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(Gods onveranderende karakter door de Bijbel heen)  

 

Introductie 

Steeds weer hoor je tegenwoordig de 

opmerking dat ‘die god van het 

christendom is toch eigenlijk precies zo 

als die van de Islam – kijk maar naar al 

het moorden in opdracht in het OT en de 

kruistochten in het NT’ 

Zo maar een, via het internet, echt gestelde vraag: ‘…how could the 

God of Justice in the OT order the slaughtering of non-believers 

that perhaps never heard the Word and in the NT, while Yeshua 

turned the other cheek.’ 

God is onveranderlijk, zijn karakter blijft altijd hetzelfde, hoe 

komt het dan dat het in het OT dan lijkt alsof God daar veel 

onverzoenlijker, veel strenger en minder genadig is? Of lezen 

wij onze Bijbel maar half? Lezen we over dingen heen waardoor 

we maar een deel van het plaatje zien? 

In de komende studie(s) wil ik je meenemen door de Bijbel en zo 

proberen het totale plaatje helderder te krijgen. God is en blijft 

dezelfde, van kaft tot kaft, van begin tot eind. 

De volgende ‘hoofdstukindeling’ geeft de grote sprongen aan 

waarmee we door Gods woord gaan, steeds weer kijkend naar 

Gods acties en reacties in zijn relatie met ons mensen. 

Gedachten over het begin (Adam en Eva, Noach) 

Twijfelachtige geloofshelden (Abraham, Izaak en Jacob) 
Eerst genade en daarna de wet (Exodus tot Jozua) 

Een gewaarschuwd volk… (Richteren tot eind OT) 

Genade in levende lijve (Evangeliën) 

Leven vanuit de genade (Handelingen en brieven) 

Alles wordt nieuw (Openbaring) 

 

Ga je mee op deze reis? Reacties nav deze studies zijn van harte 

welkom… 

Freek de Vries 

 

 

 

Gedachten over het begin (Adam en Eva, Noach) 

 

‘God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed 

was’ (Gen 1:31) Stel je dat begin eens voor. Adam en Eva, letterlijk 

voor elkaar gemaakt… Wonend in een perfecte leefomgeving. Eten 

voor het oprapen. Een geweldige baan; uitdagend werk, maar 

zonder stress (Gen 2:15). En bovenal een directe communicatie met 

God zelf. Hij was de schepper die een stuk van Zichzelf in hen had 

gelegd (Gen 1:26,27), maar ook hun vriend die regelmatig kwam 

‘buurten’. En iedere dag de keuze om te genieten van alles dat Hij 

hen gegeven had.  

Maar toen ging er iets mis. Niet eens in de eerste plaats in deze 

perfecte wereld… Nee, niet alleen de mens kreeg bij de schepping 

de mogelijkheid om te kiezen – een vrije wil – maar ook de engelen. 

En een van hen besloot dat God dienen niet genoeg voor hem was, 

nee hij wilde gediend worden… Lucifer werd satan, de duivel, de 

tegenstander van God. En vele andere engelen gingen achter hem 

aan… 

Die leugenaar komt ook bij Adam en 

Eva. Zijn strategie is duidelijk (achteraf 

gezien): eerst twijfel zaaien, God voor 

leugenaar uitmaken en dan de 

menselijke natuur aanwakkeren totdat 

de grenzen doorbroken worden en het 

gevoel – de lust – het wint van de kennis – het verstand. En de 

gevolgen zijn bekend (Gen 3). Adam en Eva raken alles kwijt. 

 

Begrijp je Gods reactie? Ik stel me God soms voor als een 

schaakspeler die miljarden wedstrijden tegelijkertijd speelt. Iedere 

‘tegenspeler’ maakt zijn eigen beslissingen. Maar velen laten zich 

vaak beïnvloeden door een derde partij die God dwars probeert te 

zitten. En als het dan tegenvalt reageren ze gefrustreerd. Anderen 

spelen voor hun plezier en bewonderen de creativiteit van Gods 

? Herkennen wij de 

strategie van satan in de 
verleidingen waar wij 
mee te maken hebben in 
ons leven? 
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bewegingen op het bord. Het is een spel met duidelijke regels, ook 

al proberen sommigen die regels hier en daar om te buigen tot hun 

eigen voordeel. Wanneer dat gebeurd zie je dat God het soms 

toelaat en zijn eigen strategie erop aanpast, maar ook komt het voor 

dat hij de persoon corrigeert. Hij stimuleert degenen die plezier 

hebben om nog meer hun best te doen en leert hen meer en meer de 

fijnere nuances van zijn spel. Hij houdt van het spel en van de 

spelers, ongeacht of die nu voor of tegen hem zijn. 

Maar ongeacht wat voor keuzes er ook gemaakt worden en wat 

voor motivatie de spelers hebben, God is toch uiteindelijk de 

ultieme winnaar van alle partijen. Hij is de heerser van het spel, 

oppermachtig… En logisch zo, hij heeft het zelf ontworpen en 

gecreëerd… 

 

In het begin koos God ervoor om mensen te maken die zelf konden 

kiezen; vertrouwen of 

wantrouwen, goed of slecht… Het 

had zo mooi kunnen zijn, een 

eeuwige relatie tussen mens en 

God met een directe band, liefde 

zonder afstand. Maar nu kiest God 

de andere weg. Liefde van een 

afstand, een afstand die Hij niet wil 

maar wel accepteert omdat het 

alternatief – alles vernietigen – niet 

acceptabel is. Maar met het oordeel 

horen we meteen als bemoediging de 

profetie over diegene uit het menselijk nageslacht die het kwaad zal 

vernietigen. 

 

Na dit verhaal van Adam en Eva krijgen we in de Bijbel in 

vogelvlucht de geschiedenis van hoe de mens van kwaad tot erger 

gaat. Beginnend met de moord van Abel door Kain, lezen we al 

heel snel het heel sterk neergezette Gen 6:5 “De Heer zag dat alle 

mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even 

slecht.”  

En God besloot er een einde aan te maken… 

Hier komt het dichtbij een totale 

vernietiging van de hele schepping. 

