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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 Nederlands Bijbel Genootschap 1951 overgenomen. Wel zijn er af en toe woorden vervangen door meer hedendaags 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 verduidelijken. 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. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 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.
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1. Wat is heiligmaking?
Ze is de veranderende Goddelijke bewerking, die van een zondaar een heilige maakt; een mens die er innerlijk
en uiterlijk door verlost wordt van zijn zonden en voortaan innerlijk en uiterlijk doet leven in de heiligmaking en rechtvaardigmaking door God.
De Schrift leert ons, dat wij dit niet in eigen, menselijke kracht moeten zoeken te bereiken.
Tit. 3:3-5
Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei
begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkaar hatende. 4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die
wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,
Rom. 3:21-26
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods (in het vlees) openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven (d.i. missen) de
heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te
tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden;
26 om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem
rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

2. Deze Goddelijke heiligmaking en rechtvaardigmaking wordt ons ingebouwd door ons geloof in en door
onze Heiland, de Here Jezus Christus.
Hij werkt dit in ons uit door Zijn Heilige Geest.
•

Wij hebben Zijn, Goddelijk aanbod van deelgave aan Zijn dood en opstanding, die Hij voor ons heeft volbracht, aan te nemen, er deel aan willen nemen.

•

Wij moeten er één plant mee willen worden gemaakt,

•

Wij moeten Zijn op Golgotha geofferd vlees geestelijk willen eten,

•

Wij moeten Zijn bloed geestelijk willen drinken.

•

Wij hebben dit zolang onze heiligmaking nog niet volkomen is volbracht, gedurig (d.i. altijd) te willen doen.
1 Kor. 1:30
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
2 Thess. 2:13
Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat
God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
Rom. 6:5
Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo
zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding. (SV)
Joh. 6:48-58
Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten
en zij zijn gestorven; 50 dit is het Brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51 Ik
ben het levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit Brood eet (eten is een vrijwillige
daad) hij zal in eeuwigheid leven; en het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld. 52 De
Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan Deze ons Zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zei tot hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij
geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten
jongste dage. 55 Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal
ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het Brood (beeld van Jezus, het levendmakende Brood), dat uit de hemel
nedergedaald is; niet gelijk de (voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven.
2 Kor. 4:10-11
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood
overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

Nu is geloven ook geen zaak, die wij uit onszelf op kunnen brengen, maar het is een gave van God, als wij ons
tot Hem hebben bekeerd van onze zonden en deze bij Hem hebben beleden.
Ef. 2:8-9
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave
van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.
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1 Joh. 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

3. Heiligmaking is de wil van God; want Hij wil de in de zonde gevallen mens van hun zonden en uit satans
macht volkomen verlossen, opdat Hij hem zalig kan maken, en tot Hem in Zijn hemel kan leiden.
1 Thess. 4:3-5
Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, 4 dat ieder uwer in
heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, 5 niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten
1 Tim. 2:4
waarheid komen.

(God, onze Zaligmaker), Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de

De in de zonde gevallen mens is een in eeuwigheid verloren schepsel en kan alléén door de door God aan hem
gegeven Middelaar, onze Here Jezus Christus, uit zijn verloren staat gered worden, omdat Hij in het kruispunt
der eeuwen voor de gevallen mens een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht.
Rom. 2:12
Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en
allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden
1 Tim. 2:5
Jezus.

Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus

Hebr. 9:11-15
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen.
Hij is door de meerdere en meer volkomen (d.i. hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel 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 verlossing 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 werken, om de levende God (volmaakt) te dienen.
15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de
overtredingen die er onder het eerste (of oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige
erfenis ontvangen zouden. (HSV)

4. Heiligmaking doet ons uittreden uit de dimensie van duisternis en zonde en intreden in de dimensie van
Gods licht, van het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde.
Kol. 1:13
Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon Zijner liefde.

