
Wij lezen in 1 Peter 1:10-11 dat de profeten over deze dingen onderzochten en
ondervroegen. Dat is wat God wil dat we doen als we dingen in Zijn Woord niet begrijpen. De
apostel Paulus sprak over de gelovigen in Berea die het woord met alle bereidwilligheid
ontvingen, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten. Handelingen 17:11.
Ten slotte stopte de stem van de profeten met spreken omdat God zweeg. De
gehoorzame profeten hadden het geschreven Woord / niet-Griekse Schriften en terwijl zij
zochten, hoopten en wachtten zij op de komst van de Koning. KONINKRIJKSBOULEVARD
kreeg bochten, werd vernietigd en verwaarloosd. Het was een verkeersweg in de duisternis
van de zonde, die over de wereld hong in die stille dagen. In de volgende les zal Een Stem
plotseling de stilte doorbreken.
Onderzoek je dagelijks de Schriften? Als je dat niet doet, is het tijd om te beginnen. Hoe
moet je studeren om jezelf beproefd aan God voor te stellen? Door het woord van de waarheid
recht te snijden. 2 Timotheüs 2:15. Door dit te doen, zul je ontdekken dat wij, het Lichaam van
Christus, alleen in de brieven van de apostel Paulus de prachtige waarheden en beloftes
vinden die God ons heeft gegeven. Dat alleen in de brieven van de apostel Paulus wij de
instructies vinden om het rechtvaardige leven te leven dat God behaagt.

GEHEUGENVERS: “Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij ontvingen het
woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze
dingen zo waren. ” Handelingen 17:11.

74

LES 17 – WERKBLAD
Volgens 1 Peter 1:10,11 vertelden de profeten over twee dingen met betrekking tot Christus.
Welke zijn dat?
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

Er zijn een aantal Schrift referenties hieronder vermeld. Vind ze en schrijf ze onder de berg
waar ze betrekking op hebben:
Psalm 69:21

Psalm 2:4-5

Jesaja 53:4-6

Psalms 22:29

Micha 5:1

Psalm 2:6-8

GOLGOTHA

--------

HEILIGE KONINKRIJKSBERG

3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. Wat zegt 1 Peter 1:10 dat de profeten deden in een poging om deze dingen te
begrijpen? _____________________________________________________________
7. Wat zegt Paulus dat de gelovigen in Berea deden om te zien of de dingen die hij
predikte waar waren? Handelingen 17:11. ___________________________________.
8. Wat wil God dat we doen om het Woord te begrijpen? 2 Timotheüs 2:15.
_____________________________________________________________________.
9. Waarom was het dat de profeten de bedeling van genade niet zagen? Efeziërs 3:5
_____________________________________________________________________.
10. Schrijf Handelingen 17:11 op: ______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

HERZIENING
Teken op een apart vel papier het deel van De Verkeersweg van het Leven dat wij tot
nu toe in onze lessen hebben afgelegd.
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LES 18 – ZIE, UW KONING KOMT TOT U
Mattheüs - Markus - Lukas - Johannes
THEMA:

Het onderwijzen van Christus Zijn identificatie met Zijn volk.

Na de herbouw van de muren van Jeruzalem door de profeet Nehemia, was er een
stilte van God middels zijn profeten voor meer dan 450 jaar. Had God Zijn beloften vergeten?
Zou de Koning komen? Plotseling werd de stilte verbroken door een stem! De stem was die
van de profeet Johannes de Doper. Hij sprak: “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is
nabij gekomen…Bereidt de weg van de Heer, maakt Zijn paden recht!” Mattheüs 3:2-3.
KONINKRIJKSBOULEVARD moest recht worden gemaakt voor de komst van de Koning.
Ongeveer dertig jaar voordat Johannes dit bericht kwam vertellen, was er een baby in
Bethlehem geboren. Hij werd JEZUS genoemd, hetwelk “Jahweh is redding” of “Jahweh redt”
betekent, want Hij zal Zijn volk van hun zonden behouden. Mattheüs 1:21-23. Gedurende
ongeveer 30 jaar werd zeer weinig gehoord over het kind dat in Bethlehem geboren was,
totdat Johannes de Doper predikte: “Bekeert u!” “Toen liepen Jeruzalem en heel Judéa en de
hele omstreek van de Jordaan uit naar hem toe en zij werden door hem gedoopt in de rivier de
Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden”. Mattheüs 3:5-6. De doop met water, terwijl zij hun
zonden beleden, was de manier waarop Israël KONINGSBOULEVARD recht moest maken en
zich gereed moest maken voor hun Koning.
Toen Johannes zag dat Jezus naar hem toe kwam, zei hij: “Zie, het Lam van God, dat
de zonde van de wereld wegneemt!” Johannes 1:29. Johannes wilde Jezus eigenlijk niet
dopen, maar we kunnen in Mattheüs 3:15 zien wat Jezus antwoordde. Daarna werd Jezus
door de Heilige Geest naar de woestijn omhooggeleid om daarna drie keer door de duivel
verzocht te worden. Voor iedere verzoeking citeerde Jezus het Woord van God en toen verliet
de duivel Hem. Ben jij in staat om God‟s Woord te citeren om verleidingen te weerstaan?
Daarna begon Jezus te prediken: “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen!” Mattheüs 4:17. Jezus bewees dat Hij de Zoon van God was, de ware Koning. Hij
was Degene wiens komst de profeten hadden voorspeld. Hij deed machtige wonderen, genas
de zieken en de blinden, kalmeerde de golven en liep op de zee, dreef demonen uit, en wekte
zelfs doden op. Hij koos 12 discipelen en gaf hun macht over onreine geesten om ze uit te
drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. Mattheüs 10:1. Deze twaalf zond Jezus uit
met opdrachten die heel anders zijn dan die welke predikers vandaag de dag ontvangen. Wij
merken hier op Jezus Zijn instructies aan de 12 discipelen: “Gaat niet heen op een weg van de
heidenen, en gaat geen stad van Samaritanen binnen; maar gaat veeleer naar de verloren
schapen van het huis Israëls...en zegt: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest
zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen,
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geeft het voor niets. Voorziet u niet van goud, zilver…geen twee hemden, geen sandalen”
Mattheüs 10:5-10.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van het prediken van Johannes de Doper

Op een dag gebeurde een vreemd incident. Op onze tekening zijn we via
KONINKRIJKSBOULEVARD gereisd en hebben geen aandacht geschonken aan de heidenen
op de HEIDENSE BINNENWEG. Israël was het kanaal waardoor God werkte sinds Hij de
heidenen een lange tijd geleden bij de torenbouw van Babel had opgegeven.
Jesus was in het district van Tyrus en Sidon toen een Kananese vrouw uit dat gebied
kwam en de woorden riep: “Erbarm u over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig
bezeten.” Hij antwoordde haar echter geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe
en vroegen Hem aldus: “Stuur haar weg, want zij roept ons na.” Hij antwoordde echter en zei:
“Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.” Zij nu kwam en huldigde
Hem en zei: “Heer, help mij!” Hij echter antwoordde en zei: “Het is niet juist het brood van de
kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.” Zij echter zei: “Jawel, Heer, want ook de
honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.” Toen antwoordde
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Jezus en zei tot haar: “O vrouw, groot is uw geloof; moge u gebeuren zoals u wilt.” En haar
dochter werd gezond van dat uur af. Het complete verhaal is te vinden in Mattheüs 15:21-28
en in Markus 7:24-30. Deze heidense vrouw had over de kracht van de Here Jezus gehoord
en was van de HEIDENSE BINNENWEG overgekomen om een zegen te vragen. Jezus
honoreerde haar geloof, ook al was het nog niet de voorspelde tijd voor het delen van
volledige zegeningen met heidenen in het Koninkrijk.
“Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin” Mattheüs 21:5.
Israël had Jezus van Nazareth de Zoon van David genoemd, maar de overpriesters en
schriftgeleerden waren zeer kwaad. Mattheüs 21:15. Dus het volk van Israël heette hun Koning
niet langer welkom.
Wij kijken terug naar de doop van Jezus. Waarom werd Hij gedoopt? De Bijbel zegt in
Mattheüs 3:15: om “alle gerechtigheid te vervullen.” De doop was een beeld/teken voor Israël
van het afwassen van hun zonden. Handelingen 22:16. Jezus had geen zonde, maar Hij
begon in de wereld op dat moment de plaats van de zondaar over te nemen, en Hij moest in
alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en trouw Hogepriester zou zijn
in de dingen die God betreffen (Hebreeën 2:17) om ons Zijn volmaakte gerechtigheid te geven.
De Schriften leren dat Jezus een Profeet was, een geweldige Leraar, de Koning van
Israël, de Messias, en bij Zijn doop zien we hem als Hogepriester komen naar het koninkrijk
van priesters – het volk Israël: “En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig
volk.” Exodus 19:6. “maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onzen God
genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid
beroemen.” Jesaja 61:6. En in 1 Peter 2:9,12 lezen we: “U echter bent een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie,... en dat gij een goede wandel leidt
onder de heidenen…” Toen priesters werden gewijd, voorschreef de Wet bepaalde rituelen te
volgen, waaronder het zich met water wassen (Exodus 29:4). Dit ceremoniële wassen werd bij
de doop van Jezus uitgevoerd. Een ieder die dienstplichtig was om werk te verrichten in de
tent der samenkomst, moest minstens 30 jaar oud zijn. Numeri hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 tot en
met 10 van de brief aan de Hebreeën en Psalm 110:4 vertellen hoe God de Vader Zijn eigen
Zoon aanwees als de perfecte Hogepriester naar de wijze van Melchizedek.
In onze volgende les zullen we zien hoe Christus helemaal tot de dood aan het kruis
van Golgotha ging, om het werk als zondaar in onze plaats te voltooien. Dit werk is volbracht
en je kunt gered worden door eenvoudig te geloven dat Hij voor jouw zonden is gestorven, is
begraven, en op de derde dag is opgewekt. 1Korinthiërs 15:3-4.