De aarde wordt letterlijk 

omgeploegd zou je bijna zeggen. De 

honderden meters dikke aardlagen 

met fossielen overal op aarde zijn 

het zichtbare resultaat van de 

kracht en omvang van de ‘zondvloed’.  Maar ook hier zien we 

Gods keuze om niet de hele mensheid af te danken en opnieuw te 

beginnen… Nee, “Noach vond genade bij de Heer”. Het was niet dat 

omdat hij zo goed was dat hij verdiende dat hij in leven bleef – kijk 

maar eens hoe zijn leven onmiddellijk na de zondvloed is. Nee, God 

koos ervoor om genadig te zijn om zo het menselijke ras in stand te 

houden… 

Net als bij Adam en Eva… 

 

Alleen zien we dat er weer een verandering plaatsvindt in de 

relatie tussen God en de mens. Eerst was er direct contact. Daarna, 

na de zondeval, moest de mensheid het een poosje doen met de 

herinnering aan die reële wandel met God (ondersteund door het 

getuigenis van de voorouders die honderden jaren de boodschap 

door konden vertellen). Maar toch ging de relatie verloren. 

Nu krijgen Noach en zijn zonen nieuwe leefregels, duidelijker, 

meer gespecificeerd… (Gen 9: 1-17) 

 

En op die manier krijgt de mensheid een nieuwe kans… door 

genade 

 
  

“In die tijd begon men de 
naam van de HEER aan te 
roepen.” Gen 4: 26 
 
Gedachte… Is dit het begin 
van de georganiseerde 
religie?  

? Waarom maakte God het niet 

onmogelijk om Hem 
ongehoorzaam te zijn?  

? Waarom zou alles vernietigen 

het enige alternatief zijn?  

? Waarom was dat niet 

acceptabel? 
 
Adam en Eva worden uit het 

paradijs gezet, ? Waaraan kun je 

hier Gods liefde in zien? 
 



2. Twijfelachtige geloofshelden (Abraham, Izaak en Jacob) 
 

Ze staan er in… Alle drie in het 

rijtje van geloofshelden in 

Hebreeën 11. Maar als je hun 

leven bekijkt zoals het in Genesis 

beschreven is… 

 

De echte relatie met God was zo goed als verdwenen…Al vrij snel 

na de zondvloed  in Noach z’n tijd kwam de zelfgerichte houding 

van de mens weer naar boven (Torenbouw van Babel; Gen 11  -  

‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal 

ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid 

raken.’) Met als gevolg dat God ze dwingt om zich te verspreiden… 

Ja er waren wel individuen die God bleven volgen. Job is zo’n 

persoon in de geschiedenis die een persoonlijk geloof had in die tijd 

van religie en afgodendienst. 

Maar als je kijkt naar de familie van ‘geloofshelden’… 

In Gods eigen woorden lezen we in Jozua 24: ‘Jullie voorouders 

woonden lang geleden ten oosten van de 

Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen 

Abraham en Nachor. Ze dienden andere 

goden. Maar ik heb jullie stamvader 

Abraham daar weggehaald…’ 

God koos Abraham om door hem iets 

te gaan doen. En in de rest van 

Genesis lezen we hoe de 

afgodendienaar Abraham met 

vallen en opstaan uitgroeit tot 

een “vader van de gelovigen”. 

Abraham geloofde Gods belofte 

en ging op reis (Gen 12). Hij 

komt in het ‘beloofde land’ en 

krijgt daar te maken met een 

hongersnood. Prompt gaat ie in de zelfverdediging, trekt naar 

Egypte, en spelt de Farao een half-leugen op de mouw (Gen 20:12) 

om zichzelf veilig te stellen. Maar God laat zich daardoor blijkbaar 

niet tegenhouden en grijpt zelf in om de zaak te corrigeren. En de 

‘vertegenwoordiger van God’ krijgt een veeg uit de pan van de 

afgoden dienende Farao… 

Toch zien we dat de basishouding van Abraham goed was. Hij wist 

lang niet altijd wat Gods wil was maar hij geloofde wel, hij bleef 

trouw. Hij had geen idee hoe God de belofte van een nageslacht in 

vervulling zou brengen, en zo nu en dan probeerde hij daar even 

een handje bij te helpen (via mijn slaaf soms? (Gen 15:2) – via 

Ismaël misschien?(Gen 17:18)). Maar uiteindelijk leerde hij Gods 

stem haarscherp verstaan en bleef hij onvoorwaardelijk 

gehoorzamen,  zelfs al leek God Zijn eigen beloftes tegen te werken 

door die opdracht om Isaak te offeren (Gen 22:2; Hebr 11:17-19).  

Over Isaak gesproken, in zijn jeugd 

zien we hem als een beeld van Jezus die 

door De Vader geofferd wordt. Maar op 

oudere leeftijd leren we hem kennen als 

iemand met zijn eigen voorkeuren, 

waarbij hij naar het lijkt van plan was een heel duidelijke 

boodschap van God min of naast zich neer te leggen. Hij beloofde 

de zegen aan Esau terwijl God die voor Jacob bestemd had (Gen 

25:23 ; Rom 9:11-13). Natuurlijk, de manier waarop dat door 

Rebekka en Jacob ‘gecorrigeerd’ werd verdient ook geen 

schoonheidsprijs… (Gen 27:5-29) 

Jacob is trouwens een voorbeeld van Gods onvoorwaardelijke 

trouw aan Zijn keuze. Gekozen voor de geboorte (Gen 25) maar 

uiteindelijk van huis en haard verdreven door de bovengenoemde 

stunt om de zegen van de eerstgeborene te krijgen. Onderweg 

krijgt hij een visioen en spreekt God persoonlijk met hem. God 

belooft hem de zekerheid van Zijn nabijheid en geeft hem de 

belofte die eerder voor Abraham en Isaak gold. En hoe reageert 

Jacob?  Als, als als,  … dan… (Gen 28:14-22) Heel berekenend en 

voorwaardelijk. 

Jacob toont zich een goed herder en zakenman tijdens zijn verblijf 

bij oom Laban, maar ervaart hier ook hoe het is om zelf bedrogen te 

‘Door jou zullen alle volken 
op aarde gezegend 
worden’. Gen 12:3 
 
Gedachte: Die belofte van 
God was niet alleen voor 
Abraham… 

‘Trek weg uit je land, verlaat je 
familie, verlaat ook je naaste 
verwanten, en ga naar het land 
dat ik je zal wijzen.’ Gen 12:1 
 
Gedachte: Geloven is niet een 
theoretisch iets maar er komen 
daden aan te pas… (Jac. 1:22) 

Gedachte: Eerste keer 
dat er in de Bijbel over 
(vader)liefde gesproken 
wordt is in deze context. 
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worden. Hij houdt er uiteindelijk wel een enorme kudde en een 

heel groot gezin aan over (Gen 30). 