5. De heiligmakende werking van de Here Jezus Christus in ons hart begint met een verlossende bewerking
door onze almachtige Heiland uit de macht van satan en zonde én een wedergeboren worden uit God,
een begin van onze geestelijke opstanding van ons leven in God.
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).
Joh. 1:13
(kinderen van God) die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een
man, doch uit God geboren zijn.
Joh. 3:3
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Joh. 3:5
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Zonder de wedergeboorte uit God, waardoor de geestelijke mens in ons wordt ontwikkeld en wij in de dimensie van
Gods licht gaan treden, kunnen wij Gods Koninkrijk niet zien, laat staan dat Koninkrijk ingaan. Deze wedergeboorte uit God doet ons tenslotte de wasdom in Christus bereiken.
Gelovige zielen, die zonder heiligmaking, maar wel in Gods genade sterven, komen dus niet in Gods hemel, maar
1
in het paradijs of vóór-hemel, waar zij de heiligmaking of loutering ondergaan, vóór zij in Gods hemel komen.
1

In het licht van de Israëlitische tabernakel zien wij dit paradijs of vóór-hemel uitgebeeld als de voorhof. Deze voorhof beeldt
dus symbolisch het paradijs uit. Deze voorhof wordt van de tabernakel gescheiden door het koperen wasvat, dat symbolisch
een beeld vormt van de waterdoop, maar ook van de glazen zee, die het paradijs scheidt van de oude hemel.
Openb. 15:2-8
En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld
en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. 3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht
Gods (dit zijn de in genade gestorven Joden, die nog niet tot het geloof in Jezus Christus zijn gekomen), én het lied van het
Lam (dit zijn de in Gods genade gestorven Christenen), zeggende: Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachti-
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Luk. 23:42-43
En hij zei: Jezus, gedenk aan mij, wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt. 43 En Hij zei tot
hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
Het is dezelfde plaats waarop Jezus ook doelde in de volgende verzen:
Joh. 14:1-3
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis van Mijn
Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3
en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn
moogt, waar Ik ben.
Het is ook dezelfde plaats bedoeld door de apostel Paulus in de volgende verzen:
2 Kor. 5:1-6
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, (direct na ons aardse sterven)
wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij
maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. 4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 5 God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. 6
Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf
hebben, ver van de Here in den vreemde zijn.
Ook zij die in Gods genade sterven, maar de heiligmaking nog niet volkomen hebben ondergaan, komen bij hun
sterven eerst in dit paradijs.
Als een onbekeerde zondaar sterft, komt hij eerst in het dodenrijk (hades), om daar het laatste oordeel af te
wachten. Dit Gods-oordeel gebeurt na het 1000-jarig vrederijk.
Hebr. 9:27

En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel.

Pred. 11:3
Als de wolken met regen gevuld zijn, gieten zij die uit over de aarde; en als een boom
(beeld van de mens) valt, zuidwaarts of noordwaarts, ter plaatse waar de boom valt, daar blijft hij liggen (valt hij
naar God toe, dan is hij behouden, valt hij van God af, dan is hij verloren).
Luk. 16:23-31
Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg
onder de pijnigingen (dit is direct na zijn sterven), zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij
riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water
(dit is in het paradijs het water van het leven) dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zei: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade;
nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof,
opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 27 Doch hij zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt,
want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging
komen. 29 Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. 30 Doch hij zei:
Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. 31 Doch hij zei
tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat,
zich niet laten gezeggen.
Matth. 25:31-32; 41-46
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met
Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen voor Hem verzameld
worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken 41 Dan zal Hij
ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat
voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik
heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij
niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan
zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als
vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoor-

ge; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij, Koning der volkeren! 4 Wie zou niet vrezen, Here, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen in aanbidding, omdat Uw
gerichten openbaar zijn geworden. 5 En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open; 6 en de
zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord
met een gouden gordel. 7 En één van de vier dieren (lett. vert.: levende wezens) gaf aan de zeven engelen zeven gouden
schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de
heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen
voleindigd waren.
Het vierkante allerheiligdom beeldt symbolisch het vierkante nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel uit.
Openb. 21:16
En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad met de
stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.
In de nieuwe hemel zullen het paradijs en de glazen zee er niet meer zijn, omdat alle geredde zielen na het 1000 jarige Rijk
volmaakt in Christus zijn gegroeid.
Openb. 21:1
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer.
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den en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het
ook aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar
het eeuwige leven.
Openb. 20:11-15
En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de
groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven
stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de
doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk
werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van vuur. 15 En wanneer iemand niet
bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur.

