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Algemene noot:  

1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze uit de vertaling van het Neder-
lands Bijbel Genootschap 1951 overgenomen. Wel zijn er af en toe woorden vervangen door meer heden-
daags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.  

2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te ver-
duidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere  kleur gemaakt , zodat u in één 
oogopslag  kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd. 

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn  staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk 
ook zij of haar  gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat 
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten. 

4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding . 

5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuur-
lijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies 
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 
4 hierboven. 

 
Nieuwe opmaak: maart 2009 

 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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Wat God bereid heeft en toebereidt voor degenen, die Hem liefhebben 
met betrekking tot dit aardse leven. 

1 Kor. 2:6-10 Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze 
eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat,  7  maar wat wij spreken, als een geheime-
nis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.  8  
En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, 
zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.  9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in ge en mensenhart is opgekomen, al wat God heeft be-
reid voor degenen, die Hem liefhebben.  10  Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de 
Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 

Bestemd voor de eeuwige, heilige woonstede Gods in de Geest. 

Ef. 2:19-22 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods, 20  gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de 
Hoeksteen is.  21  In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here,  22  in 
Wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Go ds in de Geest. 

Wij lezen hier, dat God ons deel wil geven aan het Goddelijk  Israël (alle begenadigden uit de gehele mensheid). 
Er is een Goddelijk Israël en een natuurlijk Israël. Een Goddelijk Israël bestaat uit mensen, die Hij heeft kunnen 
redden uit de nazaten van Jakob, het natuurlijke Israël, èn uit de wereld der heidenen, die Hij heeft kunnen verlos-
sen uit de zondemacht en kunnen vormen tot Zijn kinderen. Deze deelgave aan het Goddelijke Israël, dat een 
eeuwige woonstede Gods in de Geest zal vormen, is een eeuwig voornemen  van God, dat de Schrift ook wel 
het nieuwe Jeruzalem  noemt, of ook wel de berg Sion . Hij wil ons maken tot een eeuwig heiligdom van Hem, 
een huis, waarin Hij in al Zijn heerlijkheid  eeuwig  wonen kan en – door Zijn herschapen mensenkinderen heen – 
in alle eeuwigheid in al Zijn Goddelijke macht en heerlijkheid werken, scheppen en heersen  kan. 
 

Wij dienen een onzichtbare God, een eeuwige, wonderlijke God. Wij noemen Hem Vader  en Zijn Naam is JHWH 
(lees: JaHWèH). 
 

Exod. 3:13-15 Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God 
uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is Zijn Naam? wat moet ik hun dan antwoorden?  
14  Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben . En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben  heeft 
mij tot u gezonden.  15  Voorts zei God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Here, de God 
uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit 
is Mijn Naam voor eeuwig  en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. 

“Ik ben, Die Ik ben ” is Zijn eeuwige Naam . De Hebreeuwse Naam van onze almachtige God is JHWH, lees JaH-
WèH, deze Naam geeft in wezen hetzelfde weer; namelijk: “Ik besta eeuwig”. 
Hij is onzichtbaar, alom tegenwoordig, heerlijk, liefdevol voor ons, groot en almachtig. Hij openbaart Zich door Je-
zus Christus, Zijn eeuwige Zoon èn door ons, als Hij ons tot Zijn woonstede heeft kunnen maken, nadat wij in 
overgave en bekering tot Hem zijn gekomen. Niemand kan tot God komen dan door Jezus Christus, Zijn eeuwige 
Zoon en enige Middelaar tussen God en mensen, want Jezus stierf voor u en mij op Golgotha in het kruispunt der 
tijden en betaalde zo aldaar de zondeschuld voor alle mensen. 
 

Joh. 3:14-18 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des men-
sen verhoogd worden,  15  opdat een ieder, die gelooft, in Hem  eeuwig leven hebbe.  16  Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  17  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de 
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.  18  Wie in Hem gelooft, wordt niet ver-
oordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren 
Zoon van God. 