Eindelijk leert Jacob zijn belangrijkste les tijdens de terugweg naar 

het beloofde land. Bij de grensrivier komt hij zichzelf tegen in een 

gevecht met ‘een engel’ en geeft hij eindelijk toe dat hij Gods zegen 

nodig heeft… Daar krijgt hij dan een nieuwe naam; niet meer Jacob 

maar Israël. Een poos later bevestigt God nog een keer die 

naamsverandering terwijl hij tegelijkertijd nog een keer het land 

Kanaän aan Jacob en zijn nakomelingen belooft (Gen 35). 

Die kinderen van Jacob waren overigens zelf ook geen lieverdjes. 

Een aantal van hen moorden de hele mannelijke bevolking van een 

stad uit (Gen 34 -  eerwraak). De drie oudsten krijgen in de 

zegenspreuk die Jacob aan het einde van zijn leven uitspreekt (Gen 

49) alle drie nog een veeg uit de pan mee en de grote zegen gaat 

naar Juda (die wordt uiteindelijk de voorvader van David en daarmee van 

Jezus). Josef is de tweede zoon die een eervolle vermelding krijgt en 

hij komt ook als de enige in de eregalerij der geloofshelden voor 

(Heb 11). 

 

Ja, Abraham, Isaak en Jacob, ze staan in 

die ere-galerij. Maar niet vanwege hun 

gedrag… Ze staan erin omdat ze 

ondanks al hun fouten bleven geloven 

en bleven vertrouwen op de genade van 

God. God koos hen en zij reageerden in 

gehoorzaamheid. 

 

En door hun gehoorzaamheid werden zij de basis voor een volk dat 

speciaal door God was uitgekozen om in een nieuwe tijd een 

nieuwe soort van relatie tussen God en de mensheid zichtbaar te 

maken… 

Ook de geloofshelden zijn 

gewone mensen, net als 

wij. Maar ze hebben wel 

volgehouden in dat 

geloof. Hoe volhardend 

zijn wij als het leven 

tegenzit? 

 



Gedachte: wat zouden 
wij dat ook vaak niet 
graag willen; God zo 
duidelijk en zichtbaar in 
ons leven aanwezig…  

? Maar zouden wij het 

er dan werkelijk beter 
van af brengen dan het 
volk Israël in de 
woestijn? 

3.  Eerst genade en daarna de wet (Exodus t/m Deuteronomium) 

 

We zijn intussen al weer een paar 

honderd jaar verder in de 

geschiedenis. En – zoals de Bijbel 

het ook zegt –  al de grote daden 

van Jozef zijn vergeten door de 

mensen in Egypte. De Israëlieten 

zijn tot slaaf gemaakt.  

En dan komt God in actie. Het begint met 

de geboorte van Moses, een baby geboren 

in het slavenvolk, maar bestemd voor grote 

daden. En God zorgt ervoor dat hij de 

benodigde opleidingen en ervaring krijgt. 

Als aangenomen zoon van de Farao leert 

hij lezen en schrijven, krijgt hij een prima 

militaire opleiding en leidt voor de rest een 

leventje als een prins. Totdat hij zijn geduld 

verliest, een Egyptenaar doodslaat en moet 

vluchten voor zijn eigen leven.  

Van een paleis naar de woestijn, ipv omringt door dienstknechten 

die hem op zijn wenken bedienen naar een kudde schapen die 

helemaal van hem afhankelijk zijn. Een door God gestuurde 

vervolgopleiding om hem geschikt te maken als leider voor een 

heel volk. Tot – eindelijk – na 80 jaar het tijdstip komt voor de 

bevrijding van Israël.  

En wat voor een bevrijding! De 10 

plagen die God over het land laat 

komen laten duidelijk Zijn macht zien 

over alle Egyptische goden, inclusief 

Rah, de zonnegod, waarvan de Farao 

de vertegenwoordiger op aarde was… 

Een spectaculair begin van een 

spectaculaire relatie tussen God en 

Zijn uitgekozen volk.  

Uitgekozen omdat ze nakomelingen van Abraham waren – de 

vervulling van Gods belofte aan Zijn vriend. Niet omdat zij als volk 

groot(s) waren, maar lang daarvoor. Niet gekozen omdat ze 

speciaal waren maar speciaal omdat ze gekozen zijn. 

En God is heel merkbaar dichtbij.  In de plagen, in de doortocht 

door de zee, als rookkolom overdag en 

als vuurkolom ‘s nachts. Hij voorziet 

het hele volk van eten en drinken in de 

woestijn – 40 jaar lang! Zelfs hun 

schoenen slijten niet in al die jaren… 

 

God toont zichzelf en Zijn macht bij de 

berg Sinaï. Daar sluit Hij een verbond 

met het volk en geeft Hij hen Zijn 

geboden, de spelregels voor hun unieke 

relatie met Hem. 

Exodus, Leviticus, Numeri en 

Deuteronomium, vier boeken, bijna 

helemaal gevuld met regels. De gelovige 

Joden hebben er een dikke 600 unieke 

‘wetten’ uit gedistilleerd waaraan ze zich 

proberen te houden. De  rest zijn 

instructies voor het bouwen van een 

heiligdom en alle bijbehorende artikelen. 

En heel gedetailleerde regels over hoe de religieuze handelingen 

(de offers en erediensten etc) uitgevoerd moesten worden. 

Het is interessant te weten dat de wetenschap er zo langzamerhand 

ook achter is gekomen dat veel van de leefregels – de 

reinigingswetten –  heel praktisch waren 

(en zijn) om ziekten te voorkomen in een 

warm klimaat. De Israëlieten kregen 

wetten, ja. Maar die wetten waren gegeven 

om hen te leren leven in hun speciale relatie 

met hun God. En die relatie hadden ze 

puur en alleen maar door genade, doordat 

zij afstamden van Abraham.  