GEHEUGENVERS: “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Korinthiërs 5:21.
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LES 18 – WERKBLAD
Vul de ruimtes in de volgende beweringen in.
1. Na meer dan 450 jaar van stilte van God middels Zijn profeten, hoorde Israël de stem
van _________________________ zeggende ________________________________
_________________________________________. Mattheüs 3:1-3.
2. Israël bereidde zich voor op de komende Koning door __________________________
___________________________________________________________Mattheüs 3:6.
3. Johannes zei dat hij met water tot bekering doopte, maar dat Hij die na hem komt zou
dopen met ________________________________________________. Mattheüs 3:11.
4. Jezus zei dat Hij werd gedoopt om alle ____________________________ te vervullen.
Mattheüs 3:15.
5. Jezus gaf Zijn discipelen de macht om wonderen te verrichten om zo te bewijzen dat de
Koning en het koninkrijk der hemelen echt nabij waren. Noem deze wonderen uit
Mattheüs 10:8:
_________________________________ ___________________________________
_________________________________ ___________________________________
Zoek de referenties op en beantwoord de volgende WAAROM vragen?
6. WAAROM zei Jezus tegen Zijn discipelen niet naar de heidenen te gaan? Markus 7:27.
_____________________________________________________________________.
7. WAAROM voldeed Jezus uiteindelijk aan het verzoek van de Heidense vrouw?
Mattheüs 15:28. ________________________________________________________.
8. WAAROM wordt dit gedeelte van De Verkeersweg van het Leven KONINKRIJKSBOULEVARD genoemd? Mattheüs 21:5. ____________________________________.
9. WAAROM is het voor degenen die in de Bedeling van Genade leven, niet nodig om met
water gedoopt te worden om gerechtigheid te ontvangen? Handelingen 22:16. _______
_____________________________________________________________________.
10. Schrijf 2 Korinthiërs 5:21 op: _______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 19 – GOLGOTHA OVERSCHADUWT KONINKRIJKSBOULEVARD
Mattheüs - Markus - Lukas - Johannes
THEMA:

Het onderwijzen van de identificatie van gelovigen met Christus Zijn dood,
begrafenis en opstanding.

We zijn dichter en dichter bij de eerste bergtop gekomen die de profeten zagen. Het
heet Golgotha of „Calvarieberg‟. In onze vorige les zagen we hoe Johannes de Doper de weg
voor de Koning voorbereidde door de Israëlieten op te roepen tot bekering en doop. Toen
zagen we een vreemd iets, namelijk dat de Redder Zichzelf aan de waterdoop onderwierp,
waardoor Jezus Zichzelf als één met Zijn volk toonde. Hij identificeerde Zichzelf met Zijn volk.
Vandaag zullen we zien dat op Golgotha, Christus nog een andere doop had, een doop zonder
water zoals Johannes Hem gedoopt had, maar een doop in de dood.
Kort voor Zijn intrede in Jeruzalem rijdende op een veulen, het jong van een lastdier
(Mattheüs 21:5), vroeg Jezus Zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat de Zoon des
mensen is?” Mattheüs 16:13-19 spreekt hierover. Christus noemde de gelovige Israëlieten Zijn
gemeente. Mattheüs 16:18. Het woord „gemeente‟ of „kerk‟ betekent een geroepen groep. In
het Koninkrijk, zal Israël een volk van priesters zijn die de heidenen tot Christus de Koning
leiden. Zo‟n afgescheiden groep zal een kerk zijn, de Koninkrijkskerk. Het moest op Christus
Zelf, die de hoeksteen is, worden gebouwd, en Peter was de sleutels gegeven om als eerste
de deur van het geloof voor de Joden te openen.
Kort nadat Christus deze belofte aan Peter maakte, begon Hij te onthullen dat Hij eerst
moest sterven, voordat het Koninkrijk kon worden opgericht. Mattheüs 16:21. Christus sprak
over Zijn komend lijden en dood als een doop. Het was Zijn doop in de dood. Lukas 12:50. De
tijd kwam steeds dichter bij dat de Redder-Koning Zijn doop in de dood moest lijden.
Op een dag zei Jezus tot zijn discipelen: “U weet dat na twee dagen het pascha (het
gedenken van PASCHA op de BELOFTEWEG) is en de Zoon des mensen wordt overgeleverd
om gekruisigd te worden.” Mattheüs 26:1-2. Terwijl Jezus en de discipelen het pascha aten,
zei Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dat één van u Mij zal overleveren.” Mattheüs 26:21-25. En
nadat zij een lofzang hadden gezongen, gingen zij naar buiten naar de Olijfberg. Daar, in de
hof van Getsemane, was het dat Jezus bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze
drinkbeker Mij voorbijgaan; echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Mattheüs 26:36-45.
Daarna, terwijl Hij nog tot de discipelen sprak, kwam Judas Iskariot, één van de twaalf,
en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, van de overpriesters en oudsten van
het volk vandaan, om Hem te arresteren. Mattheüs 26:47-56.
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Jezus werd voor Kajafas, de hogepriester gebracht, en werd vals beschuldigd. De
hogepriester zei tot Hem: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus
bent, de Zoon van God.” Jezus zei to hem: “U hebt het gezegd. Ik zeg u evenwel: van nu aan
zult u DE ZOON DES MENSEN ZIEN ZITTEN AAN DE RECHTERHAND VAN DE KRACHT
en ZIEN KOMEN OP DE WOLKEN VAN DE HEMEL.” Toen scheurde de hogepriester zijn
kleren en zei: “Hij heeft gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u de
lastering gehoord; wat vindt u ervan? Zij nu antwoordden en zeiden: “Hij is de dood schuldig.”
Mattheüs 26:57-68.
Toen werd Jezus voor Pilatus, de gouverneur van Judea, gebracht en die vroeg Hem:
“Bent U de Koning der Joden?” Jezus nu zei: “U zegt het.” Mattheüs 27:11. De soldaten van de
gouverneur ontkleedden Hem en deden Hem een scharlaken mantel om. En na een kroon van
dorens gevlochten te hebben zetten zij die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand;
en zij vielen op hun knieën voor Hem en bespotten Hem aldus: “Gegroet, koning der Joden!”
En zij spuwden op Hem, namen de rietstok en sloegen op Zijn hoofd. Alles gebeurde net zoals
de profeten het lijden op de berg Golgotha hadden geprofeteerd. Mattheüs 27:27-30.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van de kruisiging van de Here Jezus Christus
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Daarna leidden zij Hem weg naar een plaats genaamd Golgotha, welke Schedelplaats
betekent, gaven Hem wijn met gal gemengd te drinken, en spijkerden Hem aan het kruis. De
soldaten plaatsten boven Zijn hoofd een bord met de tekst: “DEZE IS JEZUS, DE KONING
DER JODEN.” Mattheüs 27:33-37. Toen werden met Jezus twee rovers gekruisigd, één aan
zijn rechter- en één aan zijn linkerhand. Mattheüs 27:38. Eén van hen koos de weg van het
leven, de andere de weg van de dood. Terwijl de laatste Hem bespotte, zei de eerste: “Jezus,
denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt.” En Hij zei tot Hem: “Voorwaar, Ik zeg u:
vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.” En het was al ongeveer het zesde uur (12 uur „s
middags), en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur (3 uur ‟s middags) toe,
want de zon werd verduisterd. Het voorhangsel van het tempelhuis nu scheurde doormidden.
Lukas 23:39-45. Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: “Het is volbracht!”
Johannes 19:30. En Jezus riep met luider stem de woorden: “Vader, in Uw handen beveel ik
Mijn Geest.” En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij. Lukas 23:46. Toen het nu avond was
geworden, kwam een rijk man van Arimathéa, Jozef geheten, die ook zelf een discipel van
Jezus was geworden. Deze kwam naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen
beval Pilatus het hem te geven. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een rein stuk linnen
en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had uitgehouwen. Een grote steen werd voor
de ingang van het graf gewenteld. Mattheüs 27:57-60. De beloofde Koning was dood en de
leiders van Israël dachten dat ze zich voor eeuwig van Jezus ontdaan hadden. Eén dag ging
voorbij, een tweede dag ging voorbij, en op de derde dag stond onze Redder op uit de dood!
Mattheüs 26:1-8.
Verdiende Jezus het om te sterven? Nee. Het loon van de zonde is dood, maar Jezus
heeft nooit gezondigd. Hij kon altijd hebben geleefd, maar wij zien:
1. Het waren onze zonden die Jezus aan het kruis spijkerden. 1 Korinthiërs 15:3-4. Hij
droeg onze zonden en droeg de scharlaken mantel van nederigheid, opdat wij een
mantel van rechtvaardigheid zouden mogen dragen.
2. Jezus droeg een kroon van dorens opdat wij een kroon van rechtvaardigheid mogen
dragen. 2 Timotheüs 4:8.
3. Jezus stierf onze dood. Toen stond Hij op, en nu geeft Hij ons Zijn opstandingsleven.
Romeinen 6:4. Op het moment dat wij Jezus als Redder vertrouwen, doopt de
Heilige Geest ons in het Lichaam van Christus, de kerk van Christus voor vandaag
de dag. Wij zijn dan met Christus geïdentificeerd zodat Zijn doop in de dood onze
doop wordt, Zijn begrafenis onze begrafenis, en Zijn opstanding onze opstanding.
Dus als nieuwe schepsels in Christus horen wij in nieuwheid van leven te wandelen.
GEHEUGENVERS: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat,
zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in
nieuwheid van leven zouden wandelen.” Romeinen 6:4.
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LES 19 – WERKBLAD
De volgende beweringen zijn Waar of Vals. Vind de Bijbelverwijzingen en schrijf in de haakjes
een (W) voor die waar zijn, en een (V) voor die vals zijn.
1. (

) De profeten zagen Christus lijden voor onze zonden op Golgotha. Psalm 22:16.

2. (

) Christus sprak over Zijn komende dood als een doop. Lukas 12:50.