Joh. 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam  is, zal 
het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.  

Joh. 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de 
Vader (tot JaHWèH) dan door Mij.  

1 Tim. 2:5 Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Je-
zus.  

De zaligmakende genade van de Here Jezus Christus is verschenen voor alle mensen .  
 

Tit. 2:11  Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen ,  

Onze God wil, gedreven door Zijn liefde, de hele, in zonde gevallen mensheid  deel geven aan deze reddende 
genade van Hem om hen te bewaren voor een zeker eeuwig verderf, als zij in de zonde zouden blijven. Maar om 
deel te krijgen  aan dit Goddelijke heil moet de mens persoonlijk hier deel aan willen  nemen. 
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Deze persoonlijke deelname gebeurt door: 
 

1. een oprechte bekering  tot onze God. 
 

2 Kron. 7:13-14  Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied 
het land kaal te vreten, indien Ik pest onder Mijn volk zend, 14  en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 
verootmoedigt zich  en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht  en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal 
Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.  

2. geloof in het Woord van God , de gehele Schrift, de Bijbel en al Zijn beloften.  
 

2 Kor. 1:20 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: ja; daarom is ook door Hem het: 
amen, tot eer van God door ons.  

3. belijdenis van zondeschuld . 
 

1 Joh. 1:8-9  Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in 
ons niet.  9  Indien wij onze zonden belijden , Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid . 

Jes. 59:1-2 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om 
te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen 
Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.  

4. algehele overgave  van lichaam, ziel en geest aan onze Verlosser en Heiland, zodat Hij Zijn verlossings- en 
zaligmakend werk in heel ons wezen (lichaam, ziel en geest) in kan bouwen. 

 

Rom.12:1-3 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw licha-
men stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.  2  En wordt niet gelijk-
vormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen 
wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.  3  Want krachtens de genade, die mij geschon-
ken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen (niet meer willen dan waartoe God ons 
geroepen heeft), maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof , dat God elkeen in het bij-
zonder heeft toebedeeld. 

Vers 1 spreekt van de overgave van ons lichaam, vers 2 die van onze ziel, vers 3 die van onze geest. 
 

5. Geest, ziel en lichaam zo geheel voor Hem openstellen , opdat onze Koning der ere inga  en daar Zijn verlos-
sings- en zaligmakend werk inbouwe . 

 

Ps. 24:7-10 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning 
der ere inga.  8  Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in de strijd.  9  
Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga.  10  Wie 
is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. 

Ons gehoor is de poort van ons lichaam , onze wil is de poort van onze ziel , ons hart is de poort van onze geest . 
Het zijn de eeuwige deuren  van ons lichaam, onze ziel en geest, die wij voor de Koning der ere open moeten 
houden. 

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de 
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd (avondmaal) met hem houden en hij met Mij. 

Joh. 1:12  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden,  hun, die in Zijn Naam geloven;  

Jes. 40:3-5 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een 
baan voor onze God.  4  Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot 
een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.  5  En de heerlijkheid des Heren (de Goddelijke Natuur) zal zich (in uw hart 
en leven) openbaren, en al het levende tezamen  zal dit zien , want de mond des Heren heeft het gesproken. 

Gods stem roept in de woestijn (lees: woestenij) van ons hart en leven om dat hart en leven voor Hem te openen  
en voor Hem een rechte weg  te banen naar de (zonde)wildernis, die erin heerst, opdat Hij het herscheppe tot een 
paradijs . 
 

6. te hongeren en te dorsten naar al datgene, wat God in Zijn Woord, gedreven door Zijn liefde, uit genade aan 
de bekeerde zondaar wil geven op grond van de in Zijn Woord gegeven beloften; door ernaar te jagen . 

 

Ps. 42:2-3  Mijn ziel dorst naar God , naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods 
aangezicht verschijnen?  3  Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de gehele dag tot mij zegt: 
Waar is uw God? 