Derde in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  
(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

? Realiseren wij ons 

dat God soms 
(vaak?) al tijden lang 
bezig is geweest 
met de 
voorbereidingen 
voor het verhoren 
van ons gebed? 
Vgl ook Daniel 9:23, 
10:12 

Gedachte: God is wel 
dichtbij maar Hij is en 
blijft een heilig God die 
je niet zonder 
gevolgen kunt 
behandelen als een 
gelijke of nog erger. 

? Komt je dit niet 

erg bekend voor? 
Ook de relatie van 
NT christenen is 
gekregen door 
genade en ervaren 
door naar Gods wil 
te leven.   

Veertig jaar lang heeft hij 
u door de woestijn geleid 
en in al die tijd raakten 
uw kleren en uw 
sandalen niet versleten,  
en had u geen brood en 
geen wijn of andere 
drank nodig. Dat moest 
u ervan doordringen dat 
hij, de HEER, uw God 
is.  

Deut 29:4 



Het bestaan van hun relatie met God was niet afhankelijk van hun 

navolgen van de wetten maar hun ervaring daarvan wel…  

En dat was niet zo gemakkelijk als het lijkt blijkbaar. Het begon al 

toen Mozes nog op de berg was om de wetten bij God op te halen. 

De Israëlieten maakten zichzelf een gouden kalf omdat ze een 

‘zichtbare God’ wilden hebben, net als de Egyptenaren (Ex. 32) 

Maar ook daarna, onderweg naar het beloofde land, klagen ze steen 

en been. En wanneer ze bij de grens 

aankomen en de verkenners komen terug 

hebben ze zo weinig vertrouwen in God dat 

ze liever terugkeren naar Egypte dan zelfs 

ook maar te proberen het land in te nemen. 

Het volk is er nog niet klaar voor. Het is nog 

steeds een groep bange slaven in plaats van 

een volk dat vertrouwt in God. 

 

Zo wordt de woestijn de volgende 40 jaar voor het hele volk een 

leerschool. De theorieles bij de berg Sinaï wordt nu de praktijkles 

van het volgen van de rookkolom. God bepaalt wanneer ze rusten 

en wanneer ze verder trekken. Er zijn testen en moeilijkheden 

waarbij hun vertrouwen op God uitgeprobeerd wordt maar ook is 

daar steeds weer de dagelijkse voorziening van eten en drinken. 

En langzamerhand leert het volk de 

godsdienstige rituelen na te volgen, de relatie 

met God te onderhouden. Ze leren de 

dagelijkse problemen in vertrouwen op en 

gehoorzaamheid aan God op te lossen. 

En uiteindelijk staan de nakomelingen van 

Abraham, Isaak en Jacob daar weer aan de 

grens van het beloofde land. 40 jaar nadat de 

eerste verspieders het land bekeken en  zo’n 

400 jaar na de belofte van God aan Abraham. 

Maar nu zijn ze er klaar voor. 

Ze zijn gegroeid tot een eenheid. Ze zijn gehard door het leven in 

de woestijn en hebben geleerd hun God te gehoorzamen. 

Klaar voor een nieuwe fase in de geschiedenis. 

 

? Hoe groot is 

ons vertrouwen  
op God? Is het 
niet zo dat de 
praktijk vaak laat 
zien dat we daar 
nogal eens in 
tekort schieten? 

Gedachte: 
godsdienstige 
rituelen kunnen 
ons helpen om 
ons beter op God 
te concentreren… 
Maar ze zijn ter 
ondersteuning van 
de relatie, niet de 
vervanging van de 
relatie. 



4.  Een gewaarschuwd volk… (Jozua tot eind OT) 

 

“U hebt zelf kunnen zien wat de 

HEER, uw God, met al die 

volken heeft gedaan. Hij was het 

immers die voor u streed. Ik heb 

voor uw stammen door loting het 

land verdeeld van de volken die ik 

heb uitgeroeid, van de Jordaan tot 

aan de Grote Zee in het westen; en eveneens het land van de volken die 

nog zijn overgebleven. Die zal de HEER, uw God, zelf voor u verdrijven 

en uitroeien. Dan kunt u hun land in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd. 

Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften 

van Mozes. Wijk daar op geen enkele manier van af. Vermeng u niet 

met die vreemde volken die nog bij u overgebleven zijn. Neem de 

naam van hun goden niet in de mond en zweer er nooit bij, dien die niet 

en buig u nooit voor ze neer. U moet alleen de HEER, uw God, zijn 

toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. De HEER roeide 

grote en machtige volken voor u uit, niemand kon tegen u standhouden, 

tot op de dag van vandaag.  

Luister. U moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de 

beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Maar zoals hij u de 

voorspoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk 

onheil over u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt die 

hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze 

neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft.  

 

Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met 

onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten 

oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de 

HEER. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel 

wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat 

of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In 

ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’  

Jozua 23, 24 

 

Bij het lezen van het boek Jozua en de daarop volgende 

geschiedenis komen er een heleboel vragen naar boven… Waarom 

moesten die andere volkeren 

verdwijnen? Waarom die strikte 

afscheiding? Waarom…? 

Waarom…? Waarom…? 

God sloot een verbond met Israël , 

zoals de keizers vroeger verbonden 

sloten met de koningen, de heersers 

onder hen. Ik bescherm jou als jij mij 

dient… 

Maar dat verbond werd pas 

gesloten nadat Hij het volk eerst had 

bevrijdt uit Egypte. En nadat Hij – al 

honderden jaren eerder – een ander 

verdrag had gesloten met Abraham. 

Een eenzijdig verbond, waar alleen 

God zichzelf bepaalde dingen 

oplegde en van Abraham alleen 

maar geloof vroeg (Gen 15). 

Maar, zoals Jozua al aan zag komen, 

was de keuze van het volk niet zo 

hard als die van God. In de eeuwen 

daarna is de relatie tussen God en 

het volk net een roller-coaster, op-

en-neer, op-en-neer… Ze scheiden zich nooit 100% van de andere 

volkeren af en vallen dus steeds in de verleiding om die volkeren 

hun (af)goden te aanbidden (die waren tenminste zichtbaar…). 

Uiteindelijk willen ze ook een koning, net als die andere volkeren 

en zetten daarmee God aan de kant als hun directe heerser 

(1Sam8:5-9). En toch is dat ook geen succes. Het geestelijk niveau 

van het volk gaat op en neer met dat van de heersende koning. 

