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DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 5 

 
 

DE BEDELINGEN HERKENNEN 
 

 
 
 

In onze vorige les hebben we een belangrijk principe van Bijbelstudie behandeld: “het Woord van 
de Waarheid recht snijden.” Dit wordt soms ook het principe van de bedelingen genoemd. 
 

GOD VERANDERT NOOIT. 
DE MORELE VEREISTEN VAN GOD VERANDEREN NOOIT. MAAR... 

HET SYSTEEM WAARMEE GOD DE WERELD REGEERT, IS VERANDERD 
OP VERSCHILLENDE MOMENTEN IN DE LOOP VAN DE GESCHIEDENIS. 

 
Dit principe herkennen en begrijpen is cruciaal voor het begrijpen van de Bijbel. Het 
volgende citaat vat deze behoefte goed samen: 

 
Voor veel mensen lijkt de Bijbel gewoon niet logisch. Het lijkt gevuld te zijn 

met tegenstrijdigheden.Op één plaats staat dat de mens alleen fruit en groenten zou 
moeten eten; op een andere plaats staat dat elk levend ding dat leeft, vlees voor 
mensen zal zijn; en op nog weer een andere plaats staat een lange lijst van dieren, 
vogels en vissen die worden geclassificeerd als onrein en verboden als voedsel. Dan 
komt Paulus op het toneel en kondigt aan dat elk schepsel goed is en dat niets mag 
worden geweigerd (zie Genesis 1:29; 9:3; Leviticus 11; 1 Timotheüs 4:4). Op de ene 
plaats zegt de Bijbel dat als een mens niet besneden is, hij van het volk van God zal 
worden afgesneden, en op een andere plaats zal Christus de besneden mens niets 
baten (zie Genesis 17:12-14 and Galatians 5:2). Op één plaats zegt Christus tegen 
Zijn discipelen dat ze alleen tot de Israëlieten moeten prediken en niet tot de 
heidenen; op een andere plaats zegt Hij hun om naar alle mensen te gaan (zie 
Mattheüs 10:5,6 en 28:19). 

Wat is de verklaring voor deze en vele andere schijnbare tegenstrijdigheden? 
De Bijbel zelf leert ons om het Woord van de Waarheid recht te snijden (2 Timotheüs 
2:15). Dit betekent dat we onderscheid moeten maken tussen de verschillende 
bedelingen van Gods handelen met de mensheid. In de eerste bedeling, voordat de 
mens in zonde viel, beperkte God zijn voedsel tot groente en fruit. Na de zondvloed 
stond Hij de mens toe allerlei soorten dierlijk vlees te eten. Later plaatste Hij Israël 
onder de wet en beperkte Hij zijn dieet tot bepaalde reine dieren. Toen Israël 
Christus afwees, zette Hij die natie aan de kant en wendde zich tot de heidenen (zie 
Handelingen 13:46).  
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Hij gaf aan de apostel Paulus de openbaring van de waarheid voor deze huidige 
bedeling waarin we nu leven, de “bedeling van de genade van God” genoemd (zie 
Efeziërs 3:2-9). Veel dingen zijn anders in deze bedeling. Wanneer we de 
bedelingen onderscheiden, valt alles op zijn plaats en is de Bijbel logisch. 
 

(Overgenomen van What We Believe Concerning Dispensationalism, Grace Publications Inc., Grand Rapids, MI) 
 

 
 

DE BEDELINGEN VAN DE SCHRIFT 

 
God heeft Zijn wil tot uiting gebracht in wat algemeen bekend staat als bedelingen. 
Een bedeling moet nooit worden beschouwd als een tijdsperiode, als zijn 
tegenhanger, hoewel het correct is om te zeggen dat het wel tijd omvat. Het woord 
betekent eenvoudigweg: "Een manier van handelen, een regeling of het regelen van 
zaken." De enige hoop die de mensheid ooit had om de wil van God te kennen, was 
door directe openbaringen. Deze openbaringen werden gegeven of uitgedeeld aan 
heilige mannen van God die werden geleid door de Geest. Hoewel de eigen-
schappen van God onveranderlijk zijn, verandert Hij Zijn omgang met de mensheid. 
 