Filip. 3:10-14 Dit alles om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn 
lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende,  11  zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.  12  
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar,  of ik het ook grij-
pen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.  13  Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds 
gegrepen heb,  14  maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen 
voor mij ligt, jaag ik naar het doel , om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.                                                                                  
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Laat ons nu aan de hand van Gods Woord de ontwikkelingen en voortgang van dit Goddelijk voornemen van deel-
gave aan Zijn zaligmakende genade aan ons  volgen tot de eeuwige volmaaktheid  ervan toe. 

Het toeleidingswerk, dat de Heiland Zelf voor en in ons moest en moet verrichten. 

1. Zijn kruisdood tot betaling van onze zondeschuld op Golgotha.  
De gehele mensheid is gevallen in de zondeschuld. U en ik kunnen er niets aan doen, dat wij zondaren zijn. Maar 
God wil ons uit de zondestaat halen. Hij heeft ons Jezus, de God-Mens, gegeven. God Zelf kwam, door Jezus 
Christus, op aarde. Hij deed hiertoe menselijkheid aan en stelde Zich zo kwetsbaar op. Hij werd zo ook een Zoon 
van David, een zondige mens, en erfde hierdoor lichamelijk  zijn zondige genen (zie Matth. 22:41-46, Rom. 1:3 en 
Rom. 8:3). Jezus Christus had daardoor ook een eigen menselijke wil (zie Joh. 5:30) en stelde Hij Zich, volkomen 
gelijk als wij zijn op; namelijk, onder de verzoeking van de zonde, doch zonder Zelf te zondigen  (zie Hebr. 4:15). 
Toch overwon Hij steeds deze menselijke wil, want Hij zei steeds: “Niet Mijn wil, maar Uw (d.i. Mijns Vaders) wil 
geschiede”. Toen de tijd daar was betaalde Hij als Lam van God de zondeschuld van alle mensen. Een eeuwige 
verlossing werd toen voor alle mensen  volbracht. 
    

Hebr. 9:11-14 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen (nl. 
de geestelijke zaken die wij in het Nieuwe Verbond kennen). Hij is door de meerdere en meer volkomen (d.i. hemelse) taber-
nakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de ta-
bernakel van Israël).  12  Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en 
altijd  binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) een eeuwige verlos-
sing teweeggebracht.  13  Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de 
jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees  rein wordt,  14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus , 
Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode wer-
ken, om de levende God (volmaakt) te dienen. (HSV) 

2. En nu… 
En nu na 2000 jaar, wil Hij deze eeuwige verlossing ook voor ons, in ons lichaam, onze ziel en geest, waar maken, 
nadat wij ons in bekering geheel aan Hem hebben overgegeven. 
Hij geeft ons dan persoonlijk deel aan Zijn zaligmakende genade. Hij wil ons niet alleen vergeven, maar ook ver-
lossen van de zondemacht, en ook in ons woning maken om zo door ons heen in eeuwigheid te werken, te schep-
pen en in liefde te heersen. God wil in al Zijn onbeperktheid in ons woning maken, maar eerst moet Hij ons forme-
ren tot Zijn heilige tempel van transparant hemels goud (zie Openb. 21:10-18), en dat eveneens in ombeperkte, 
Goddelijke zin. Pas dan zal Hij hebben voldaan aan Zijn Goddelijk voornemen, dat wij kunnen lezen in Genesis 1 
vers 26a: 
 

En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot1) mensen maken naar Ons Beeld, als Onze Gelijkenis.  

Onze persoonlijke deelname aan Gods verlossing en volmaking 

De toebereiding van de zondaar tot de eeuwige, heilige woonstede van onze almachtige God. 
Deze verlossing en volmaking wordt pas in ons wezen waargemaakt, nadat wij er bereidwillig  in het geloof  per-
soonlijk  aan deelnemen door lichaam, ziel en geest open te stellen voor onze almachtige Verlosser en Heiland, 
zodat Hij Zijn heil in ons aan kan brengen, in ons wezen in kan bouwen . 