6. Zonder heiligmaking, die reinheid van hart aanbrengt, kunnen wij God dus niet zien.
Hebr.12:14

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

De Here Jezus Christus brengt ons tot God, onze hemelse Vader; Hij brengt ons dus in de hemel bij God.
Joh. 14:6
Jezus zei tot hem (d.i. tegen Thomas): Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.

7. Deze wedergeboorte uit God wordt uiterlijk eerst nog niet door de medemens gezien.
Daarom spreekt de Schrift in 1 Timotheüs 3:16 ook van de verborgenheid der godzaligheid, wel wordt ze door de
wedergeboren mens zelf ervaren. Deze schepping in de verborgenheid van het menselijk hart is nodig om de
geestelijke mens tegen de vijandschap van de in satan levende wereld, waarin hij leeft, te beschermen.
1 Kor. 2:14-15
Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is
hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
1 Tim. 3:16a

En buiten twijfel, groot is het geheimenis (de verborgenheid) van de godsvrucht

Luk. 17:20-21
En op de vraag van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde
Hij hun en zei: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; 21 ook zal men niet zeggen: zie, hier
is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij (beter gezegd: IN) u.

8. Deze in het verborgen geschapen godzaligheid moet uitgroeien tot de openbaring van het zoonschap
Gods, reeds hier op aarde.
Rom. 8:18-19
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping
op het openbaar worden der zonen Gods.
Pas als de Here Zijn nieuwe schepping innerlijk en uiterlijk met Zijn Goddelijke krachten heeft aangedaan, wat
met de bruiloft van het Lam van God gebeurt, kan het zoonschap Gods in deze wereld orden geopenbaard.
Immers zij heeft dan – in de goddelijke macht van de Heilige Geest – strijd te voeren tegen de zondedraak (zie
Openb. 12:3), die dan actief is in wereld en Gemeente/ Kerk, tegen de goddeloze wetten, die goddeloze regeringen
in hun stelsel hebben aangenomen. Dan zal de Bruid van Gods Lam – in en door de haar gegeven goddelijke
macht – onder aanvoering van Michaël (zie Openb. 12:7 en Dan. 12:1), beeld van onze Here Jezus Christus in Zijn
functie van Here der heerscharen, die duistere machten in de Gemeente/Kerk en wereld overwinnen!
Hoe wonderlijk zal het dan zijn als wij zo overwinnend zullen staan tegenover de machten van valse Kerk en wereld en Gods eeuwige waarheden van Zijn Woord van overwinning tot overwinning in goddelijke overtuiging en
kracht zullen verkondigen tot de eindoverwinning aan het einde van de wereldwijde opwekking is behaald en de
ontelbare zielen voor Gods Koninkrijk zijn binnengehaald!
Ps. 2:1-3
Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? 2 De koningen der aarde (de
regeringsleiders) scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn gezalfde
(de Gemeente/Kerk): 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen (men wil wetteloos zijn gang
kunnen gaan)!
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon (dus: een ontelbaar grote menigte), uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen (deze palmtakken beelden hun harte-vrede uit).
Openb. 12:7-11
En er kwam oorlog in de hemel (in het Koninkrijk der hemelen op aarde, dat is de Gemeente/Kerk);
Michaël (Jezus in Zijn functie van Here der heerscharen en Vorst van Israël, zie Dan. 12:1 ) en zijn engelen (Zijn geroepen en gezalfde dienstknechten) hadden oorlog te voeren tegen de (zonde)draak (die actief is in de Gemeente/Kerk en wereld); ook de
draak en zijn engelen (zijn valse werkers) voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in
de hemel (het Koninkrijk der hemelen, het ware deel van de Gemeente/Kerk) niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd
op de aarde (buiten het ware deel van de Gemeente/Kerk) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de
6
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satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde
een luide stem in de hemel (het Koninkrijk der hemelen, dat is in de ware Gemeente/Kerk) zeggen: Nu is verschenen het
heil en de kracht en het Koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde (Jezus én Zijn ware Gemeente/Kerk); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij (nl. Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en
zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27).
1 Tim. 3:16b
Die zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.
Tussen de verborgen staat van deze godzaligheid en haar openbaring in het vlees staat haar geopenbaard worden in het vlees, haar groei ernaar toe. Anders gezegd: de heiligmaking van de geestelijke mens, het volwassen
worden van de uit God wedergeborene.
Bij zijn wedergeboorte wordt een vonk van goddelijk licht ontstoken in de duistere (zondige) natuur van de bekeerde zondaar. Dit licht uit Gods leven moet uitgroeien tot (volle) wasdom en goddelijke heerlijkheid.
a. Haar openbaring in het vlees, in het aardse leven van de gelovige.
Openb. 12:1
En er werd een groot teken in (het Koninkrijk van) de hemel (op aarde, dat is de Gemeente/Kerk)
2
gezien: een vrouw (de Bruid van Gods Lam), met de zon (uitbeelding van de Vader) bekleed, met de maan (uitbeelding van
de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd (uitbeelding van de Heilige Geest. De Bruid
wordt dan uiterlijk en innerlijk bekleed met Goddelijke heerlijkheid, majesteit en autoriteit).
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
3
heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden (zie noot ). (NBG) 3 Volken laten zich leiden door jouw (van
God ontvangen) licht, koningen door de glans van je schijnsel. (NBV)
b. Haar rechtvaardigmaking in de geest, door de Heilige Geest.
Rom. 3:21-26
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan
de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die
geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven (d.i. missen) de heerlijkheid
Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem
heeft God voorgesteld als Zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij
de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; 26 om Zijn
rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt,
die uit het geloof in Jezus is.
Ef. 3:17-19
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de
liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte 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.
Ef. 4:13-16
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt 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 weer 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.
c.