We zijn van mening dat er acht bedelingen zijn: 
 
1. Bedeling van de Onschuld (Genesis 1: 27-28). 
 
2. Bedeling van het Geweten (Genesis 3:7; Romeinen 2:14-15). 
 
3. Bedeling van de Menselijke regering (Genesis 9:1-7). 
 
4. Bedeling van de Belofte (Genesis 12:1-3; 13:14-17). 
 
5. Bedeling van de Wet (Exodus 19,20). 
 
6. Bedeling van de Genade (Efeziërs 3:1-6). 
 
7. Bedeling van de Goddelijke regering (Psalm 2:1-12; Openbaring 11:15-19; 20). 
 
8. Bedeling van de Volheid der Tijden (Efeziërs 1:10; 2 Peter 3:12-13).  
 
Het is interessant dat elke bedeling begint met een proeftijd die dient als een tijd van 
beproeving. Met dit in gedachten volgt het verloop van elke bedeling in principe 
hetzelfde patroon: het uitdelen van Gods wil, menselijke verantwoordelijkheid, het 
falen van de mens en Gods oordeel. God heeft de mens in elke bedeling onder 
verschillende omstandigheden geplaatst, om te laten zien dat de mens een zondaar 
is die wanhopig een Verlosser nodig heeft. 
 

(Bron: “Dispensationalism” door geestelijk leider Paul M. Sadler, D.D. * zie blz. 6-11 van 
https://www.bereanbiblesociety.org/wp-content/uploads/2016/02/February-Berean-Searchlight.pdf) 
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1. DE BEDELING VAN DE ONSCHULD (TIJD VAN VRIJHEID) 

 

 
 

 

1. Lees aandachtig Genesis 1:26-31. ______ (Check) 

(vers 28) Welke instructies gaf God aan Adam? __________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

2. (vers 31) Hoe beschreef God Zijn schepping? ___________________________________. 

3. (Genesis 2:15-17) Welk gebod gaf God aan Adam? _______________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Wij weten uit eerdere studie dat Adam en Eva God ongehoorzaam waren. Het 
gevolg was dat ze niet langer onschuldig waren; zonde en dood waren de wereld 
binnengekomen. De vrouw, de man, en de aarde hebben allemaal een vloek 
vanwege deze zonde. 
 

4. (Romeinen 5:12) Wat gebeurde er door de zonde van Adam? __________________  

___________________________________________________________________. 

 
De eerste bedeling eindigde toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten. De vloek trad 
in werking vanwege Adam’s zonde. We leven nu in een kreunende schepping, waar dood, 
pijn en tegenspoed mogen bestaan (Romeinen 8:2). 

 

Overzicht: 

A. Gods wil: God had met de mens in zijn onschuld te maken.  

1. De mens geschapen naar het beeld van God (Gen. 1:26,27).  

2. De mens geschapen om te regeren (Gen. 1:26,27).  

3. De mens moet vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen (Gen. 1:28).  

4. Perfecte omgeving—de mens moest een vegetariër zijn (Gen. 2:5,8,9).  

B. De menselijke verantwoordelijkheid was om te waken over de hof en zich te onthouden van het 

nemen van de boom van goed en kwaad (Gen. 2:16,17).  
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C. Het falen van de mens kwam toen Adam en Eva aten van de verboden vrucht, resulterend in de komst 

van de zonde en de dood (Gen. 3:6).  

D. Gods oordeel: De uitspraak van de vloek en de verdrijving uit de hof (Gen. 3:14-19,23,24).  

Het is opmerkelijk dat, hoewel God niet langer met de mens in onschuld omgaat, er aspecten zijn van de 

oorspronkelijke openbaring die aan Adam werd gegeven en die vandaag nog steeds bindend zijn. 

Bijvoorbeeld, het gebod om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen is nooit herroepen en de 

consequentie van zonde blijft hetzelfde: DOOD! (Romeinen 6:23). 

 

 

2. DE BEDELING VAN HET GEWETEN (DE TIJD VAN DE VOLKEN) 

 

 

 
 

 

5. (Genesis 3:22-24) Welke laatste actie nam God na de zonde van Adam? ______________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

De mens werd gedwongen buiten de hof te leven in een zondige, vijandige wereld. 
Gemeenschap met God was nog steeds mogelijk omdat de mens God wilde 
behagen door te leven volgens de voorschriften van zijn geweten. 