De 10-delige gave van Zijn zaligmakende genade. 
 

1. Verzoening met God. 
Als wij, bekeerd  zijnde, geloven  in onze redding door het gestorte bloed van het Lam van God  op Golgotha zijn 
wij verzoend met God.  
 

Rom. 5:10-11 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend  zijn door de dood Zijns 
Zoons , zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden  worden, doordat Hij leeft;  11  en dat niet alleen, 
maar wij roemen zelfs in God  door onze Here Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen heb-
ben.  

 

2. Vergeving van zonden na berouwvolle belijdenis e rvan. 
1 Joh. 1:8-9 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in 
ons niet.  9  Indien wij onze zonden belijden , Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven  en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  

                                                 
1 Onze almachtige God heeft drie openbaringsvormen : Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods wezen is een Eénheid. Hij is 
één Wezen, één Persoon.  De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here 
is onze God; de Here is één!  (dus één Persoon!).  
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
maakt (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvor-
men  uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest  uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God  uit. 
En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3). (noot – AK) 
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Jes. 59:1-2 Zie, de Hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om 
te horen;  2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding  brengen tussen u en uw God, en uw zonden 
doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.  

 Spr. 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt,  zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat , 
die vindt ontferming.  

 
3. Verlossing van zondemachten door onze persoonlij ke, moedwillige wassing in het bloed van 
het Lam van God, in het Vuur van Zijn loutering. 
Wij hebben hiervoor tot God te komen  zoals wij zijn en ons moedwillig te stellen onder Zijn wassing (loutering). 
 

Exod. 20:24-25    Een altaar van aarde zult gij (Mozes) voor Mij maken en daarop offeren uw brandoffers en 
uw vredeoffers, uw klein vee en uw runderen. Op elke plaats waar Ik Mijn Naam doe gedenken, zal Ik tot u ko-
men en u zegenen. 25 Als gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan mag gij het niet bouwen  van 
gehouwen steen;  wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt  gij het. 

Aarde beeldt de in zonde gevallen mens uit, ook onbehouwen stenen. Als wij de stenen met een houweel van 
hun scherpe kanten ontdoen om ze te fatsoeneren  (geestelijk gezien: als wij ons heiliger en ons beter voor God 
op gaan stellen dan wij in feite zijn en niet tot Hem komen zoals wij in feite zijn ) ontwijden  wij de door ons aan 
Hem geboden offers. 

Een brandoffer  beeldt de overgave van ons zondig hart en wezen uit. Dit is een offer, dat totaal tot as  op moet 
branden. Anders gezegd: ons zondig wezen moet tot totale afsterving komen door de louterende macht van het 
geestelijke Vuur van Zijn Woord en Zijn Geest. 

Een vredeoffer is een aan God geboden offer, dat van de sabbatsrust spreekt, die ons hart en wezen smaakt als 
wij met God in het reine zijn gekomen. 

Jes. 1:18           Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharla-
ken, ze zullen wit worden als sneeuw;  al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.  

Joh. 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft (van de zondemachten), zult gij werkelijk vrij  zijn.  

Tit. 2:11-14 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen ,  12  om ons op te 
voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig 
in deze wereld leven,  13  verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God 
en Heiland, Christus Jezus,  14  die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken  van alle ongerechtig-
heid , en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.  

1 Petr. 2:24a die Zelf onze zonden in Zijn Lichaam op het (kruis)hout gebracht heeft, opdat wij, aan de 
zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven;  

Openb. 7:14b Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking ; en zij hebben hun gewaden (beeld 
van hun ziel) gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het L am.  

Openb. 1:5 Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene der doden en de Overste van de 
koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost  heeft door Zijn Bloed  

Onze verlossing van zondemachten is pas volkomen, als wij door de genadewerkingen van onze Heiland volko-
men  zijn afgestorven  aan de oude, zondige mens in ons, die wij van onze voorouders hebben geërfd en die wij 
door eigen schuld in ons hebben ontwikkeld. Deze oude mens moet tot in zijn grondvesten toe in ons door Hem 
worden afgebroken en wij moeten dit willen.  
 