Saul, de eerste koning, is een beer van een kerel (1Sam10:23,24) 

maar is snel zijn baan weer kwijt omdat hij God niet gehoorzaam is. 

Vierde in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  
(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

‘Wees ervan doordrongen 
dat je nakomelingen als 
vreemdeling zullen wonen in 
een land dat niet van hen is 
en dat ze daar slaaf zullen 
zijn en onderdrukt zullen 
worden, vierhonderd jaar 
lang. Maar ik zal hun 
onderdrukkers ter 
verantwoording roepen, en 
dan zullen ze wegtrekken, 
met grote rijkdommen. Wat 
jou betreft: je zult in vrede 
met je voorouders worden 
verenigd en in gezegende 
ouderdom begraven worden. 
Pas de vierde generatie zal 
hierheen terugkeren, want 
pas dan hebben de 
Amorieten zo veel misdaden 
bedreven dat de maat vol is.’ 

 Genesis 15:13-16 
Gedachte:  
Dit werd al tegen Abraham 
gezegd… 400 jaar, zolang 
hadden de volkeren in 
Kanaän nog de tijd om hun 
gedrag te beoordelen… 



Maar de regering van tweede koning, David; ja dat was het begin 

van de gouden eeuw voor Israël. Niet dat David zo’n poeslieve 

vent was. Hij voerde oorlog links en rechts waardoor het land van 

Israël veel groter werd dan het voorheen was. Hij had meerdere 

vrouwen, pleegde overspel en liet de echtgenoot toen maar 

‘vermoorden’.  

Maar toch had hij een relatie met God 

die klonk als een klok. David was 

corrigeerbaar. Hij beleed zijn zonden en 

communiceerde met zijn God – de 

psalmen staan er bol van. Hij aanbad 

God, hij vocht met God, hij schreeuwde 

het uit naar God in tijden van angst en 

twijfel. Maar hij bleef zichzelf onder 

Gods leiding zetten. Hij bleef doorgaan 

in geloof in God, in vertrouwen op God. 

Na David kwam Salomo, het 

hoogtepunt van Israëls gouden eeuw, 

maar meteen ook het einde ervan. Salomo begon goed. Hij mocht 

Gods tempel bouwen in een tijd van vrede. Hij was rijk en werd 

gezegend met grote wijsheid (1Kon5:1-14). Maar toch, aan het 

einde, bleek hij met al die wijsheid toch niet zo vasthoudend in zijn 

geloof als David. En meteen na hem viel het rijk van Israël in 

tweeën uit elkaar. Twee koninkrijken met twee series koningen. En 

zoals de koningen leefden, zo leefde het volk. Als de koning God 

diende, diende het volk God ook. Maar meestal was dat niet zo… 

En dus stuurde God de profeten… Boodschappers die de 

koningen en het volk waarschuwden voor de gevolgen van 

ongehoorzaamheid (zoals Jozua dat al had aangekondigd). 

God omschrijft zichzelf als een man die door zijn vrouw (Israël) in 

de steek is gelaten maar haar niet kan en wil opgeven (Hosea2). Hij 

kondigt aan om alles wat nodig is te zullen doen om haar weer 

terug te krijgen en belooft tegelijkertijd dat er dan weer geweldige 

tijden komen voor Israël, Zijn volk.  

Maar eerst gaat de dreiging die Jozua al aankondigde in vervulling. 

Uiteindelijk ‘verlaat God Zijn plek in de tempel’ (Ezech 10). Het 

volk Israël wordt uit hun land verdreven. Ze worden verstrooit 

over het hele Midden-Oosten en komen pas terug nadat ze hun les 

geleerd hebben.  

Na de ballingschap wordt de tempel herbouwd maar de band met 

God is anders. Er worden geen afgoden meer vereert, alle aandacht 

is nu voor de wet en de rituelen,  maar er zijn geen profeten meer. 

Er is geen communicatie…   Voor 400 lange jaren is God stil… 

  

Schep, o God,  
een zuiver hart in mij,  
vernieuw mijn geest,  
maak mij standvastig,  
Verban mij niet  
uit uw nabijheid,  
neem uw heilige geest  
niet van mij weg.  

Psalm 51 
Gedachte: 
Voor ons is het een 
aanbiddingslied.  Maar 
voor David was het in 
zijn tijd een echt risico… 



5. Genade in levende lijve (Evangeliën) 

 

De evangeliën vertellen het 

verhaal van een aparte tijd in de 

Bijbelse geschiedenis. Wij lezen 

het als een onderdeel van het 

Nieuwe Testament, maar 

eigenlijk is het meer een deel van 

het oude dan van het nieuwe. Het 

is de overgang tussen Israël als het middel(punt) van Gods 

activiteiten en de NT gemeente. De wisseling van de lang beloofde 

Messias die komt als koning naar de Messias die sterft als de knecht 

van God. Een verandering van het verwachten van een zichtbaar 

koninkrijk nu direct, naar de realisatie dat het koninkrijk voorlopig 

nog onzichtbaar blijft.  

Maar wat een geweldige tijd!  

Na vierhonderd jaar stilte is 

er weer een profeet. God is 

terug in Israël. En dit keer 

letterlijk.  

 

Door honderden profetieën 

in het oude testament had 

God al gecommuniceerd dat 

er iemand zou komen. 

Iemand die voor altijd recht 

zou brengen in de gebroken 

wereld.  

Maar kijk eens naar zijn 

namen (Jes. 9 in kader). 

God kondigt aan dat hij zelf 

gaat komen. Hij gaat orde op 

zaken stellen.  

En dus zijn de verwachtingen 

in Israël hooggespannen. Een 

koning gaat komen. Een 

heerser die vrijheid en 

gerechtigheid zal brengen 

voor het volk van God. Die de honderden jaren van rechtlijnigheid 

van de religieuzen zal belonen. Hebben ze niet hun uiterste best 

gedaan om zich precies aan de wetten te houden? Ze hebben die 

bestudeert en omschreven wat de betekenis precies is. Om toch 

maar niet per ongeluk over de schreef te gaan. 

En dan is Johannes er plotseling. Een profeet, dat kun je zo wel 

zien. Wat echter vreemd is, is dat hij de religieuze leiders niet eert 

maar hun oproept om zich te bekeren, net als ‘het gewone volk’… 

Maar hij verwijst naar iemand die gaat komen, iemand die nog veel 

belangrijker is dan hij zelf.  