3. ( ) Pilatus vroeg aan Jezus of hij de Koning van de gehele wereld was.
Mattheüs 27:11
4. ( ) Christus moest sterven omdat Hij had gezondigd.
1 Korinthiërs 15:3, Hebreeën 7:26.
5. (
) Op het moment dat wij Christus als Redder vertrouwen, worden wij in Zijn dood
gedoopt. Romeinen 6:3-4.
6. (

) Alleen de Geest van Christus stond op uit het graf. Lukas 24:37-39.

7. ( ) Wij, gelovigen in Christus, zijn niet alleen in de dood van Christus gedoopt, maar wij
zijn met Hem in nieuwheid van leven opgewekt. Romeinen 6:4.
8. ( ) De doop van de Heilige Geest maakt ons, gelovigen in Christus, leden van een kerk
hier op aarde. 1 Korinthiërs 12:13.
9. Schrijf een korte beschrijviging van de kruisiging van de Here Jezus Christus ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Schrijf Romeinen 6:4 op: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 20 – PETRUS LEIDT HET VERKEER OP KONINKRIJKSBOULEVARD
Handelingen 1 - 7
THEMA:

Het onderwijzen van de verantwoordelijkheid van gelovigen om voor
Christus te getuigen.

Wat een vreugdevolle dag moet het geweest zijn toen de discipelen te horen kregen dat
Jezus leefde. Hij verscheen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Daarna is Hij verschenen aan
Jakobus, daarna aan alle apostelen. 1 Korinthiërs 15:6,7. Dit gebeurde met vele duidelijke
bewijzen gedurende veertig dagen en Hij sprak met hen over al wat het koninkrijk Gods betreft.
Hij gebood hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de doop van de Heilige Geest.
Toen de apostelen bijeen waren gekomen, vroegen zij Hem: “Heer, herstelt Gij in deze tijd het
koninkrijk voor Israël?” Hij zeide tot hen: “Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten
die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de
Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judéa
en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Handelingen 1:3-8.
God gaf Israël een kans om haar opgestane Here te ontvangen, een basis voor het
vestigen van het KONINKRIJK waartoe KONINKRIJKSBOULEVARD leidt, omdat dit de manier
was waardoor de beloofde zegeningen van God over de gehele wereld konden komen.
Waarom was God zo genadig en gaf Israël nog een kans om zich te bekeren nadat zij Zijn
Zoon hadden gekruisigd? Het was omdat:
4. Christus aan het kruis bad: “Vader, vergeef het hun.” Lukas 23:34.
5. Er in Lukas 13:6-9 staat geschreven dat Christus voor drie jaar, terwijl hij op aarde
was, tot Israël kwam, de vijgeboom, om vrucht daaraan te zoeken, maar die niet
vond. Wij lezen in deze gelijkenis dat Israël nog een jaar kreeg om vrucht te dragen.
6. God Israël een laatste test wilde geven om hun harten te tonen. Zij stonden de
moord op Johannes de Doper toe en zij eisten de kruisiging van Christus. Nu wilde
God zien wat ze zouden doen wanneer de Heilige Geest werd gezonden.
Na de Hemelvaart keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en gingen op naar een
bovenzaal. Daar kozen zij Matthias om Judas Iskariot te vervangen na zijn verraad van Jezus
en zijn zelfmoord. Handelingen 1:15-26. Pinksteren is de 50ste dag na de sabbat van de
paschaweek. Leviticus 23:15-16. Het wordt ook wel het Wekenfeest (Deuteronomium 16:10)
en het Oogstfeest (Exodus 23:16) genoemd. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen
tezamen bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag
en deze vulde het gehele huis waar zij zaten. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
en begonnen in verschillende talen te spreken over de grote daden van God.
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Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de
hemel, die buiten zichzelf en verwonderd waren dat zij hen in hun eigen taal konden horen.
Handelingen 2:1-13. De apostel Petrus verhief zijn stem en sprak tot hen: “Dit is het, waarvan
gesproken is door de profeet Joël.” Hij gebruikt dan de genoemde profetieën in Joël 2:28-32,
Psalm 16:8-11, Psalm 132:11 en Psalm 110:1 om hen uit te leggen dat de Jezus die zij
gekruisigd hebben zowel Here als Christus is. Toen zij dit nu hoorden, werden zij diep in het
hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten wij doen, mannen
broeders?” Petrus zei tot hen: “Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van
Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen.” Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag
ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Handelingen 2:14-41.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van de Pinksterdag

Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de
breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen
en tekenen gebeurden door de apostelen. Allen die nu geloofden, waren bijeen en hadden alle
dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit
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aan allen, naardat iemand nodig had. En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de
tempel en braken brood aan huis en namen samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud
van hart, terwijl zij God prezen en gunst hadden bij het hele volk. En de Here voegde dagelijks
bijeen die behouden werden. Handelingen 2:42-47.
Nu leek het de beste tijd voor de Koning om terug te keren. Handelingen 3:19-21. Maar
de regeerders van Israël wilden zich niet bekeren, en zich niet laten dopen in de naam van
Jezus Christus tot vergeving van hun zonden. Zij wilden niet dat KONINKRIJKSBOULEVARD
voor de Koning gereed zou zijn. De genezing van de verlamde bedelaar bij de tempeldeur
veroorzaakte het begin van de apostelvervolging. De priesters, de hoofdman van de tempel en
de Sadduceeën sloegen de handen aan Petrus en Johannes en zetten hen in bewaring.
Handelingen 4:1-3. Na hen te bedreigen, lieten zij hen gaan. Handelingen 4:21. Maar Petrus
en Johannes konden niet stoppen met praten over wat ze hadden gezien en gehoord. En er
werden steeds meer toegevoegd, die de Here geloofden, zowel mannen als vrouwen.
Handelingen 5:14. De hogepriester en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de
Sadduceeën, werden vervuld met jaloersheid. Zij sloegen de handen aan de apostelen en
zetten hen in de stadgevangenis. Maar tijdens de nacht leidde een engel van de Here hen
naar buiten. Handelingen 5:17-19. Uiteindelijk stenigden de regeerders van Israël trouwe
Stéfanus. De getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeman, Saul
geheten. Neerknielende, riep Stéfanus met luider stem: “Heer, reken hun deze zonde niet toe!”
En toen hij dit had gezegd, ontsliep hij. Handelingen 7.
Wat zal God nu doen, nadat de regeerders van Israël de opgestane Here afwezen en
zich tegen de Heilige Geest verzetten? Jezus had Zijn verwerping door Israël voorspeld.
Mattheüs 21:42-46. Hij had in Mattheüs 12:31 gezegd dat lastering van de Geest niet
vergeven
zou
worden.
Opnieuw
blokkeert
ongeloof
het
verkeer
op
KONINKRIJKSBOULEVARD, net zo als het gebeurde bij Kades in de woestijn. Ongeloof
brengt altijd verdriet en problemen. De apostelen zagen de opgestane Here, en omdat zij hem
zagen, geloofden ze, en werden ze krachtige getuigen.
Wij gelovigen, die vandaag de dag op GENADE LUCHTHAVEN leven, hebben de
opgestane Christus niet met onze eigen ogen gezien, maar wij hebben het bijbelse verslag van
Zijn dood, begrafenis en opstanding op de derde dag. God verwacht van ons om Zijn Woord te
geloven en om getuigen te worden van wat er in het Woord staat. 2 Timotheüs 2:15; 3:16;
Hebreeën 4:12. Petrus werd een goede verkeersagent. Hij wees de Joden tot Christus als de
enige weg tot redding. Wat voor soort verkeersagent ben jij? God wil dat een ieder van ons
mensen aan boord van REDDINGSVLIEGTUIG leiden. Petrus predikte: “En in niemand anders
is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven
waardoor wij behouden moeten worden.” Handelingen 4:12.
GEHEUGENVERS: “En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de
hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten
worden.” Handelingen 4:12.
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LES 20 – WERKBLAD
Zoek in de Schriften en je zult de antwoorden op de volgende WAT-vragen vinden.
1. WAT vroegen de apostelen aan de Here Jezus over het KONINKRIJK toen Hij aan hen
verscheen na Zijn opstanding? Handelingen 1:6. _______________________________
______________________________________________________________________
2. WAT antwoordde de Here Jezus? Handelingen 1:7. ____________________________
______________________________________________________________________
3. WAT vertelde de Here Jezus de apostelen dat ze zouden ontvangen wanneer de
Heilige Geest over hen zou komen? Handelingen 1:8. __________________________
4. WAT zouden de apostelen worden? Handelingen 1:8. __________________________
______________________________________________________________________
5. WAT zei Petrus op Pinksterdag tegen de Israëlieten dat ze moesten doen? Handelingen
2:38. _______________________________________________________
______________________________________________________________________
6. WAT was de reden dat God de Israëlieten nog een kans gaf om zich te bekeren, nadat
zij Christus hadden gekruisigd? Lukas 23:34. _________________________________
______________________________________________________________________
7. WAT was de belofte aan Petrus? Mattheüs 16:19. _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. WAT voor belofte is ons gedaan, hetwelk, net als bij Petrus, ons verlangen zou moeten
stimuleren om voor onze Here te werken? 1 Korinthiërs 3:8. ______________________
______________________________________________________________________
9. WAT is de boodschap die wij onder GENADE bekend maken terwijl we het verkeer op
GENADE LUCHTHAVEN leiden, en mensen uitnodigen om aan boord van het
REDDINGSVLIEGTUIG TE gaan? Romeinen 10:9,10. __________________________
______________________________________________________________________
10. Schrijf Handelingen 4:12 op: _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 21 – SAUL’S VERBAZINGWEKKENDE VERANDERING
Handelingen 8 en 9
THEMA:

Het aanbieden van de oproep van Christus om te dienen.