2 Petr. 2:9a dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen  

 
4. Wedergeboorte uit God, uitgroeiend tot de volhei d van de Goddelijke natuur. 

Joh. 1:12-13 Doch allen, die Hem aangenomen  hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen 
Gods te worden,  hun, die in Zijn Naam geloven;  13  die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de 
wil van een man, doch uit God geboren  zijn.  

Joh. 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water 
(de waterdoop) en Geest (de geboorte uit God), kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.   

1 Petr. 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote 
barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren  worden tot een 
levende hoop 

2 Petr. 1:3-4 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, be-
giftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;  4  door deze zijn wij 
met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke Natuur , 
ontkomen aan het verderf, dat door de (zondige) begeerte in de wereld heerst. 
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5. Doop in de Heilige Geest.  
Inwoning  door de Geest van God tot daadwerkelijke inbouw van Zijn verlossing van zonde n en van het 
nieuwe leven uit God, uitgroeiend tot de doop in Goddelijk, louterend Vuur. 
 

Matth. 3:11-12 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet 
waardig Hem Zijn schoenen na te dragen; Die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur .  12  De wan (d.i. 
een mand of zeef om koren te zuiveren van het – oneetbare en dus waardeloze – kaf, d.i. het lege omhulsel) is in Zijn hand en Hij 
zal Zijn dorsvloer (de dorsvloer van ons hart) geheel zuiveren en Zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf 
(beeld van ons oude, zondige leven) zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.  

Gal. 4:6  En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die 
roept: Abba, Vader.  

Ef. 3:16  Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door 
Zijn Geest in de inwendige mens,. 

 
6. Heiliging (heiligmaking) door de Geest van heili gmaking. 2 

Rom.1:4  naar de Geest van heiligheid door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te 
zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here. 

1 Kor. 1:30 Maar uit Hem is het, dat wij in Christus Jezus zijn, Die ons van God is geworden: Wijs-
heid, Rechtvaardigheid, Heiliging en Verlossing. 

Ef. 5:26-27 om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord 
(van God),  27  en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, 
zo dat zij heilig is en onbesmet (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).  

1 Thess. 4:3 Want dit wil God: uw heiliging , dat gij u onthoudt van de hoererij,  

Hebr. 12:14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging , zonder welke niemand de Here zal 
zien.   

Mal. 3:1-3 Zie, Ik zend Mijn Bode (Gods Geest werkend door Zijn menselijk instrument heen), die voor Mijn 
aangezicht de (kruis)weg bereiden zal; plotseling  zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de 
Engel van het (Bloed)verbond (onze Here Jezus Christus, onzichtbaar tot ons komend in en door de Heilige Geest), die gij be-
geert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.   2  Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie 
zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.3  3  
Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (de dienstknechten van de tempel, ook van de 
geestelijke tempel: de Gemeente/Kerk) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerech-
tigheid offer brengen.  

 
7. Groei van de vrucht van de Geest, tot de volmaak theid. 
Groei van de vrucht van de Geest, tot de volmaaktheid en Goddelijke rechtvaardigheid (gerechtigheid), tot de vol-
maakte Goddelijke Natuur toe. 
 

Gal. 5:22-25  Maar de vrucht van de Geest is liefde4, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijk-
heid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  23  Tegen zodanige mensen is de wet niet.  24  Want 
wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd .  25  Indien wij 
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden (wandelen).  

Matth. 5:48 Gij dan zult volmaakt  zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.  