 

6. De geschiedenis van Kaïn en Abel toonde de zondigheid die de wereld was 

binnengekomen. Lees aandachtig Genesis 4:1-26. _____ (Check) 

7. Zoek Genesis 6:1-8 op. Dit bijbelgedeelte vat samen wat er op aarde gebeurde tijdens de 

bedeling van het geweten.  

(Gen. 6:5) Wat was er met de mensheid gebeurd? ________________________________ 

________________________________________________________________________.  

(vers 7) Wat besloot God te doen als gevolg hiervan? _____________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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Lees Genesis 7:10-24.  Dit gedeelte vertelt de geschiedenis van de zondvloed die het hele 

oppervlak van de aarde verwoestte.  ______ (Check) 

 

Overzicht: 

A. Gods wil: God heeft het geweten uitgedeeld, wat aangeeft dat de mens tot kennis van goed en kwaad 

was gekomen. Geweten betekent weten.   

1. Adam en Eva wisten dat ze naakt waren nadat zij God ongehoorzaam waren (Gen. 3:7).  

2. De eerste beschaving werd gevestigd (Gen. 4:16-24).  

B. De menselijke verantwoordelijkheid: Nu dat het geweten de mens moest regeren, vereiste God dat zij 

goed deden en zich onthielden van alle vormen van kwaad (Gen. 3:22).  

1. God gebood Kaïn en Abel een bloedoffer te brengen om door Hem te worden aanvaard 

 (Genesis 4:1-4).  

2. God vereiste geloof (Heb. 11:4).  

C. Het falen van de mens: Kaïn was ongehoorzaam aan God en in een jaloerse bui moordde hij zijn broer 

Abel (Gen. 4:5-15).  

1. De polygamie van die dag was in directe ongehoorzaamheid aan Gods gebod dat het huwelijk 

 tussen één man en één vrouw moest zijn (Gen. 2:24; Matt. 19:5,6 cf. Gen. 4:19).  

2. Geweld vulde de aarde omdat de mens weigerde om gehoor te geven aan zijn geweten (Gen. 

6:13).  

D. Gods oordeel: De universele vloed in de dagen van Noach (Gen. 6:17).  

De gelovige van vandaag is natuurlijk niet verplicht bloedoffers te brengen of een ark te bouwen. Iedereen 

heeft echter een geweten en kent innerlijk het fundamentele verschil tussen goed en kwaad (Romeinen 2: 

14,15). 

 

3. DE BEDELING VAN DE MENSELIJKE REGERING 

(VOORTZETTING VAN DE TIJD VAN DE VOLKEN)   

 

 
 
 

 
Noach en zijn vrouw, zijn drie zonen, Cham, Sem en Jafeth werden samen met hun vrouwen  
bevrijd van de vloed. Van deze acht mensen werd de aarde opnieuw bevolkt. Met Noach begint na 
de zondvloed een nieuwe bedeling, die van de menselijke regering.  
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8.  Eén van de manieren waarop we een bedelingsverandering herkennen, is door een abrupte 

verandering in een gebod en/of toevoeging van nieuwe instructies. Wat was volgens 

Genesis 9:3-4 het voedingsgebod voor Noach? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________. (vers 3; ook Genesis 1:29) Wat was het vorige gebod geweest? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

9. Toen Kaïn Abel vermoordde, stond God de mens niet toe om Kaïn te straffen door zijn 

leven te nemen (zie Genesis 4:15). Lees Genesis 9:5-6. Welk nieuw gebod geeft God met 

betrekking tot degenen die een moord plegen (“het bloed van de mens vergiet”)? ________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Onder de bedeling van het geweten werd de mens direct geregeerd door God die 
het recht op leven en dood behield. Dit nieuwe gebod met betrekking tot de 
doodstraf impliceerde dat God nu de mens de bevoegdheid gaf om over andere 
mensen te regeren. 
 

10. God’s gebod aan Noach was “weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op de aarde, 

ja, wordt talrijk daarop” (Genesis 9:7). Zie Genesis 11: 1-4. Wat kozen de mensen 

om te doen in plaats van God te gehoorzamen? _____________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

De toren van Babel beeldde de menselijke opstand tegen God uit. De verstrooing 
van de mensen en de spraakverwarring beeldde het oordeel van God uit (Genesis 
11:8-9). 
 

Overzicht: 

A. Gods wil: God openbaarde dat de mens nu moest regeren, wat sterk de opkomst van volken 

met zich meebracht.  