Zij wordt gezien van de engelen. De engelen zijn geestelijke wezens en kunnen, dwars door ons vlees heen,
de innerlijke groei van de Christusnatuur in ons met verbazing waarnemen. Ook de duivels zijn geestelijke
wezens, zij zien dit óók en sidderen.

d. Zij is (wordt) gepredikt onder de heidenen, in de wereld tot hun redding.
Matth. 28:19
Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden (d.i. doen/gehoorzamen) al wat Ik u bevolen heb.
Matth. 24:14
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

2

Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)
Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1. (noot – AK)
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e. Zij wordt geloofd in de wereld. In de eindtijd zal de grote wereldwijde opwekking plaats vinden en zullen de ontelbare zielen over de gehele wereld voor het Koninkrijk Gods gewonnen worden.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon (dus: een ontelbaar grote
menigte), uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte
gewaden en met palmtakken in hun handen (beeld van de vrede van God die in hen is).
Jes. 2:1-3
Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. 2
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren (de Gemeente/Kerk)
vaststaan als de hoogste der bergen (ze zal zijn aangegord met goddelijke macht en autoriteit), en hij zal verheven zijn
boven de heuvelen (boven alle aardse machten). En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën
zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem (een beeld van de wereldwijde opwekking in de eindtijd).
f.

Zij is opgenomen in heerlijkheid.
Openb. 21:1-27
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem,
(gedurig) nederdalende uit de hemel, van God, (waarvan de ladder uit de hemel in Jakobs droom een uitbeelding is, zie Gen.
28:12), getooid als een bruid, die voor haar man versierd 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, zie 2 Kor. 6:16 van de SV) 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 zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is
in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 9 En er kwam een van de zeven engelen met
de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u
tonen de bruid, de vrouw van het Lam. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij
toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid
Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 12 En zij had een
grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. 13 Naar het oosten waren drie poorten en
naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. 14 En de muur
der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15 En hij,
die met mij sprak, had een gouden meetstok, om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. 16 En de
stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. 17 En hij mat haar muur op: honderd
vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. 18 En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad
was zuiver goud, gelijk zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet,
het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen:
iedere poort afzonderlijk was uit een parel; en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. 22
En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad
heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en
haar lamp is het Lam. 24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun
heerlijkheid in haar; 25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn;
26 en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. 27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens
van het Lam.