Filip. 3:10-15 Dit alles om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn 
lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende,  11  zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.  12  
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar , of ik het ook grij-
pen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.  13  Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds 
gegrepen heb,  14  maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen 
voor mij ligt, jaag ik naar het doel , om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.  15  La-
ten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u 
ook dat openbaren;  

                                                 
2 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Heiligmaking ”. (noot – AK) 
3 Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt bedoeld 
dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is  geheel rein, moeten laten maken.  Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als 
Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18. (noot – AK) 
4 Deze 9 vruchten van de Geest hebben altijd te maken met de inwoning en natuur van God in ons hart en leven. Dus geen 
menselijke liefde die ophoudt als de ander ons pijn of verdriet doet, maar goddelijke (dit is onvoorwaardelijke) liefde, liefde die, 
wat de ander ook doet of zegt, toch het eeuwig zieleheil van de ander voor ogen houdt. Ook geen menselijke blijdschap, vrede 
enz., die ophoudt als de omstandigheden tegenzitten, maar de – als het goed is, altijd aanwezige – blijdschap, vrede enz. van 
God in ons hart en leven. 
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2 Kor. 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zou-
den worden gerechtigheid Gods  in Hem.  

2 Petr. 1:3-4 Zijn Goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, be-
giftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht;  4  door Deze zijn wij 
met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke Natuur , 
ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.  

 
8. Als Hij ons tot Zijn medewerkers heeft geroepen.  
Als Hij ons tot Zijn medewerkers heeft geroepen en gezalfd worden wij begiftigd met Goddelijke macht, kennis, 
wijsheid en kracht om op deze aarde Gods Geest te dienen bij de opbouw van het Lichaam van Christus en om 
krijg (oorlog) te kunnen voeren tegen alle machten der duisternis, die dit (Goddelijk) werk zoeken te schaden. 
 

1 Kor. 1:30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: Wijs-
heid , Rechtvaardigheid, Heiliging en Verlossing,  

1 Kor. 12:4-11 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;  5  en er is verschei-
denheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;  6  en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is de-
zelfde God, die alles in allen werkt. 7  Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest  gegeven tot 
welzijn van allen  8  Want aan de één wordt door de Geest gegeven met  wijsheid te spreken , en aan de ander 
met kennis te spreken  krachtens dezelfde Geest;  9  aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de ander 
gaven van genezingen door die ene Geest; 10  aan de één werking van krachten , aan de ander profetie ; 
aan de één het onderscheiden van geesten , en aan de ander allerlei tongen,  en aan weer een ander vertol-
king van tong en. 11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk 
Hij wil.  

---xOx--- 
 

Jes. 54:17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong, die zich voor het 
gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen (letterlijke vertaling: verdoemen; dus de satanische macht verdoemen, 
niet de mens die door satan gebruikt wordt). Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, 
luidt het Woord des Heren.  

Luk. 10:19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de ge-
hele legermacht van de vijand ; en niets zal u enig kwaad doen .  

Rom. 16:20 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden (letterlijke vertaling: 
vermorzelen). De genade van onze Here Jezus zij met u! 

Ef. 6:10-12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht 11 Doet de (innerlijke en ui-
terlijke) wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel;  12  want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de we-
reldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze gees ten in de hemelse gewesten.  

2 Kor. 10:3-5 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,  4  want de wa-
penen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God  tot het slechten van bolwerken, 5 zodat 
wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel 
als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,  

Deze gaven (openbaringen) van de Geest moeten in ons groeien tot volle sterkte ervan toe. 
 

Matth. 25:16-17 Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mee 
en verdiende er vijf bij .  17  Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij.  

 
9. Innerlijk en uiterlijk be-/gekleed met Goddelijk e heerlijkheid. 

Ps. 45:11-15 Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, 12 
laat de Koning uw schoonheid begeren, want Hij is uw Heer; buig u dus voor Hem neer.  13  Dan zoeken, o 
dochter van Tyrus, de rijksten des volk met geschenken uw gunst. 13 Louter pracht is de koningsdochter daar-
binnen (haar innerlijke heerlijkheid), van goudbrokaat is haar kleed; 14 in kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot 
de koning geleid (haar uiterlijke heerlijkheid), jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht;  
15  onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des Konings paleis.  