Voordat we vandaag onze reis beginnen, moeten we terugblikken naar
VERWARRINGSHOEKEN. Daar gaf de mensheid God op, waardoor God op Zijn beurt hun
opgaf. Romeinen 1:24-28. Daarrna koos Hij een man, Abram, om een compleet nieuwe
omgang met de mens te beginnen. Genesis 12:1-3. De mensheid wendde zich af naar
HEIDENSE BINNENWEG. Alleen Abram volgde God op BELOFTEWEG. Handelingen 7:2-4.
Deze les begint op KONINKRIJKSBOULEVARD, en nu zullen we zien hoe Israël God‟s
aanbod van het Koninkrijk blijft verwerpen en hoe God een nieuwe apostel riep, dus niet één
van de 12 apostelen, om iets totaal nieuws voor zowel de Jood als de heiden te beginnen.
Toen Stéfanus werd gestenigd, stond er een man vlakbij de kleren van zij die de stenen
gooiden. Zijn naam was Saul. Handelingen 7:58. Saul was een geboren Hebreeër van de stam
van Benjamin (Filippensen 3:5) uit Tarsus (Handelingen 9:11), de hoofdstad van de Romeinse
provincie Cilicië. Dus hij was zowel een Hebreeër als een Romein. Hij werd in Jeruzalem
opgevoed en door Gamaliël onderwezen. Handelingen 22:3. Hij was een farizeeër, een zoon
van farizeeën (Handelingen 23:6) en stemde er mee in, dat Stéfanus werd gedood. En op de
dag van Stéfanus zijn dood begon een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem
was; en haar gelovigen werden allen verstrooid door de landstreken van Judéa en Samaria,
behalve de apostelen. Godvrezende mannen nu droegen Stéfanus ten grave en bedreven
grote rouw over hem. Saul echter verwoestte de gemeente, terwijl hij huis na huis binnenging
en mannen en vrouwen meesleepte, en hen in de gevangenis overleverde. Handelingen 8:1-3.
Maar dan lezen we over Saul zijn verbazingwekkende verandering op de weg naar
Damascus in Handelingen 9:1-16. De Here zei tegen Ananias in Damascus: “Ga naar Saul,
want deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn naam te dragen zowel voor heidenen als
koningen en zonen van Israël; want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor Mijn naam.”
Handelingen 9:15. Zo werd Saul gekozen als degene om de Here Zijn naam zowel voor volken
als koningen en de zonen van Israël te dragen. Maar hij werd ook gekozen om te lijden, om
vele dingen voor de Here Zijn naam te lijden. Saul had een speciale lijdensbediening, maar hij
schreef later dat hij het als een voorrecht beschouwde om voor Christus Zijn zaak te lijden.
Filippensen 1:29. Hoe zit het met jou? Beschouw jij het als een voorrecht om voor Christus Zijn
zaak te lijden?
En terstond verkondigde Saul in de synagogen van Damascus, dat Jezus de Zoon van
God is. En allen die het hoorden, raakten buiten zichzelf en zeiden: “Is deze niet degene die in
Jeruzalem hen verdelgde die deze naam aanroepen, en die daarom hier gekomen is om hen
geboeid naar de overpriesters te brengen?” Saul echter bracht de Joden die in Damascus
woonden in verwarring door te bewijzen dat Jezus de Christus is. Handelingen 9:20-22. De
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ongelovige Joden waren niet van plan om de getuigenis van Saul te ontvangen. De Bijbel zegt
in Handelingen 9:23 dat na “vele dagen” zij samen beraadslaagden om hem te doden. De
zinsnede “vele dagen” is elastisch genoeg om de drie jaar te bevatten waarin Saul naar Arabië
ging. Gedurende deze jaren ontving hij openbaringen van de verrezen Jezus Christus met
betrekking tot het nieuwe evangelie wat hij had te verkondigen. Galaten 1:11-17. De aanslag
van de Joden werd Saul echter bekend. Hoewel ze dag en nacht de stadspoorten bewaakten
om hem te doden, namen Saul zijn discipelen hem ‟s nachts mee en lieten hem door de muur
in een mand naar beneden zakken. Handelingen 9:24-25.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Handelingen 9:24

Toen Saul in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen; maar
zij waren allen bang voor hem, daar zij niet geloofden dat hij een discipel was. Barnabas
echter, een Leviet van Cyprische geboorte, nam Saul mee en bracht hem bij de apostelen.
Van Galaten 1:19 leren we dat alle apostelen weg waren, behalve Petrus en Jakobus, de broer
van de Here. Jakobus was niet één van de twaalf, maar hij hield een positie in Jeruzalem
vergelijkbaar met die van een apostel. Barnabas vertelde hun, hoe Saul op weg naar
Damascus de Here had gezien, en dat Deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus
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vrijmoedig in de naam van Jezus sprak. Het was op de weg naar Damascus dat Saul voor het
eerst de verheerlijkte Here zag en de tedere woorden “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?”
hoorde. Maar niet alleen openbaarde de Here Zichzelf aan Saul vanuit de hemel, Hij
openbaarde Zichzelf aan de wereld door Paulus, de Latijnse naam van Saul. In Galaten 1:12
zegt hij dat hij zijn boodschap “door een openbaring van Jezus Christus” kreeg, maar in de
verzen 15 en 16 zegt hij dat het God behaagde “ZIJN ZOON IN MIJ TE OPENBAREN.” Wat
een openbaring aan de wereld en naar Israël toen God Saul, Zijn godslasterende vijand,
redde! Hij deed het om te laten zien dat Hij met allen verzoend wil worden, “opdat Hij aan allen
barmhartigheid zou bewijzen” (Romeinen 11:32). De geliefde Zoon was afgewezen, maar God
stelde de dag van het oordeel uit en in plaats daavan openbaarde Christus in weergaloze
genade, door de verandering van de belangrijkste van de zondaars. Nu dat Saul Christus had
gezien en had geproefd van de rijkdom van Zijn genade, was hij een nieuw mens. Zelfs voor
God was hij een nieuw mens, want God zag hem niet meer als de goddeloze godslasteraar en
moordenaar, maar zag hem nu in Christus, die in zijn plaats was gestorven (2 Korinthiërs
5:17). En niet alleen was Paulus nu in Christus, maar Christus was in Paulus! Paulus zegt in
Galaten 1:15,16: “…God…behaagde ZIJN ZOON IN MIJ TE OPENBAREN.”
Christus stierf eenmaal in Paulus zijn plaats. Paulus staat nu in Christus Zijn plaats,
zondaren smekende om met God verzoend te worden. Het is alsof hij zegt: “Christus kan hier
niet zijn. Je wilde Hem niet. Maar ik ben hier in Zijn plaats.” Zie 2 Korinthiërs 5:20: “Wij smeken
u IN NAAM VAN CHRISTUS, laat u met God verzoenen.” Dit is ongetwijfeld wat Paulus in
gedachten had toen hij zei: “Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan
wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor Zijn Lichaam, dat is de gemeente.”
Kolossenzen 1:24. Christus plaatsvervangend lijden was voorbij en het moment was daar om
deze goddeloze wereld te oordelen. Maar in plaats daarvan zei Hij tegen de hoofdvervolger:
“Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” En Saul de vervolger werd van toen af aan Saul de
vervolgde, en met blijdschap liet hij de genade van de verworpen Christus zien. Hij noemde
het “de gemeenschap aan Zijn lijden” (Filippensen 3:10), en de aanvulling van wat nog ontbrak
aan de verdrukkingen van Christus.
Paulus, de nieuwe man in Christus, herinnert ons aan de “ene nieuwe mens” die God
nu vormt van verzoende Joden en heidenen (Efeziërs 2:14-16). Paulus is het patroon. Net als
Paulus, staan ook wij voor God in Christus, “volmaakt in Hem” (Kolossenzen 2:10), omdat Hij
in onze plaats stierf. En zoals wij voor God in Christus staan, zo staat Christus voor de wereld
in ons, als wij mensen “in naam van Christus” smeken om zich met God te verzoenen. En zo
openbaart God Zijn Zoon nog altijd aan de wereld door zondaars die door genade gered zijn.

GEHEUGENVERS: “Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware
door ons maant; wij smeken u in naam van Christus: Laat u met God verzoenen.” 2
Korinthiërs 5:20.
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LES 21 – WERKBLAD
1. Terug in de tijd bij de toren van Babel wat op onze tekening VERWARRINGSHOEKEN
wordt genoemd, gebeurde iets met de heidenen omdat zij in opstand tegen God
kwamen. Zie wat het was door in de Schriften het volgende op te zoeken:
Romeinen 1:24: God gaf hen in de begeerten van hun harten over aan onreinheid.
Romeinen 1:26: ________________________________________________________
Romeinen 1:28: ________________________________________________________
2. Aan welke drie dingen zei Stéfanus dat Israël schuldig was? Handelingen 7:51-52.
U ______________________ altijd _________________________________________.
Uw _________________________________________ de komst van de Rechtvaardige
aankondigden, van Wie u nu ______________ en ________________ bent geworden.
3. Israël wordt al snel zo slecht als de heidenen, zodat God iets nieuws voorbereidt. Zijn
eerste stap is allen _____________________________ te besluiten, zodat Hij aan allen
________________________________. Romeinen 11:32.
4. De man aan wiens voeten de moordenaars hun klederen aflegden, terwijl zij Stéfanus
stenigden, was _____________________. Handelingen 7:58.
5. Christus vertelde Ananias dat Saul Zijn naam voor drie mensengroepen zou moeten
dragen. Noem ze. Handelingen 9:15-16. _____________________________________.
6. Niet alleen was Paulus nu in Christus, maar Christus was in Paulus! Paulus zegt in
Galaten 1:15,16: _______________________________________________________.
7. God sprak tot Saul vanuit de hemel. Hoe spreekt Hij tot ons die op GENADE
LUCHTHAVEN leven? Romeinen 10:17. ____________________________________.
8. Wat is een AMBASSADEUR? Zoek het woord op in een woordenboek en schrijf een
korte definitie. _________________________________________________________.
9. Wat zouden we volgens 2 Korinthiërs 5:20 moeten doen? ______________________
______________________________________________________________________
10. Schrijf 2 Korinthiërs 5:20 op: ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LES 22 – PETRUS STEEKT OVER NAAR DE HEIDENSE BINNENWEG
Handelingen 10
THEMA:

Het aantonen van de verschillen en de overeenkomsten in de evangelieën
van Petrus en Paulus.