Hij verwijst naar Jezus (Joh 1:19-34) 

En die bouwt al snel een reputatie op. Maar niet een erg goede wat 

de religieuze leiders betreft. Net als Johannes neemt Jezus geen blad 

voor de mond in zijn uitspraken over hen. En zijn gedrag is ronduit 

afkeurenswaardig. Hij trekt zich blijkbaar niets aan van al die keurig 

omschreven regels die zij hebben opgesteld.  

En het volk raakt verward. Jezus gedraagt zich niet naar hun 

verwachting. Hij trekt op met het uitschot van de samenleving. Hij 

geeft de gerespecteerde leiders regelmatig een veeg uit de pan . Zo 

nu en dan laait de hoop echter op. Vooral als Jezus laat zien dat hij 

duizenden mensen te eten kan geven van de lunch van een klein 

jochie. Dat is nog eens handig! Maar Jezus wijst hun pogingen om 

hem tot koning te kronen af (Joh 6:15). 

Maar die wonderen bewijzen het toch? Dit moet de Messias wel 

zijn. En toch accepteren de leiders hem niet, of toch wel? (Joh 7:25-

34). En  wanneer begint ie nu de vijanden te verdrijven? 

En omdat de leiders hem niet accepteren en hem zelfs openlijk gaan 

aanvallen en afwijzen, verandert de werkwijze van Jezus. God 

kwam maar Hij werd niet herkend omdat Hij zich niet gedroeg 

zoals de mensen zich het hadden voorgesteld. God kwam voor de 

wereld maar werd door de wereld verworpen (Joh. 1:10-11) 

Maar toch bleef de genade doorgaan. 

Kijk maar eens naar het leven van Jezus. Hij geneest de zieken links 

en rechts. Iedereen die komt, ongeacht of ze veel of weinig geloof 

hebben. Hij vergeeft de zonden van de hoeren en tollenaars en 

nodigt hen uit om zijn volgelingen te worden. Hij veroordeelt hen 

die berouw hebben niet maar vergeeft hen. Hij is de genade van 

God in levende lijve.  

 

Vijfde in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  

(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat 
er met de wolken van de hemel 
iemand kwam die eruitzag als een 
mens. Hij naderde de oude wijze en 
werd voor hem geleid.   
Hem werden macht, eer en het 
koningschap verleend, en alle volken 
en naties, welke taal zij ook spraken, 
dienden hem. Zijn heerschappij was 
een eeuwige heerschappij die nooit ten 
einde zou komen, zijn koningschap 
zou nooit te gronde gaan.   

Daniel 7:13,14 
 
Een kind is ons geboren, een zoon is 
ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, Vredevorst.  
Groot is zijn heerschappij,  
aan de vrede zal geen einde komen.  
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  
ze staan vast, in recht en  
gerechtigheid, van nu tot in 
eeuwigheid.  

Jesaja 9:5,6 
 



Misschien hadden wij de zaak al lang opgegeven. Als ze dan echt 

niet willen… Maar God bleef doorgaan tot het bittere eind. Het doel 

was (en is) niet in de eerste plaats het goede gevoel van ons mensen. 

Zijn doel was om een eeuwige relatie mogelijk te maken. Die relatie 

die bij Adam en Eva al verloren was gegaan. En om dat doel te 

bereiken was geen prijs te hoog.  

 

Genade en rechtvaardigheid; God is het allebei. In het oude 

testament oordeelde God de mensen maar vergaf hen ook als ze 

Hem wilden volgen. Keer op keer gaf Hij nieuwe kansen aan de 

mensen. En nooit heeft Hij de hele mensheid uitgeroeid omdat ze 

weer niet aan de eisen van Zijn rechtvaardigheid voldeden.  

Maar nu komt daar een einde aan… 

Gods rechtvaardigheid eist betaling voor alle schuld, voor alle 

zonden… 

De gelovigen verwerpen de Messias die door God aangekondigd 

was. God stuurt Zijn zoon en  na alle profeten afgewezen te hebben 

onderwerpen ze zich ook niet aan deze boodschapper die God zelf 

stuurt. De boodschapper die God zelf is… 

 

En dan volgt het oordeel… 

 

Het oordeel van God komt en Hijzelf krijgt de volle laag. Hij vangt 

zelf de klap op die voor ons mensen bestemd was. De straf die komt 

omdat de rechtvaardigheid van God dat vereist treft Jezus. God blijft 

rechtvaardig en genadig.  

Hij wordt veroordeeld en wij mensen krijgen de genade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij kreeg wat wij verdienden, 

en wij krijgen wat wij niet verdienen. 



6.     Leven vanuit de genade (Handelingen en daarna) 

 

De discipelen waren bang 

geweest. Ze hadden zichzelf 

opgesloten uit angst voor de 

religieuze leiders.    

Maar toen was Jezus plotseling 

verschenen, opgestaan uit het 

graf na die vreselijke kruisdood. En nadat hij tijdens 40 dagen met 

hen de Bijbel had doorgespit en hun nieuwe inzichten had gegeven 

in de oude profetieën, was hij verdwenen, teruggegaan naar de 

Vader in de hemel. 

En toen was er de komst van de 

Geest geweest. Een ervaring die 

nooit weer vergeten zou worden.  

Het had hun leven op de kop 

gezet en hun van binnen uit 

compleet veranderd. Het was het 

begin van de gemeente. Een snel 

groeiende gemeente… 

Beginnend met een grote groep 

van mensen  die vanuit alle 

windstreken van het Romeinse 

rijk kwamen groeide deze 

beweging al heel snel uit tot vele 

duizenden aanhangers. En er 

kwamen steeds meer mensen tot 

geloof vanuit alle lagen van de 

joodse en heidense bevolking. 

Er gebeurden wonderen. Zieken 

werden genezen. De kracht van 

Gods Geest was duidelijk 

aanwezig en trok heel veel 

mensen aan. Hoewel er ook velen terughoudend waren om zich 

aan te sluiten (Hand. 5:12-15). 

In de eerste tientallen jaren werd er druk gereisd door diverse van 

de oorspronkelijke discipelen. Alle verhalen over Paulus zijn 

natuurlijk bij ons bekend door wat er in het boek Handelingen en 

in zijn eigen brieven over is geschreven. 