Een betere (de letterlijke) vertaling van vers 13 is: “En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zal uw aange-
zicht met geschenk zoeken”. 

Jes. 60:1-3 Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden – of geestelijke slaap – “liggen”), word (geestelijk) verlicht, want uw 
Licht (de Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op.  2  Want 
zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heer-
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lijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden (zie noot5). (NBG)  3  Volken laten zich leiden door jouw (van God ont-
vangen) licht, koningen door de glans van je schijnsel . (NBV) 

Jes. 61:10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met 
de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als 
een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.  

Openb. 12:1 En er werd een groot teken in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde: de Gemeente/Kerk) 
gezien: een Vrouw (de Bruid van het Lam van God – zie noot

6
), met de Zon (beeld van de Vader) bekleed, met de Maan 

(beeld van de Zoon in Zijn Bloedverzoening) onder haar voeten en een krans van twaalf Sterren (beeld van de Heilige Geest) 
op haar hoofd;  

 
10. Uiteindelijk vervuld met al de volheid en krach t Gods (met al de 7 Geesten Gods). 7  

Ef. 3:18-19 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte  en leng-
te en hoogte  en diepte  is,  19  en te kennen de liefde van Christus , die de kennis te boven gaat, opdat gij 
vervuld wordt tot alle volheid Gods.  

1 Joh. 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; 
maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen ; want wij zullen Hem zien, gelijk 
Hij is.  

Kol. 1:24-29 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ont-
breekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn Lichaam, dat is de Gemeente.  25  Haar die-
naar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het Woord van 
God tot zijn volle recht te doen komen,  26  het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge-
weest, maar thans geopenbaard aan Zijn heiligen.  27  Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heer-
lijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: C hristus onder u  (Christus IN u; Jezus Christus als ons aller 
Hoofd en wij als Zijn Lichaam), de Hoop der heerlijkheid.  28  Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens te-
rechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt  te doen zijn.  29  
Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.  

Openb. 4:5 En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige 
fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods. 8  

Openb. 5:6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: de vier levende wezens) 
en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven Horens en zeven Ogen; dit zijn de zeven 
Geesten Gods , uitgezonden over de gehele aarde. 

De bouw van de geestelijke tempel van God. Het eeuwige (aller)heiligdom van God. 

Nu wij de geestelijke bouwstenen van Gods tempel hebben vermeld, die wij hebben in de beloften van Gods ge-
nade , kunnen wij overgaan tot de constructie ervan. 

Het fundament van de geestelijke tempel. 
Wij hebben in Efeze 2:19 gelezen, dat het fundament van de geestelijke tempel, die in ons moet worden gebouwd, 
Jezus Christus is. Maar niet alleen het fundament moet Zijn Wezen uitstralen, het gehele geestelijke gebouw 
moet dat doen, tot zelfs de uiterste Hoeksteen toe. Zo’n uiterste hoeksteen of topsteen  komt mijns inziens slechts 
bij één gebouw voor; namelijk, bij de piramide (de berg Sion). Die hoeksteen vormt, wat de Engelsman noemt de 
“finishing touch”. Jezus Christus moet, wat deze geestelijke tempel betreft de Alfa en de Omega, het Begin en het 
Einde, het Fundament, maar ook de uiterste Hoeksteen ervan zijn. Hij moet dus, wat dat nieuwe leven betreft, dat 
helemaal  in ons scheppen. Dat nieuwe leven vormt Zijn Lichaam. Wij vormen dan een deel van Zijn Lichaam. In 
de eeuwigheid van de nieuwe hemel zal dat Lichaam van Christus van transparant hemels goud zijn, waarin de 
volheid van God in al Zijn heerlijkheid en kracht eeuwig woning  zal maken (zie Openb. 21:9-18). 
 

1 Kor. 3:9-11 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.  10  Naar de ge-
nade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander 
voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.  11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, name-
lijk Jezus Christus , kan niemand leggen.  