Als je naar een sinaasappel en een mango kijkt, op hoeveel manieren kun je noemen
waarin deze vruchten verschillen? In kleur? In smaak? In vorm? Op hoeveel manieren zijn ze
gelijk of vergelijkbaar? Beide zijn rond, beide zijn vruchten, beide zijn goed te eten, enz.
Vandaag gaan we zien hoe het evangelie (goed nieuws) van Petrus verschilt van het
evangelie van Paulus. We zullen ook zien dat ze in sommige opzichten gelijk waren.
Petrus genoot nog steeds zijn ambt als verkeersdirecteur op KONINKRIJKSBOULEVARD. Hij was onder de Wet en leidde slechts één volk in het Koninkrijk: de Joden,
Handelingen 2:36. Hij en de andere apostelen toonden hun gezag door tekenen en wonderen.
Handelingen 3:1-10, Handelingen 5:12-16. Maar dan in Handelingen 9:43 lezen we dat Petrus
vele dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Een man in Caesaréa nu,
genaamd Cornelius, een hoofdman van de legerafdeling, de Italische geheten, vroom en een
man die God vreesde met zijn hele huis, gaf vele aalmoezen aan het Joodse volk en bad
voortdurend tot God. Zijn gebeden en aalmoezen stegen ter gedachtenis op voor God en een
engel van God droeg Cornelius op om sommige mannen naar Joppe te zenden, Petrus uit te
nodigen om naar zijn huis te komen en om een boodschap van Petrus te horen. Vlak voor de
drie mannen bij het huis van Simon aankwamen, had Petrus een visioen waarin God hem liet
zien dat hij geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dus de volgende dag ging Petrus met
hen weg ook al was het een Jood ongeoorloofd om zich bij een vreemdeling te voegen of naar
hem toe te gaan. Handelingen 10:1-33.
Met Cornelius stak Petrus over naar de HEIDENSE BINNENWEG. Petrus opende zijn
mond en legde uit hoe hij nu begreep dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat in
ieder volk degene die Hem vreest en gerechtigheid werkt, Hem aangenaam is. Daarna
predikte hij het woord dat Hij aan de zonen van Israël heeft gezonden, toen Hij vrede
verkondigde door Jezus Christus. Dat Deze aller Heer is. Hoe God Jezus van Nazareth heeft
gezalfd met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij goeddeed en allen gezond maakte die
door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem. Hoe de Joden Hem hebben
gedood door Hem te hangen aan een hout en hoe God Hem op de derde dag opwekte; hoe Hij
aan getuigen verscheen die door God tevoren gekozen waren en Hen bevool aan het volk te
prediken dat Deze het is die door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden. Dat
ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Handelingen 10:3743. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord
hoorden. De besneden gelovigen die met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf
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dat ook op de heidenen de gave van de Heilige Geest werd uitgestort; want zij hoorden hen in
talen spreken en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: “Kan iemand soms het water
weren, dat dezen niet zouden worden gedoopt, die de Heilige Geest hebben ontvangen
evenals ook wij?” En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Petrus was door
God gebruikt om naar de HEIDENSE BINNENWEG over te steken, zodat de andere discipelen
zouden weten dat God het nu goedkeurde om het goede nieuws aan de heidenen te zenden.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Handelingen 10:45

Vandaag leven we op GENADE LUCHTHAVEN. We realiseren ons dat er een aantal
dingen in de boodschappen van Petrus en Paulus verschillen. God zegt ons dat we de dingen
die verschillen moeten onderscheiden. Filippensen 1:10. Er wordt ons verteld om het Woord
van de Waarheid recht te snijden. 2 Timotheüs 2:15.
VERSCHILLEN
1. Petrus was naar Cornelius gestuurd omdat deze God vreesde en gerechtigheid
werkte. Handelingen 10:2,35. Maar Paulus kreeg het evangelie van de genade van God
(Handelingen 20:24) omdat wij, gelovigen in Christus, hopeloos verloren zondaars waren.
Romeinen 3:10-18, Romeinen 5:8,10.
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2. Degenen die door het evangelie van Petrus werden gered, spraken in talen. Dit werd
als een teken voor de Joden gegeven. 1 Korinthiërs 1:22. Paulus zei dat de talen zouden
ophouden. 1 Korinthiërs 13:8.
3. Petrus doopte met water om gered te worden. Markus 16:15-16. Paulus zei: “Christus
heeft mij niet gezonden om te dopen.” 1 Korinthiërs 1:17. Velen pogen om het voor de hand
liggende in dit bijbelgedeelte te omzeilen. Bijvoorbeeld dat alles wat Paulus met deze uitspraak
bedoelde was, dat het verkondigen van het evangelie het meest belangrijke was en dat hij de
minder belangrijke taak van het dopen van anderen had gedelegeerd. Als Paulus het dopen
aan anderen had overgedragen, zou het nog steeds onder Paulus zijn gezag zijn geweest dat
de mensen werden gedoopt. Dit feit blijkt uit Johannes 4:1,2 waar “Jezus meer discipelen
maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar zijn discipelen).” Als
gezegd kan worden dat Jezus doopte ook al waren het eigenlijk de discipelen die het werk
deden, kan het ook gezegd worden dat Paulus doopte toen hij dit werk aan zijn helpers
delegeerde. Paulus beoefende een aantal zaken die met Israël‟s Koninkrijksevangelie verband
houden. Maar terwijl de openbaring betreffende het programma voor het Lichaam van Christus
vorderde, verklaarde Paulus uiteindelijk in Efeziërs 4:5: “Er is één Heer, één geloof en ÉÉN
doop.” Er kan geen twijfel zijn over welke doop in Efeziërs 4:5 wordt bedoeld. 1 Kor. 12:13 zegt
duidelijk dat wij door de doop van de Heilige Geest in het Lichaam van Christus zijn geplaatst.
4. Petrus predikte de Wet, maar Paulus predikte dat heidenen niet onder de wet waren,
maar onder genade. Romeinen 6:14.
OVEREENKOMSTEN
1. Zowel Petrus als Paulus predikten vergeving van zonden door het geloof in Christus.
Handelingen 10:43, Romeinen 3:22.
2. Beiden hadden een wereldwijde bediening. Petrus voor de stichting van het
Koninkrijk; Paulus voor de roeping van het hemelse Lichaam van Christus. Handelingen 1:8, 2
Korinthiërs 5:19.
3. Beiden beloven de wederkomst van Christus. Petrus vertelt over Zijn komst als
Koning naar de aarde; Paulus vertelt over Zijn komst in de lucht om het Lichaam tot Zich te
verzamelen. Handelingen 3:20, 1 Thessalonicensen 4:16-17.
Petrus predikte alleen maar tot de Joden totdat God openbaarde dat bij Hem geen
aanzien des persoons is. Het werd aan Paulus gegeven om de volledige waarheid te tonen
van het compleet neerhalen van alle verschillen. Efeziërs 2:14. Nu wil God dat wij zien dat
mensen van alle kleuren en rassen zonder religieuze werken gered moeten worden. Ze
moeten individueel gered worden door persoonlijk geloof in de dood, begrafenis en opstanding
op de derde dag van onze Here en Verlosser Jezus Christus.
GEHEUGENVERS: “Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een
arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt.”
2 Timotheüs 2:15.
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LES 22 – WERKBLAD
Petrus predikte het Evangelie (wat goed nieuws betekent) van het KONINKRIJK, terwijl Paulus
was geroepen om het Evangelie (goed nieuws) van het LICHAAM VAN CHRISTUS te
prediken. Het doel van deze les is om de verschillen en de overeenkomsten van de twee
boodschappen te laten zien. Vul de gegeven referenties in en je zal het belang zien om het
woord der waarheid recht te snijden.
VERSCHILLEN
PETRUS

PAULUS

1.-2. Naar Cornelius gezonden omdat hij
______________________________.
Handelingen 10:35

Naar de heidenen gezonden omdat zij
_______________________________.
Romeinen 5:8

3.-4. Die gered waren spraken in
______________________________.
Handelingen 10:46

Zei dat talen
_______________________________
1 Korinthiërs 13:8

5.-6. Doopte met ________________ ____.
Handelingen 10:47

Zei dat hij niet was gezonden om te
____________. 1 Korinthiërs 1:17

OVEREENKOMSTEN
7.-8. Vul de lege ruimtes hieronder in en je zult zien hoe de boodschappen van Petrus en
Paulus op vele manieren gelijk waren.
Beiden predikten vergeving van zonden door ________________ in de Here
Jezus Christus. Handelingen 10:43, Romeinen 3:22.
Beiden hadden een bediening voor ___________________________.
Handelingen 1:8, 2 Korinthiërs 5:19. Petrus voor het stichten van het Koninkrijk; Paulus
voor de roeping van het Lichaam van Christus.
Beiden hebben een bediening van de __________________ van Christus.
Handelingen 3:20, 1 Thessalonicensen 4:16-17. Petrus vertelt van Christus‟ komst als
Koning; Paulus vertelt van Christus‟ komst als Hoofd om het Lichaam van Christus te
verzamelen.
9.

Je bent een Ambassadeur voor Christus. Hoe vertel je de mensen om gered te worden?
Schrijf de Schriftreferenties die je zou gebruiken: ______________________________
_____________________________________________________________________.

10.

Schrijf 2 Timotheüs 2:15 op: _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 23 – DE DUBBELE WEG VAN DE HEIDENSE BINNENWEG NAAR DE
GENADE VERKEERSWEG
Handelingen 13 - 28
THEMA:

Het aantonen dat het afwijzen van God’s licht duisternis brengt.