 1. De angst voor de mens werd op het beest van het veld geplaatst (Gen. 9:2).  

2. De mens mocht vlees eten (Gen. 9:3).  

3. Menselijke regering werd gevestigd (Gen. 9:5,6).  

B. De menselijke verantwoordelijkheid: de mens draagt de verantwoordelijkheid om wetten vast 

te leggen die in overeenstemming zijn met de rechtvaardige standaard van God.  

1. De wet van God zegt, “Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens 

vergoten worden; want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt” (Gen. 9:6). Vandaar 

dat de mens verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de doodstraf.  

2. “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt” had moeten leiden tot de verspreiding van de 

mensheid naar de uiteinden van de aarde (Gen. 9:7).  
 

C. Het falen van de mens: Als er één ding is dat de mensheid voortdurend doet, dan is het falen. 

En falen deden ze, toen ze probeerden zich samen te verenigen en Gods gebod te weerstaan om 

de aarde te bevolken (Gen. 11:4).  
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1. Hun verlangen om BEKEND TE ZIJN, betekende dat ze hadden nagelaten om een vorm 

van menselijke regering te vestigen, die de geest van wetteloosheid voortbracht waarover in 

Romeinen 1 werd gesproken.  

2. De bouw van de zogenaamde toren van Babel was ook in weerwil van de Heilige des 

hemels als kwade mensen verlangden om eer te betuigen aan de astrologische tekens van 

de hemel (Gen. 11:3,4 cf. Rom. 1:22,23).  

D. Gods oordeel kwam snel toen Hij hun taal verwarde, waardoor ze gedwongen werden om zich 

te verspreiden over de gehele aarde (Gen. 11:7-9). 

 

 

 

4. DE BEDELING VAN DE BELOFTE (DE TIJD VAN HET JOODSE VOLK) 

 
 

 
 

 

In de bedeling van de menselijke regering kreeg de mens de autoriteit om de mens te regeren en 
God handelde rechtstreeks met de hele wereld. Onder de bedeling van de belofte ging de 
menselijke regering door, maar begon God de focus van Zijn directe interactie met de mens te 
verkleinen.   
 

God was nog steeds bezorgd om de hele wereld, maar om die wereld te bereiken en ertegen te 
spreken, koos Hij een natie, een uitverkoren volk, door wie Hij zou werken. De bedeling van de 
belofte begon met de roep van Abram in Genesis 12:1-3. 
 

11. Lees aandachtig Genesis 12:1-3. _______ (Check) 

12. (vers 1) Wat vroeg God Abram te doen? ________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

13. (verzen 2-3) Noem twee van de beloftes die aan Abram zijn gedaan.  

1)  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

2)  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

14. (Genesis 15:5) Hoe beschrijft God het aantal nakomelingen van Abram? _______________ 

 ________________________________________________________________________. 
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15. (Genesis 15:18) Beschrijf de grenzen van het beloofde land aan Abram? ______________ 

________________________________________________________________________. 

16. (Genesis 17:9-18) Wat moest Abraham doen met elke man in zijn huishouden en wat 

betekende deze ceremonie? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

17. Lees aandachtig Genesis 26:1-5. _______ (Check)  Abraham en Sara hadden een zoon 

genaamd Isaac. (vers 2) Wat zei God tegen Isaäk om te doen? ______________________ 

________________________________________________________________________. 

(verzen 3-4) Welke belofte maakte God aan Isaäk? _______________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

18. Lees aandachtig Genesis 28:10-15. _____ (Check)  Isaäk en Rebekah hadden een zoon 

genaamd Jakob (verzen 13-15). Dit gedeelte vertelt de geschiedenis van Jakob's droom 

over een ladder. Welke belofte deed God aan Jakob? ______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

19. Lees aandachtig Genesis 32:22-32. ______ (Check)  

Dit is de geschiedenis van Jakob's worstelwedstrijd. Welke nieuwe naam werd aan Jakob 

gegeven ________________________________________________________________. 

De natie Israël begon hier toen Jakobs naam werd veranderd. De twaalf stammen 
van Israël stammen af van de tien zonen van Jakob en van twee van zijn kleinzonen. 
De bedeling van de belofte ging door in het boek Genesis en in Exodus toen Israël 
werd bevrijd uit de slavernij in Egypte. 
 

Overzicht: 

A. Gods wil: God heeft Abraham een belofte gedaan dat zijn zaad vermenigvuldigd zou worden als de 

sterren van de hemel.  