Vaak wordt bij Bijbelonderricht het vers uit 1 Timotheüs 3:16 abusievelijk toegepast op de Here Jezus Christus. Dit
is onjuist, onze Here Jezus Christus WERD niet gerechtvaardigd, Hij WAS rechtvaardig, reeds bij Zijn geboorte. Dit Bijbelvers slaat enkel op de leden van Gods Gemeente/Kerk, die deze godzaligheid ontvangen. Bovendien
heeft men, zo onderwijzende, dan dit Bijbelvers uit zijn context (of: verband) gehaald, want 1 Timotheüs hoofdstuk
3 slaat in zijn geheel op de te vormen Gemeente/Kerk. Vers 16 vormt dan – om een beeld uit de toneelwereld te
gebruiken – de pracht en praal van een schitterend slottoneel uit.

9. Heiligmaking gebeurt niet automatisch, wij moeten hiervoor met Jezus samenwerken, de verleiding van
de wereld – in Jezus’ kracht – om ons heen ontvlieden en innerlijk de zondemacht in ons wezen doen afsterven tot wij niet meer kunnen zondigen.
Deze heiligmakende bewerking van ons lichaam, onze ziel en geest door onze Here Jezus Christus, nadat wij in
Hem hebben geloofd, ons tot Hem hebben bekeerd en Hem onze zonden hebben beleden, gebeurt niet automatisch. Wij hebben namelijk een vrije wil.
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•

Wij moeten zondige omstandigheden ontvluchten.
2 Kor. 6:17
Daarom gaat weg uit hun midden (d.i. vorm geen ongelijk span met ongelovigen), en scheidt u af,
spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen,
1 Tim. 6:11
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen (de dwaalleraars en de hebzucht – zie
vers 3-10), doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
2 Petr. 1:4
Door deze (d.i. door Zijn Goddelijke kracht en de kennis van Hem – zie vers 3) 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.
2 Petr. 2:20a
Jezus Christus.

•

De bezoedelingen van de wereld ontvluchten door de kennis van de Here en Heiland

Wij moeten met Jezus de werkingen van het zondige vlees willen doden, zodat we niet meer kunnen zondigen.
Rom. 8:13
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de
werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven.
Kol. 3:5
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte
en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,
Kol. 2:20
Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij
in de wereld leefde, geboden opleggen
1 Petr. 2:24
(Christus) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het (kruis)hout gebracht heeft, opdat wij,
aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.
1 Joh. 3:9
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

•

Wij moeten gedurig (d.i. voort-durend) de doding van Gods Lam in ons lichaam omdragen. Dit moeten wij
vooral in de eindtijd doen, omdat de satanische machten dan agressiever tegen het Lichaam van Christus optreden. Dan zullen vele anti-christen komen en de ongerechtigheid, de wetteloosheid, zal zich dan hebben vermenigvuldigd.
2 Kor. 4:10-11
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood
overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.
Matth. 24:5 en 12
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen
velen verleiden. 12 En omdat de wetsverachting (d.i. de ongerechtigheid) toeneemt, zal de liefde van de meesten
verkillen.

10. Laat ons zo, met volharding en lijdzaamheid, deze hoogweg van heiligmaking volgen onder leiding van
de Hogepriester, onze Here Jezus Christus, Die tot ons komt door Zijn Heilige Geest.
Mal. 3:1-3
Zie, Ik zend Mijn bode, (uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus) die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn
tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die gij begeert. Zie, Hij komt,
zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (staan en
niet in zonde blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de
4
blekers. 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (uitbeelding van alle wijze, geroepen en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat
zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Hebr. 4:14-16
Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan
meevoelen met onze zwakheden, maar Eén, Die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest,
doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat
wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
5