Ken je de bijbelse belangrijkheid van het woord scheiden? Twee mensen kunnen een
goede vriendschap hebben, maar ze kunnen scheiden door naar verschillende scholen of
banen of lokaties te gaan. In de Bijbel scheidt God dingen en mensen voor Zijn bijzondere
doeleinden. Israël werd gescheiden voor het doel om aan de gehele wereld over de levende
God te getuigen. Vandaag zullen we bestuderen hoe Israël faalde, en hoe Saulus door God
werd gescheiden voor het uitwerken van een nieuw doeleinde.
Na de verandering van Saulus ging hij weg naar Arabië en keerde weer terug naar
Damascus. Daarna ging hij op naar Jeruzalem om met Petrus kennis te maken en waar hij
sprak en redetwistte met de Griekssprekende Joden, maar dezen trachten hem te doden.
Toen de broeders dit echter vernamen, brachten zij Saulus naar Caesaréa en zonden hem
weg naar Tarsus. Later, toen het nieuws over de groeiende kerk in de Syrische stad Antiochië
de gemeente ter ore kwam die in Jeruzalem was, zonden zij Barnabas uit. Na hen aan te
moedigen, ging Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem had gevonden,
bracht hij hem naar Antiochië om daar met hem en anderen te dienen. En de discipelen in de
Syrische stad Antiochië werden voor het eerst christenen genoemd, hetwelk “behorende tot
Christus” betekent. Galaten 1:17-18, Handelingen 9:29,30, Handelingen 11:19-26.
Terwijl de leiders van de kerk in de Syrische stad Antiochië dienden en vastten, zei de
Heilige Geest: “Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb
geroepen.” Handelingen 13:2. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucië
en voeren vandaar af naar het eiland Cyprus. In Pafos vonden zij een tovenaar, een Joodse
valse profeet wiens naam Barjezus was; hij was bij de proconsul Sergius Paulus, een
verstandig man. Deze man riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde het woord van God
te horen. Maar Barjezus (beeld van Israël) echter weerstond hen en trachtte Sergius Paulus
van het geloof afkerig te maken. Saulus echter, die ook Paulus genaamd werd, vervuld met de
Heilige Geest, zag hem strak aan en noemde hem een zoon van de duivel, een vijand van alle
gerechtigheid. Hij zei dat Barjezus blind zou zijn en voor een tijd de zon niet zou zien.
Handelingen 13:4-11. Dit is een beeld van Israël die nu gedeeltelijk blind is totdat de volheid
der heidenen is ingegaan. Romeinen 11:25. Toen kwam de proconsul, daar hij zag wat er was
gebeurd, tot geloof. Op dezelfde manier worden de heidenen nu gered door de val van Israël.
Zij verlieten Cyprus en reisden naar Perge en naar Pisidisch Antiochië. En op de
sabbatdag gingen zij in de synagoge, de ontmoetingsplaats van de Joden, en namen plaats.
En na het lezen van de Wet en de Profeten, werden ze uitgenodigd om enig woord van
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bemoediging voor het volk te zeggen. En Paulus stond op en verkondigde de vergeving van
zonden door Jezus Christus en dat door Hem iedereen die gelooft, gerechtvaardigd wordt van
alle dingen, waarvan hij/zij niet gerechtvaardigd kon worden door de Wet van Mozes. Toen
Paulus en Barnabas naar buiten gingen, smeekten de mensen dat op de volgende sabbat
deze woorden tot hen zouden worden gesproken. Op de volgende sabbat nu kwam bijna de
hele stad samen om het woord van de Here te horen. Toen de Joden echter de menigten
zagen, werden zij met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus werd gesproken,
lasterend tegen. En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid: “Het was nodig dat eerst
tot u het woord van God werd gesproken; aangezien u het van u afstoot en uzelf het eeuwige
leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen.” Handelingen 13:13-49. Met
die uitspraak, stak Paulus over van de Joodse kant van de DUBBELE VERKEERSWEG naar
de heidense kant.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Handelingen 13:45

Gedurende Paulus zijn tweede zendingsreis ging hij naar Korinthe. En daar betoogde
hij de Joden dat Jezus de Christus, de Messias, de Gezalfde, is. Toen zij echter weerstonden
en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen: “Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein;
van nu af zal ik naar de heidenen gaan.” Handelingen 18:1-6. Paulus was weer overgestoken
naar de heidense kant van de DUBBELE VERKEERSWEG.
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Eindelijk arriveerde Paulus als gevangene in Rome. Daar werd hem toegestaan op
zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Toen de voornaamsten van de Joden een
dag voor Paulus hadden bepaald, kwamen er velen bij hem in zijn verblijf, aan wie hij het
koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus,
zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, van ‟s morgens vroeg tot de avond toe. En
sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd, maar anderen geloofden niet. En toen
zij het onder elkaar niet eens werden, zei Paulus: “Terecht heeft de Heilige Geest door de
profeet Jesaja ... gesproken... Het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de
heidenen is gezonden; en zij zullen ook horen.” Handelingen 28:23-28. Met het uitspreken van
deze woorden, was een groot STOP-bord over de KONINKRIJKSE VERKEERSWEG
geplaatst. Nu is er blindheid over Israël. Het KONINKRIJK is uitgesteld terwijl God Zijn nieuwe,
geheime doel uitwerkt.
Zo zien we hoe een geheel volk duisternis koos in plaats van licht. Hoe kan de wereld
gezegend worden als Israël, God‟s zegenkanaal, blind is? Echter, als we goed naar de
tekening kijken, dan zien we dat er een bocht is aan het einde van de DUBBELE
VERKEERSWEG, een bocht welke ons naar een ander glorieus deel van DE
VERKEERSWEG VAN HET LEVEN brengt. We noemen het de GENADE VERKEERSWEG.
Genade betekent onverdiende gunst, of liedesgeschenk, hetwelk God nu toont aan zowel
Joden als heidenen, die niets verdienen omdat ze beiden God hebben en hadden opgegeven.
Iets anders wat we kunnen waarnemen is het verschrikkelijke gevolg van het afwijzen
van Gods Woord. Ben jij daaraan schuldig vandaag de dag? Als je het Woord niet
gehoorzaamt, wijs je het af. Het continu afwijzen van licht brengt duisternis. De gehele wereld
dient vandaag de dag teruggebracht te worden naar het licht van Gods Woord. Hoe? Door het
slechte nieuws te geloven dat alle zondaars, die zonder Christus sterven, voor hun zonden
een eeuwige geestelijke dood verdienen, evenals een fysieke dood. Romeinen 6:23. Maar
door ook het goede nieuws te geloven “dat Christus voor onze zonden gestorven is,...is
begraven, en...op de derde dag is opgewekt.” 1 Korinthiërs 15:1-4. Vanaf dat moment, zal een
persoon door de Heilige Geest van God worden bewoond. 2 Timotheüs 1:14, Romeinen
8:9,11. Deze zegen komt met een morele en geestelijke verplichting om een goddelijke
gastheer voor de Heilige Geest in ons te zijn.

GEHEUGENVERS: “Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus
jegens u. Blust de Geest niet uit.” 1 Thessalonicensen 5:18,19.
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LES 23 – WERKBLAD
1. Waar was Saulus toen de Heilige Geest zei: “Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af
voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen”? Handelingen 13:2. _________________.
2. Naar welk eiland gingen ze heen? Handelingen 13:4. __________________________.
3. Wat waren de twee namen van de Joodse tovenaar die ze in de stad Pafos vonden?
Handelingen 13:6, Handelingen 13:8. __________________ ___________________.
4.-6. Laat zien dat Saulus ervaring met Barjezus een beeld was van God‟s handelen met
Israël vandaag de dag. Lees Handelingen 13:7-11. Vul de ruimtes in en je zult het
antwoord zien.
* Barjezus _____________________ hen (Paulus en Barnabas). Handelingen 13:8.
- De Joden (Israël) werden met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus
werd gesproken, __________________________. Handelingen 13:45.
* Barjezus trachtte de proconsul van het geloof ________________. Handelingen 13:8.
- Israël trachtte Paulus te verhinderen tot de heidenen te _______________________.
1 Thessalonicensen 2:15,16.
* Barjezus werd voor een tijd ______________. Handelingen 13:11.
- Israël is nu ________________________ totdat de volheid der heidenen is ingegaan.
Romeinen 11:25.
* Toen kwam de proconsul Sergius Paulus ___________________. Handelingen 13:12.
- De heidenen zullen ook _________________________________. Handelingen 28:28.
7.-8. Schrijf de verzen die laten zien wat Paulus zei toen hij van de KONINKRIJKSE
VERKEERSWEG overstak naar de HEIDENSE BINNENWEG op de DUBBELE
VERKEERSWEG.
- Handelingen 13:46: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
- Handelingen 18:6: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
- Handelingen 28:28: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Wat gebeurt er volgens 2 Thessalonicensen 2:10,12 met degenen die niet de liefde van
de waarheid aannemen om behouden te worden? _____________________________.
10. Schrijf 1 Thessalonicensen 5:18,19 op: ______________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 24 – PAULUS, DE PILOOT VAN REDDINGSVLIEGTUIG
Brieven van Paulus
THEMA:

Het aantonen van de verantwoordelijkheid van de gelovige om iedereen
duidelijk te maken wat de bedeling/de administratie/het rentmeesterschap
van de verborgenheid van Efeziërs 3:9 is.