1. De belofte omvatte:  

a. Een land genaamd Kanaän dat grensde aan de rivier de Nijl in het zuiden en zich 

uitstrekte tot de rivier de Eufraat in het oosten (Gen. 15:18).  

b. Een volk dat bekend staat als Israël (Gen. 12:2).  

c. Wereldwijde zegen (Gen. 12:3).  

2. Besnijdenis was verplicht als een zegel van het verbond met Abraham (Gen. 17:9-14).  

B. De menselijke verantwoordelijkheid: De belofte die God met Abraham maakte was onvoorwaardelijk.  

1. Abrahams nakomelingen waren verantwoordelijk om God te vertrouwen om de belofte te 

vervullen (Genesis 26:1-4; 28:10-15).  
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2. Met voorrecht komt altijd verantwoordelijkheid. In dit geval zouden zij het land bezetten dat God 

hun had gegeven.  
 

C. Het falen van de mens: de ene na de andere vergissing in het geloof van de nakomelingen van Israël 

leek hun vroege geschiedenis te kwellen 

1. Bijvoorbeeld Izaäk gehoorzaamde met tegenzin het Woord van de Heer om niet naar Egypte af te 

dalen toen er een hongersnood over het land kwam. Hij verhuisde echter naar Gerar, ongeveer zo dicht bij 

Egypte als men zou kunnen krijgen zonder er daadwerkelijk te zijn (Gen. 26:1-6).  

2. Jacob stal het geboorterecht van Esau (Gen. 25:24-34).  

3. Israël liet het land van haar voorvaderen in de steek en verhuisde naar Egypte (Gen. 41:54-57, 

 46:26). Dit is een goed voorbeeld van de toegestane wil van God.  
 

D. Gods oordeel: Gods straf was om Israël toe te staan om 400 jaar gebonden te blijven aan de 

Egyptenaren. Dit maakte dat Israël meer waarde hechtte aan het verlaten beloofde land (Exodus 1:7-22). 

 

 

5. DE BEDELING VAN DE WET  

(VOORTZETTING VAN DE TIJD VAN HET JOODSE VOLK) 
 

 

 
 

 

In onze laatste les hebben we de man Mozes bestudeerd. Het was Mozes die God 
gebruikte om Israël uit de slavernij in Egypte te bevrijden. Door Mozes gaf God de 
Wet aan Israël op Mt. Sinai en veranderde hen van een ongeorganiseerde menigte 
in een geordende natie met een civiele, militaire en religieuze structuur. Het was 
Gods bedoeling om de natie Israël te zegenen en door hen de wereld te bereiken. 
 

20. (Exodus 19:5-6) Wat beloofde God Israël als ze Hem zouden gehoorzamen? ___________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

21. (Deuteronomium 28:1-2) Wat beloofde God Israël als ze Hem zouden gehoorzamen? 

(vers 1) _________________________________________________________________. 

(vers 2) _________________________________________________________________. 

(Zie verzen 3-14 voor meer informatie over de zegeningen.) 
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22. (Deuteronomium 28:15) Welke waarschuwing gaf God als zij niet gehoorzaamden? ______ 

________________________________________________________________________. 

(Zie vers 16 en de volgende verzen voor details over de vloeken.)   
 

Onder de bedeling van de wet was Israël Gods uitverkoren volk. Als ze gehoorzaamd hadden, 
zou God hen gezegend hebben en de naties van de aarde zouden tot God zijn aangetrokken 
door wat ze in Israël zagen gebeuren. Soms gebeurde dit zoals we in de volgende voorbeelden 
zullen zien. 

 

23. Jethro was een Midianitische priester en de schoonvader van Mozes.  

Lees aandachtig Exodus 18: 8-12. Wat deed Jethro toen hij over alles hoorde dat God voor 

Israël had gedaan? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

24. Lees aandachtig Jozua 2: 8-11. ____ (Check) 

Rachab is de vrouw die de spionnen van Israël hielp toen ze naar Jericho kwamen.  