Maar veel minder bekend zijn de reizen van andere volgelingen 

van Jezus.  Petrus heeft volgens de geschiedenis ook redelijk veel 

rondgereisd, maar richtte zich voornamelijk op de Joden. 

Uiteindelijk werd hij gedood in Rome. Van Andreas is bekend dat 

hij naar het noordoosten ging (Armenië) en Tomas zou richting 

Irak en Iran zijn gereisd (in zuid-India is een oude christelijke kerk 

die zich erop beroemd nog door Tomas te zijn gesticht). Ook 

Johannes trok naar klein-Azië waar hij uiteindelijk in Efeze 

overleed.  Ook over verschillende andere discipelen staan  in de 

geschriften van de kerkvaders verhalen over hun werk op het 

zendingsveld.  Binnen 300 jaar na het overlijden van Jezus waren 

overal in het Romeinse rijk christelijke kerken aanwezig, van India 

tot Engeland, van noord-west-Afrika tot de Zwarte zee. Rond 1000 

jaar na Christus had het Evangelie zich verspreid over heel West en 

Oost Europa en Rusland, het verspreidde zich tot diep in Afrika en 

dook op bij de oostkust van China. En zo ging het in sneltreinvaart 

over de rest van de wereld. 

Het verhaal van de gemeente van 

Christus is een verhaal van ups-

en-downs. Tijden van opleving en 

heiliging wisselen af met periodes 

van afdwalen, naar binnen gericht 

zijn, bureaucratie en onderlinge 

machtsstrijd.  

Ook nu in deze twee millennia na 

de dood, de opstanding en de 

hemelvaart van Jezus, zien we voortdurend de genade van God 

voor de gelovigen, de kerk, de gemeente. 

Steeds als de gelovigen hun focus verliezen en het levende contact 

met God kwijtraken zie je dat er ergens in de wereld mensen 

opstaan die door de Geest van God de drang ervaren zich opnieuw 

toe te wijden. Om te gaan bidden voor een herleving , een 

Zesde in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  
(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

Annanias & Saffira 
We leven in de tijd van de 
genade, wordt er vaak gezegd. 
Anders blijkbaar dan de 
oudtestamentische periode. 
Maar God verandert niet.  
In het oude testament was hij 
een God van genade en recht. 
En dat is hij in onze tijd, de tijd 
van de gemeente, nog net zo. 
Het verhaal van Annanias en 
Saffira geeft ons een 
waarschuwing aan het begin 
van deze periode. God is 
ondanks de nu veel meer 
zichtbare genade, ook nog 
steeds een heilig God die niet 
met zich laat spotten. Zijn 
heiligheid vraagt nog steeds 
om eerbied. Zonder de genade 
zou iedere zonde, net als de 
leugen van Annanias en zijn 
vrouw, om een directe 
afrekening vragen… En wie 
zou dat overleven? 

Gedachte:  Perioden van 
gehoorzaamheid aan God, 
afgewisseld met tijden van 
ongehoorzaamheid en 
zelfverheerlijking…  
De geschiedenis van onze 
christelijke gemeente lijkt 
verdacht veel op die van het 
oudtestamentische volk van 
God… 



vernieuwing van het geloof. Soms was zo’n opwekking klein en 

plaatselijk, maar vaak waren het grote langdurige bewegingen 

waar de Heilige Geest de kerk opnieuw wakker schudde. 

In principe kun je de Reformatie zien als een van die opwekkingen. 

Deze maakte een einde aan de donkere middeleeuwen, een tijd 

waar de kerk meer op ritueel was gericht dan op geloof.  

Rond 1750 was er een grote opwekking. Evangelisten als John 

Wesley en George Whitefield preekten in vele landen en door hen 

bracht de Geest  overal de kerk tot leven. In Nederland sloeg het 

vuur toe in Nijkerk. Binnen de kortste keren zat de kerk vol en 

waren in de meeste kroegen de mensen samen bezig met het 

zoeken van God. De opwekking verspreidde zich snel over een 

groot deel van het oosten van ons land. Een paar jaar later werden 

ook de dorpen in de Alblasserwaard ‘geraakt door de Geest’.   

Ongeveer 50 jaar later was de tweede ‘Great Awakening’ in 

Amerika. Het was de tijd van de pioniers die naar het westen 

trekken. Maar deze uitbreidingsdrang ging gepaard met het 

negeren van God en geloof. Tot er een nieuwe beweging begon, de 

huifkar-opwekking.  Op diverse plaatsen in de wildernis werden 

‘campmeetings’ georganiseerd, aanplakbiljetten werden overal 

opgehangen en pioniers uit de wijde omtrek kwamen er in hun 

huifkar naar toe. Doordat er meerdere predikers tegelijk spraken 

waren er vaak vele duizenden mensen bij elkaar die in grote 

aantallen tot geloof komen.   

Het hoogtepunt van de derde grote opwekking in de  westerse 

wereld was halverwege de 19e eeuw. Het begon met een wekelijkse 

bidstond voor arbeiders en zakenmensen in New York. In een paar 

maanden kwamen meer dan vijftigduizend New Yorkers tot 

geloof… 

In die zelfde tijd begon het ook in Europa. In Ierland begonnen 

mensen te bidden. En de aandrang tot het gebed verspreidde zich 

tot er in ieder huis, in de scholen en in de kroegen bidstonden 

plaatsvonden. Een jaarlijkse kermis eindigde in een evangelisatie 

samenkomst met vijfduizend mensen. Een beroemde stoker van 

Schotse whisky ging failliet als direct gevolg van de opwekking. 

Sommige rechters hadden wekenlang geen enkele rechtszaak. De 

kerken sloegen de handen ineen om de nieuwe gelovigen op te 

kunnen vangen. In de jaren 1857-1860 vonden in de hele westerse 

wereld en vele andere Engelssprekende gebieden opwekkingen 

plaats. Alleen al in Engeland kwamen meer dan een miljoen 

mensen tot geloof in die paar jaar. Deze opwekkingen werden niet 

ingeleid door gebed, het was een beweging van gebed. Er werd 

gebeden en mensen kwamen tijdens het bidden tot bekering en 

begonnen een nieuwe bidstond in hun eigen huis. 