De laatste keer waren we gebleven bij een groot STOP-bord wat over de
KONINKRIJKSE VERKEERSWEG was geplaatst en waar we naar de glorieuze GENADE
VERKEERSWEG afsloegen. Wat maakt de GENADE VERKEERSWEG anders dan de andere
wegen die we hebben bereisd op DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN? Paulus werd
gekozen om over geheimenissen, of verborgenheden te schrijven zoals God deze aan hem
openbaarde. Zijn brieven worden de Brieven van Paulus genoemd. Ze zijn in principe
vernoemd naar steden of gebieden waar gelovigen zich bevonden die Paulus wilde bedienen
of die hij had bediend, of naar namen van individuele gelovigen aan wie hij schreef.
Op een dag kwam een man genaamd Tychicus bij de gemeente in de stad Éfeze, met
een brief aan de gelovigen, een brief van de apostel Paulus, die in de gevangenis zat. Wij
baseren dit op Efeziërs 6:21-22: “Opdat ook u mijn omstandigheden weet, hoe het met mij
gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles bekend maken;
daarom juist heb ik hem naar u toe gezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw
harten vertroost.” Toen de gelovigen deze brief lazen, vonden zij hierin nieuwe en prachtige
waarheden geopenbaard. In het vierde hoofdstuk schrijft Paulus over de ZEVEN EENHEDEN,
die voor alle gelovigen in Christus zeer belangrijk zijn om te weten. Wij zouden alle zeven
eenheden moeten onthouden zoals ze in Efeziërs 4:4-6 worden gevonden:
1. ÉÉN LICHAAM. Niet langer is er eerst de Jood, maar nu worden Joden en heidenen,
op het moment dat ze gered zijn, leden van één Gemeente, één Lichaam, met Christus
als het Hoofd. Op de tekening kun je het LICHAAM VAN CHRISTUS in de hemelse
gewesten zien, alwaar Christus is gezeten, en toen wij, gelovigen in Christus, een deel
van Zijn Lichaam werden, kwamen we mede te zitten in de hemelse gewesten met
Hem. Efeziërs 2:6, 13-16.
2. ÉÉN GEEST. De Heilige Geest doopte ons in de dood van Christus toen wij geloofden
in de dood, begrafenis en opstanding op de derde dag van onze Here en Redder Jezus
Christus. Hij rees ons ook op met Christus om in de hemelse gewesten te zitten, en
verzegelde ons veilig en eeuwig in Christus zodat niets ons van Hem kan scheiden.
Efeziërs 1:13; Romeinen 8:38-39. We moeten begrijpen dat we deze geestelijke
zegeningen al hebben ook al leven we hier op aarde nog in onze fysieke lichamen.
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3. ÉÉN HOOP VAN ONZE ROEPING. De Gezegende Hoop is dat de Here Zelf in een
ogenblik alle leden van Zijn Lichaam, dood of levend, zal oproepen, om voor altijd met
Hem te zijn. Wij maken gebruik van een vliegtuig op GENADE LUCHTHAVEN om HET
LICHAAM VAN CHRISTUS te vertegenwoordigen, en deze zal op een dag worden
opgenomen om voor altijd met Christus te zijn. In zeer korte tijd, sneller dan een
knipoog, zullen onze lichamen worden veranderd om net zo te zijn als die van onze
glorieuze Here Jezus Christus. Titus 2:13; 1 Thessalonicensen 4:13-17; 1 Korinthiërs
15:51-54.
4. ÉÉN HERE. Onze Here Jezus Christus is Degene die ons liefhad en Zichzelf voor onze
zonden gaf, die nu bidt en bemiddelt voor ons, en die we in alles moeten verheerlijken.
Galaten 1:4; Romeinen 8:34; 1 Korinthiërs 10:31.
5. ÉÉN GELOOF. Dit is het lichaam van de waarheid welke aan Paulus werd geleverd
door de Here Jezus Christus voor de Gemeente van God welke HET LICHAAM VAN
CHRISTUS is. Efeziërs 3:2-10; 1 Korinthiërs 12:27.
6. ÉÉN DOOP. Dit is de doop van de Geest welke ons in HET LICHAAM VAN CHRISTUS
doopt en ons leden van haar maakt. 1 Korinthiërs 12:13. Christus heeft vele leden van
Zijn Lichaam, net zoals jij handen, voeten, armen hebt, maar ze werken allemaal samen
onder leiding van Christus het Hoofd. Romeinen 12:5; Kolossenzen 1:18.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Paulus schrijvende vanuit de gevangenis
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7. ÉÉN GOD EN VADER VAN ALLEN. God wordt onze Vader, want wij zijn één met Zijn
Zoon, de Here Jezus Christus. Wij, gelovigen in Christus, zijn ook medeërfgenamen met
Hem. Efeziërs 1:11, 3:6.
Zie je nu waarom dit zo‟n glorieus deel van DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN is?
Het één met Christus zijn gemaakt, een deel van Hem worden, en alles door genade, is zeker
iets waarvan geen van de heiligen in andere bedelingen wisten. Efeziërs 3:5.
Hoe denk je dat mensen zouden moeten handelen die deel van Christus zijn en zonen
van God worden genoemd (Galaten 3:26)? Paulus vertelt ons dat we als heiligen moeten
wandelen. Wij moeten onze gedachten/aandacht concentreren op de dingen die boven zijn,
ook al is onze wandel hier op aarde. Kolossenzen 3:2. Vooral in Efeziërs 4:17-32 en
Kolossenzen 3 worden we onderricht hoe die wandel zou moeten zijn.
Wij horen zo te wandelen dat de mensen om ons heen weten dat wij de zonen van God
zijn. Een ding is zeker – ons staan voor de waarheid zal weinig betekenen als ons gedrag niet
met onze getuigenis overeenkomt. In Efeziërs 2:1-2 herinnert de apostel ons dat we eens
“dood waren in onze overtredingen en zonden, waarin we vroeger hebben gewandeld
overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld…” Maar in Romeinen 6:4 zegt hij dat we zijn
opgewekt om “in nieuwheid van leven” te wandelen. Nadat we zijn gered, hoort er een radicale
verandering in ons gedrag te zijn. Als dit er niet is, dan is er de nodige twijfel over iemands
opstanding tot “nieuwheid van leven” en over iemands redding van de eeuwige dood.
Wij zijn schuldenaars – naar de Geest, die in ons woont, niet aan het vlees. Met de
Geest in ons om ons te helpen, is het niet gerechtvaardigd om te klagen over onze zwakheid,
of om onze zonden te verontschuldigen door te zeggen: “De geest is gewillig, maar het vlees is
zwak” of “Ik ben uiteindelijk maar een mens”. In tijden van verzoeking is over het algemeen de
vraag of we echt verlangen om te overwinnen, want bevrijding is door genade, middels het
geloof. Het is niet waar dat het voor de gelovige niet mogelijk is om te zondigen, maar het is
een gezegende waarheid dat in elke situatie, het voor hem/haar mogelijk is om niet te
zondigen. En als we echt verlangen om op elk moment van verleiding van de zonde bevrijd te
worden, dan is de Geest er om te helpen. Romeinen 8:12-15.
Vandaag de dag staan de Jood en de heiden op hetzelfde niveau en horen als één, dus
zonder verschil, in de gemeenschap van God binnen te treden. De redding is gratis en kan
worden verkregen door in de Here Jezus Christus te geloven als de enige Redder van de
eeuwige dood en zonde. Onmiddellijk na Jezus Christus te hebben vertrouwd als jouw
persoonlijke Redder van het naar de hel gaan, wordt je door de Heilige Geest gedoopt om een
lid van het hemelse LICHAAM VAN CHRISTUS te worden
GEHEUGENVERS: “Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet
uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt.” Efeziërs
2:8-9.
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LES 24 – WERKBLAD
1.-3. Geef een korte samenvatting van onze reis tot nu toe: __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4.-6. Wat zijn de ZEVEN EENHEDEN die gelovigen in Christus vandaag de dag kenmerken?
Efeziërs 4:4-6.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
7.-9. Vind 6 dingen in Kolossenzen hoofdstuk 3 die de gelovige in Christus wordt verteld te
doen als hij/zij wil leven als iemand die met Christus is opgestaan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10.

Schrijf Efeziërs 2:8,9 op: __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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LES 25 – VIA VERDRUKKINGSDAL NAAR HET KONINKRIJK
Openbaring
THEMA:

Het uiteenzetten van de gebeurtenissen van de laatste dagen voordat
Christus terugkeert om HET KONINKRIJK DER HEMELEN op aarde te
vestigen.