Hebr. 10:19-24
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het (gescheurde) voor6
hangsel (zie Matth. 27:51), dat is, Zijn (gekruisigd) vlees, 21 en wij een grote Priester over het huis Gods hebben,
4

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)
5
Voor meer informatie over de geestelijke betekenis van “het Heiligdom” en/of andere Tabernakel-objecten, zie – op onze
website www.eindtijdbode.nl – de studies: “Christus in de Tabernakel” en/of “De Tabernakel van Israël”. (noot – AK)
6
Voor meer informatie over de geestelijke betekenis van “het Voorhangsel” zie noot 5.
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22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met (d.i. gedoopt in) zuiver water. 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is
getrouw. 24 En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

11. De volmaakte heiligmaking van alle zielen, die deel hebben aan de eeuwige Bruid van Gods Lam, ook die
uit het Oude Verbond, gebeurt gedurende het 1000 jarige Rijk van Koning Jezus.
Tegelijk met de lichamelijke terugkeer van onze Here Jezus Christus gebeurt de opstanding van de rechtvaardige doden van alle tijden.
2 Thess. 1:10
wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met verbazing
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij
u.
Openb. 20:4
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag
de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het
beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
Ef. 4:13-16
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt 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 weer 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.
Het 1000-jarige Vrederijk van Koning Jezus is de plaats, waar alle zalige, uit de doden opgestane zielen, ook die
uit het Oude Verbond, tot volmaaktheid in Christus worden gebracht door Zijn geroepen en gezalfde arbeiders,
als Zijn geestelijke instrumenten.
Hebr. 11:40
Daar God iets beters met ons (de Bruid) voor had, zodat zij (alle zalige, uit de doden opgestane
zielen, ook die uit het Oude Verbond) niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Naar de mate van hun groei in de Christusnatuur krijgt een ieder van deze zalige zielen deel aan het theocratisch
7
bestuur van dit goddelijke Koninkrijk.
Luk. 19:17-19
En Hij zei tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest
zijt, heb gezag over tien steden. 18 De tweede kwam en zei: Uw pond, Heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19
Hij zei ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden.
Hier wordt, in het 1000-jarige Rijk, het burgemeesterschap over 5 of over 10 steden toevertrouwd aan die uit de
doden opgestane rechtvaardige zielen, die een zekere mate van groei in de Christusnatuur hebben bereikt. Aan de
volmaakten in de Christusnatuur wordt het zitten met Koning Jezus op Zijn troon gegeven.
Openb. 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon.
Aan het einde van het 1000-jarige Rijk zijn dan alle zalige zielen, die daar deel aan hebben, gegroeid tot de volmaaktheid in de Christusnatuur. Allen bewonen dan het vierkante nieuwe Jeruzalem, waarvan het vierkante
8
‘heilige der heiligen’ van de Israëlische tabernakel een symbolische uitbeelding is. Dit heiligdom van God is dan
uitgegroeid tot zijn volmaakte eeuwige wasdom en grootte, tot de nieuwe hemel. Dan is het paradijs met de glazen
zee en de oude hemel niet meer nodig, die gaan dan voorbij. Dan bewoont de Bruid van het Lam van God voor
eeuwig de nieuwe hemel en heerst ze met Koning Jezus over de nieuwe aarde(n).
Openb.21:1
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer.

12. Dan is Gods oorspronkelijk plan met de mens bereikt.
9

Gen 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot ) mensen maken naar ons
beeld, als onze gelijkenis.

7

Het theocratisch bestuur = Bestuursvorm waarin God als de onmiddellijke gezagdrager wordt beschouwd. (noot – AK)

8

Voor meer informatie over de geestelijke betekenis van “het Heilige der heiligen” en/of andere Tabernakel-objecten, zie
noot 5. (noot – AK)
9
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 gemaakt (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvor-
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Dan vormt de geredde mensheid de Bruid van Gods Lam, het volmaakte Lichaam van Christus en bewoont ze in
eeuwigheid Gods nieuwe hemel, in en bij de almachtige God.
Ef. 4:12-16
Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt 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 weer 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.
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.
Zie ook de reeds eerder geciteerde verzen van Openbaring 21.

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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