(vers 11) Wat was er in Jericho gebeurd toen de mensen daar hoorden over alles wat God 

voor Israël had gedaan? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

(vers 11b) Wat hadden de mensen van Jericho komen te begrijpen over God? __________

 ________________________________________________________________________ .  
 

De gebeurtenissen met Jethro en het volk van Jericho toonden de manier waarop 
God Israël in het Oude Testament wilde gebruiken. De Bijbel laat echter zien dat 
Israël onder de bedeling van de wet over het algemeen niet gehoorzaamde. Hoewel 
er lichtpuntjes zijn in de geschiedenis van de natie en de tijd dat God ze gebruikte, is 
de algemene getuigenis dat Israël heeft gezondigd en door God werd beoordeeld. 
Het boek Maleachi toont de toestand van de natie toen het Oude Testament ten 
einde kwam. 
 
De oudtestamentische profeten stonden op en riepen Israël op om zich te bekeren 
en terug te keren naar God. Zij profeteerden het oordeel als de natie zich niet zou 
bekeren. De profeten spraken ook over een Messias, iemand die de natie zou 
herstellen en verlossen. Ze spraken ook over een koninkrijk dat de Messias op aarde 
zou vestigen, een aards koninkrijk van de Joden waarover Christus de Messias zou 
regeren. 
 
Het Oude Testament werd afgesloten met het boek Maleachi ongeveer 400 jaar voor 
Christus. Gedurende 400 jaar was er geen nieuw woord van God in Israël. Toen 
begon God te spreken met de bediening van Johannes de Doper. Het werk van 
Johannes was om de weg voor de Messias voor te bereiden. Hij predikte tot Israël: 
"Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." De Messias stond op 
het punt te verschijnen, maar de bedeling van de wet was nog steeds van kracht. 
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HET KONINKRIJK WORDT AAN ISRAEL AANGEKONDIGD 

 

 

 

Toen Johannes de Doper en Jezus Christus verschenen, kwamen zij tot het volk 
Israël. Hun boodschap: de Messias en Zijn koninkrijk zijn nabij. 

 

25. Lukas 1:26-38 vermeldt de aankondiging door de engel Gabriël aan Maria betreffende de 

geboorte van Jezus Christus. 

(verzen 32-33) Welke positie zou Jezus Christus innemen? _________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

26. (Mattheüs 3:1-3) Welke boodschap predikte Johannes de Doper aan Israël? ____________ 

________________________________________________________________________.  

27. (Mattheüs 4:17) Welke boodschap predikte Jezus? ________________________________ 

________________________________________________________________________.  

28. (Johannes 4: 25-26) Wie beweerde Jezus te zijn? _________________________________ 

 ________________________________________________________________________. 

29. (Markus 1:14-15) Welke boodschap predikte Jezus in Galilea? _______________________ 

 ________________________________________________________________________.  

30. Lees aandachtig Mattheüs 26: 63-64. _____ (Check) 

 De hogepriester in vers 63 vroeg Jezus of hij de Christus (Messias), de Zoon van God, 

was. (vers 64) Welk antwoord gaf Jezus hem? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
 

In de vier boeken, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, was de bedeling van de wet nog 
steeds van kracht. De Messias verscheen en het Messiaanse koninkrijk werd aangekondigd, 
maar in deze boeken zien we het volk Israël zowel haar Messias als het koninkrijk verwerpen. 
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31. Lees aandachtig Handelingen 3:12-15. Tot wie spreekt Peter?  

(vers 12) ________________________________________________________________. 

(verzen 13-15) Wat had Israël gedaan? _________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

32. (Johannes 1:11) Wat gebeurde er toen Christus tot het zijne (Israël) kwam? ____________ 

________________________________________________________________________. 

 

In de volgende lessen zullen we leren over: 
 

5.  De bedeling van de Wet (voortzetting);  
 

6.  De bedeling van de Genade;  
 

7.  De bedeling van de Goddelijke Regering;  
 

8. De  bedeling van de Volheid der Tijden.  
 

GEHEUGENVERS VOOR LES 5 IS ROMEINEN 15:4 

 

Gebruik graag een apart vel voor vragen of opmerkingen. 

Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze Bijbelles te voltooien:    

_____________________________________________________________________________. 

 

STUUR DE VOLTOOIDE LES NAAR: 
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Creyentes Bíblicos de la Gracia 
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Atn.: Rob van der Zee 

Apartado 143 
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) 

ESPAÑA / SPAIN 
Tel.: (+34) 636 993 444  

Grace Bible Believers 
 

Datum: ________________________________________________________________________ 

Naam: ________________________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________________________ 
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E-mail adres: ___________________________________________________________________ 
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