Een opwekking in Wales spreidde zich uit over diverse 

werelddelen en was mede de oorzaak van een volgende opwekking 

die de hele Pinksterbeweging tot gevolg had.  

Er zijn nog veel meer opwekkingen die geweldig zijn om bij stil te 

staan maar de ruimte ontbreekt. 

 

Gods genade houdt nooit op, tot aan ‘het einde der tijden’. 

 

 



7. Alles wordt nieuw (Brieven plus Openbaring) 

 

Genade in het NT 

‘Niet onder de wet maar onder 

genade’. Wij leven in de genadetijd 

zoals velen het noemen. 

Het nieuwe testament spreekt 

voortdurend over de genade van 

God die nu zo duidelijk zichtbaar 

is geworden door het leven,  sterven en opstaan van Jezus.  
 
‘Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft 
opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, 
samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade 
gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een 
plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de 
eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe 
goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu 
immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is 
een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan 
zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: 
in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die 
God mogelijk heeft gemaakt.’ 

Dit gedeelte uit de brief aan de kerk in Efeze is wel een van de 

meest bekende gedeeltes over die genade. Naast de vele teksten in 

de brief aan de Romeinen die ook bol staat van de verwijzingen 

naar Gods genade. Daarin, maar ook in de Galatenbrief hamert 

Paulus erop dat ze zich niet moeten laten verleiden om te vallen 

voor het wetticisme maar vast moeten houden aan de genade die 

vrijheid geeft. De vrijheid om het goede te doen… 
 
‘Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding 
van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God 
aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel 
overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens 
verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, 
maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot 
vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één 
mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in 

zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, 
dankzij die ene mens, Jezus Christus.’ 

Romeinen 5:15-17 

 

En daarmee is de cirkel rond. Door de zonde is de mensheid van 

God gescheiden aan het begin van de tijd. Door de genade van God 

is voor die schuld betaald en is het mogelijk dat de mensen weer 

‘zullen heersen in het eeuwige leven’.  

Wanneer dat begint weten we niet. Afhankelijk van welke 

theologie je volgt zijn  er nog flink wat problemen te verwachten, 

maar toch is er ook het uitzicht op de terugkomst van Jezus. Hij 

kwam tweeduizend jaar geleden om als slachtoffer te dienen. In de 

toekomst gaan al de profetieën over Jezus als koning en heerser in 

vervulling. Dan zal de erfgenaam van David weer op de troon 

zitten en zal hij deze wereld regeren volgens de richtlijnen die God 

al zoveel eeuwen geleden gegeven heeft. En dan zal er geen 

vrijheid meer zijn om hem te verwerpen. In ieder geval niet 

openlijk… De Messias zal regeren met een ijzeren staf (Psalm 2 en  

Openbaring 19). Maar in stilte, in het verborgen kunnen mensen 

nog steeds kiezen, nog steeds is er die vrijheid om Gods oplossing 

te verwerpen. Totdat God uiteindelijk zal zeggen:  “Nu is de tijd 

vol. Nu heeft de mensheid alle mogelijkheden gehad om te tonen of 

ze willen luisteren, of ze Mij willen volgen en Mijn oplossing willen 

accepteren. Er is genade voor iedereen die dat wil accepteren, maar 

voor diegenen die dat weigeren is er alleen maar een blijvende 

scheiding tussen hen en Mij over.” 

Aan het einde van de tijd – zoals wij die nu kennen – komt er een 

definitieve afrekening. 

En wat er dan komt is onbeschrijfelijk, maar geweldig om over te 

fantaseren… 

Het beeld wat er bij veel mensen opkomt als je het over de 

eeuwigheid hebt, is dat van engeltjes op een wolk. Om je dood te 

vervelen… Maar niets is minder waar. 

Onze toekomst is niet de hemel maar de aarde.  

Zevende en laatste in de serie 

‘Genade van begin tot eind’  
(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 



God heeft ons mensen 

gemaakt met een lichaam 

en de capaciteiten om 

van allerlei lichamelijke 

en andere inspanning te 

verrichten. En hij heeft 

ons beloofd dat we in de 

toekomst een nieuw 

lichaam zullen krijgen, 

net als Jezus dat kreeg bij 

zijn opstanding. Adam 

en Eva kregen de 

opdracht om de wereld, 

de natuur te beheren als 

vertegenwoordigers van 

God. En waarschijnlijk 

krijgen wij straks die 

zelfde opdracht ook 

weer. Niet op deze oude 

verrotte wereld waar 

alles bedorven is door de 

zonde. Nee, aan het einde 

van de bijbel staat 

beschreven hoe God 

uiteindelijk een nieuwe 

hemel en een nieuwe 

aarde gaat maken. Een nieuwe schepping voor de ‘vernieuwde 

mensen’. 

Stel je voor; leven in een perfecte wereld, onder perfecte 

omstandigheden met allemaal geweldige mensen om je heen… 

Steeds meer leren van elkaar en van God zelf. 

Want God is dan niet meer onzichtbaar, ver weg. Nee hij komt dan 

bij de mensen op die nieuwe aarde wonen. 

 

Wat een vooruitzicht hebben wij! 

Ondanks de puinhoop die wij mensen van deze schepping en van 

onze relaties hebben gemaakt is er toch hoop voor de toekomst.  

En niet omdat wij dat verdienen, maar puur en alleen door de 

genade van God. 

 

Zo groot is Gods genade is dat wij niet krijgen wat we verdienen, 

maar dat we juist datgene krijgen dat wij niet verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet 
meer. Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die 
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht. Ik hoorde een luide stem 
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij 
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 
was is voorbij.’  

Openb 21:1-4 
 
Hij liet me een rivier zien met water dat 
leven geeft. De rivier was helder als kristal 
en ontsprong aan de troon van God en van 
het lam. In het midden van het plein van de 
stad en aan weerskanten van de rivier 
stond een levensboom, die twaalf vruchten 
gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De 
bladeren van de boom brachten de volken 
genezing. Er zal niets meer zijn waarop 
nog een vloek rust. De troon van God en 
van het lam zal daar in de stad staan. Zijn 
dienaren zullen hem vereren en hem met 
eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun 
voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn 
en het licht van een lamp of het licht van 
de zon hebben ze niet nodig, want God, de 
Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als 
koningen heersen tot in eeuwigheid.  

Openbaring 22:1-5 