Ergens in de schepping van de wereld bracht de Almachtige eveneens zo’n “finishing touch” aan, waarna de enge-
len Hem vrolijk prezen. 
 

                                                 
5 Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom ) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dage-
raad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelver-
taling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1. (noot – AK) 
6 Genaamd: de Bruid  VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw  NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK) 
7 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 7 Geesten van God  en van het Lam van God”. (noot – 
AK) 
8 Zie noot 7. 
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Job 38:4-7 Waar waart gij (Job), toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 5 
Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? 6 
Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7  terwijl de morgensterren tezamen 
juichten, en al de zonen Gods jubelden?  

De verdere bouw van de geestelijke tempel. 
2 Kor. 4:16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans 
wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.  

Hiervoor moet ons hart altijd open voor Hem blijven  en moeten wij altijd in gemeenschap met Hem blijven. 
 

Samen met alle uit God wedergeborenen van alle tijden vormen wij dan dit Lichaam van Christus,  dat ook wel de 
berg Sion  of het nieuwe Jeruzalem  wordt genoemd. 
 

1 Kor. 12:13-14 Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, 
hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt . 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet 
uit één lid, maar uit vele leden.  

Hebr. 12:22-24  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Je-
ruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,  23  en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstge-
borenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der recht-
vaardigen, die de voleinding bereikt hebben,  24  en tot Jezus, de Middelaar van een nieuw verbond, en tot het 
Bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.  

Dit Lichaam van Christus moet groeien  tot in alle heiligheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, liefde, zachtmoe-
digheid, nederigheid en heerlijkheid toe; kortom, tot in alle volmaaktheid van de Christus  toe. 
 

Ef. 4:13-16 Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods be-
reikt hebben, de mannelijke rijpheid , de maat van de wasdom der volheid van Christus .  14  Dan zijn wij 
niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het 
valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid 
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, Die het Hoofd is, Christus.  16  En aan Hem ontleent het gehele 
lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die 
elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.  

Zijn tempel is eeuwig . Inwonend  wil Hij dan door ons heen spreken, werken, scheppen en in liefde heersen. 
 

2 Kor. 6:16b Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn 
de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen (SV: in hen) wonen en wandelen, en 
Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.  

Ezech. 36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt 
en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt. 

Het is een machtig, geestelijk Lichaam, dat eenmaal door God gebruikt zal worden in Zijn liefdesheerschappij in 
de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde. Op deze nieuwe aarde zal een nieuwe mensheid wonen, waarover Hij 
door ons heen in Goddelijke liefde heersen zal. 
 

Jes. 65:17-25 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ; aan wat vroeger was, zal 
niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.  18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig 
over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.  19 En Ik zal juichen 
over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween 
of van geschreeuw.  20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijs-
aard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven , zelfs de zondaar zal eerst 
als honderdjarige  door de vloek getroffen worden.  21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden 
planten en de vrucht daarvan eten;  22  zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, 
opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van Mijn volk zijn en van het werk 
hunner handen zullen Mijn uitverkorenen genieten.  23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen 
voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nako-
melingen met hen.  24 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, 
zal Ik verhoren.  25  De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de 
slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, 
zegt de Here.  

Dit Lichaam van Christus zal dan als het nieuwe Jeruzalem 9 als het ware de Jakobsladder (zie Gen. 28:10-13) 
vormen naar de nieuwe aarde(n) toe. 
 

Openb. 21:1-7 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee (zie Openb. 4:6) was niet meer.  2  En ik zag de heilige stad, een 
nieuw Jeruzalem, (gedurig) nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man ver-

                                                 
9 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, 
het Lichaam van Christus”. (noot – AK) 
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sierd is.  3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 
bij (in) hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,  4  en Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan.  5  En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 
Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.  6  En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben 
de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om 
niet.  7  Wie overwint, zal deze dingen beërven , en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon10 zijn.  

Amen. 
 

                                                 
10
 Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn  – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke 

rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan 
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus 
niet aanwezig. 
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