De wereld zal er op een dag achter komen dat alle ware gelovigen in Christus zijn
verdwenen. Waarom? HET LICHAAM VAN CHRISTUS op aarde (vertegenwoordigd door
REDDINGSVLIEGTUIG) is compleet en is thuis geroepen om voor eeuwig met Christus te zijn.
God‟s geheime doel is ook compleet. Dan zal KONINKRIJKSBOULEVARD weer opnieuw
worden geopend. Je herinnert je misschien dat de profeten twee profetische bergtoppen
zagen: GOLGOTHA waar Jezus werd gekruisigd en God‟s HEILIGE KONINKRIJKSBERG,
waar David‟s troon was om voor altijd over Israël te worden gevestigd, en van waaruit
zegeningen naar alle volken zouden vloeien. De wijze van behoudenis zal niet langer zijn door
het evangelie van de genade van God (1 Korinthiërs 15:3-4), maar weer door het koninkrijksevangelie, het geloof dat Jezus de beloofde Messias is, de Koning van Israël (Mattheüs 16:1317, Johannes 11:23-27). Die gelovigen zullen hun geloof moeten bewijzen door te “volharden
tot het einde” (Mattheüs 24:13), verdragende al het lijden van VERDRUKKINGSDAL.
De profeet Daniël wordt in Daniël 9:24 door de engel Gabriël verteld, hoe lang zijn volk
moet wachten op de komst van het koninkrijk der hemelen op aarde. God had “vastgesteld”
dat zeventig weken voorbij moesten gaan voordat het koninkrijk kon komen. Daniël, een
Hebreeër die zijn Bijbel goed kende, wist dat Gabriël over weken van 7 jaren sprak en niet
over weken van 7 dagen (zie Genesis 29:27, Leviticus 25:8). Wetende dat de Joden een 360daagse maankalender gebruikten, met elk jaar bestaande uit 12 maanden van elk 30 dagen
(vergelijk Genesis 7:11,24 met 8:3,4), zien we dat de 69 weken in Daniël 9:25 uitkomen op de
dag dat de Here Jezus Christus op een veulen Jeruzalem binnenreed, en Zichzelf officieel aan
Israël presenteerde. In Daniël 9:26 lezen we dat “na” die 69 weken hij zou worden “uitgeroeid”
of gedood, “afgesneden uit het land der levenden” (Jesaja 53:8). Terwijl Gabriël niet zegt hoe
lang daarna, weten wij dat onze Here een paar dagen na Zijn “triomfantelijke intocht” in
Jeruzalem stierf. Dit betekent dat Hij stierf nadat de 69ste week was afgelopen, maar vóór het
begin van de 70ste week (Daniël 9:27). Onze Here stierf dus tijdens een gat in de 70-weken
profetie. Het Kruis was natuurlijk nog een geprofeteerde gebeurtenis, maar een geprofeteerde
gebeurtenis welke buiten de grenzen van de geprofeteerde 70 weken plaats vond. Het gat in
de zeventig weken profetie is niet de huidige bedeling van genade. De bedeling van genade is
een niet-geprofeteerd gat in God‟s profetisch programma. Echter, het profetische gat is het wat
God toestond om de niet-geprofeteerde bedeling van genade in de 70-weken profetie in te
voegen, een soort gat binnen een gat. Zonder dit geprofeteerde gat, zou zelfs God geen recht
hebben om een bedeling met een duur van zo‟n twee duizend jaar in het preciese tijdschema
van de 70-weken profetie in te voegen.
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Het geprofeteerde gat werkte in Israël‟s voordeel uit, want God gaf hen een extra jaar
om te heroverwegen wat ze op Golgotha hadden gedaan. Dit extra jaar is het onderwerp van
de gelijkenis van de Here over een vijgeboom in Lukas 13:6-9. Wanneer aan het einde van het
extra jaar, de leiders van Israël een man vervuld met de Heilige Geest stenigen, toonde dit aan
dat de vijgeboom van Israël nog steeds geen geestelijke vrucht had geproduceerd waar God
naar op zoek was. Op dat moment had God geen andere keuze dan om “hem om te hakken.”
(Lukas 13:9). In Mattheüs 24:34, na het spreken over gebeurtenissen die tijdens de Grote
Verdrukking zullen plaats vinden, beweerde de Here dat “dit geslacht geenszins voorbij zal
gaan voordat al deze dingen zijn gebeurd.” Had de Bedeling van Genade niet het profetische
programma onderbroken, dan zou die generatie geleefd hebben om de Verdrukking te zien, en
de daaropvolgende vestiging van het koninkrijk der hemelen op aarde. Dit is waarom na de
Opname, maar vóór het begin van Daniël‟s 70 ste week, een periode overblijft van maximaal
een generatie minus het extra jaar van vóór de bedeling van genade en minus de 70ste week.

Bron van “De profeet Daniël…” tot dit schema: “The Gap Theory” door geestelijk leider Ricky Kurth (Berean Searchlight van november 2011)

Na de opname zullen de Joden beginnen om vanuit de gehele wereld naar Israël te
gaan en zullen ze hun aanbidding in de Derde Tempel van Jeruzalem instellen. De Eerste
Tempel werd in 587 vóór Christus verwoest door de oude Babyloniërs en de Tweede Tempel
in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. Het bestaan van een andere tempel wordt door
Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:4 bevestigd, wanneer hij vermeld dat de antichristus in de
tempel van God gaat zitten en zichzelf als God weergeeft. Hij zal een sterk verbond met hen
maken voor 7 jaar, maar na 3,5 jaar zal hij het breken. Daniël 9:27. Dan zal de meest
gruwelijke 3,5 jaar van problemen beginnen die deze aarde heeft gekend. Dit wordt de GROTE
VERDRUKKING genoemd. Mattheüs 24:21. Openbaring geeft ons de meeste informatie over
de GROTE VERDRUKKING, de laatste helft van de zevenjarige verdrukkingsperiode. Vanaf
Openbaring 13, waarin de beesten worden beschreven, tot Christus terugkomst in Openbaring
19, krijgen we een beeld van Gods toorn over de aarde vanwege het ongeloof en de
opstandigheid (Openbaring 16-18). Veel mensen zullen worden gedood voordat ze de
KONINKRIJKSPOORT bereiken.
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Maar het einde zal komen wanneer Christus op een wit paard uit de hemel komt rijden.
Openbaring 19:11. De Here zal Zijn vijanden verslaan in de slag van Armageddon. Het beest
en de valse profeet zullen worden gegrepen en in DE POEL VAN VUUR worden geworpen.
Openbaring 16:16; 19:20,21. Satan zal voor 1.000 jaar worden gebonden en in de afgrond
worden geworpen. Openbaring 20:2,3. De Here zal het KONINKRIJK DER HEMELEN OP
AARDE vestigen, en de koninkrijksheiligen (waaronder hen uit het Oude Testament en
Verdrukkingsheiligen) uit de dood op laten staan om dit koninkrijk binnen te gaan. Openbaring
20:1-5. Tezamen met gelovige Joden die zegevierend door VERDRUKKINGSDAL zijn
gekomen, zullen zij dan met Christus voor duizend jaren heersen en regeren. Openbaring
20:6. Deze periode heet Het Millennium. De heerlijkheid van het beloofde KONINKRIJK zal
worden opgezet. De dieren zullen niet langer wild zijn: de wolf zal bij het schaap verkeren, en
de luipaard zal zich bij het geitenbokje neerliggen. Jesaja 11:6. Niet-Joodse volken zullen naar
Jeruzalem komen om te aanbidden en te bewonderen. Jesaja 11:10, Zacharia 8:20-22,
Zacharia 14:16-17. Jezus Christus, de Koning van de koningen en Heer van de heren
(Openbaring 19:16), zal worden aanbeden. Zelfs op de bellen van de paarden zal “Heilig de
Heer” staan ingeschreven. Zacharia 14:20.
Je vraagt je waarschijnlijk af waar jij zult zijn wanneer dit alles plaats zal vinden. Als je
gered bent, en tot het Lichaam van Christus behoort, ben je opgenomen en ben je reeds met
Christus in de hemelse gewesten. Als je na de Opname nog op aarde bent, zal jouw manier
van redding middels het koninkrijksevangelie zijn en door te volharden tot het einde. Mattheüs
24:13. Maar als je op het moment van de dood nog niet gered bent, dan is veroordeling en
eeuwige scheiding van God jouw einde. Jouw naam zal niet in het boek van het leven worden
gevonden, en je zult in de poel van vuur worden geworpen. Openbaring 20:15. Wat voor alle
heiligen volgt, is de eeuwige toestand, “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (Openbaring
21:1) waarin God “alles wat in de hemelen en wat op aarde is, zal samenbrengen in Christus”
(Efeziërs 1:10). God‟s aardse volk Israël en Zijn hemelse mensen in het Lichaam van Christus,
zullen dan in staat zijn om God te dienen en te genieten van elkaars eeuwige gemeenschap.
Onze studie van DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN op deze aarde is voltooid. We
begonnen met de eerste Adam en zijn geëindigd met de laatste Adam (1 Korinthiërs 15:45).
Het verkeer ging slechts in één richting – altijd vooruit. Het is een ÉÉNRICHTINGSWEG. Er is
geen kans na de dood. Hebreeën 9:27. Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag van
jouw behoudenis. 2 Korinthiërs 6:2. Waarom bid je nu niet en vertel je God dat je Zijn Zoon
vertrouwt? Voorbeeldgebed: Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat mijn
zonde verdient te worden gestraft met de eeuwige dood. Maar, ik geloof dat Christus voor mij
is gestorven en is opgestaan uit het graf. Ik vertrouw Jezus Christus alleen, als mijn
persoonlijke Redder uit de hel. Dank u voor de vergeving en het eeuwige leven dat ik nu heb in
de naam van Jezus Christus, amen.
GEHEUGENVERS: “En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van
het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.” Openbaring 20:15.
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LES 25 – WERKBLAD
Nadat HET LICHAAM VAN CHRISTUS uit deze wereld is opgenomen, zal God Zijn omgang
met Israël hervatten. Het boek Openbaring geeft ons een glimp van de gebeurtenissen, die
gedurende zeven jaar, DE VERDRUKKING, zullen plaatsvinden. Deze periode wordt op de
tekening met VERDRUKKINGSDAL afgebeeld. Zoek de volgende referenties op om de
antwoorden op de vragen te krijgen. Vul de ruimtes in.
1. Openbaring vertelt ons over twee Beesten die God‟s volk haten en God zullen lasteren.
Het tweede Beest zal een beeld van het eerste maken en het werd hem gegeven om
een geest te geven aan het beeld van het eerste Beest. Dit zou het beeld laten spreken
en maken _____________________________________________________________
____________________________________________________ Openbaring 13:14-15.
2. Noem vier oordelen die over de aarde zullen worden uitgestort. Openbaring 16:2,4,8,10.
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. Wat zal de engel doen om de trouwe heiligen te beschermen? Openbaring 7:2-3. _____
_____________________________________________________________________.
4. Beschrijf de visie over Christus zoals Johannes Hem uit de hemel zag komen.
Openbaring 19:11-16. Hij werd ____________________________ genoemd. Zijn ogen
______________________. Op Zijn Hoofd zijn ____________________. Hij is bekleed
met een __________________ kleed. Uit zijn mond ____________________. De naam
op Zijn kleed geschreven is: “_____________________________________________.”
5. Wat zal het beest en de koningen van de aarde en hun legers doen? Openbaring 19:19.
_____________________________________________________________________.
6. Waar zullen ze levend in worden geworpen? Openbaring 19:20. __________________.
7. Wat gebeurt er met satan? Openbaring 20:2. _________________________________.
8. Wat gebeurt er met de gestorven gelovigen of zij die DE GROTE VERDRUKKING
hebben doorstaan? Openbaring 20:4 _______________________________________.
9. Wat gebeurt er aan het einde van de 1000-jarige heerschappij van Christus over de
oude aarde? Openbaring 21:1 _____________________________________________.
10 Schrijf Openbaring 20:15 op: ______________________________________________
_____________________________________________________________________.
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