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Doof  

Weduwe  
 

Psalm 28 
1 Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE! mijn Rotssteen, houd U niet als doof van mij af; opdat 
ik niet, zo Gij U van mij stil houdt, vergeleken worde met degenen, die in den kuil nederdalen. 
2 Hoor de stem mijner smekingen, als ik tot U roep, als ik mijn handen ophef naar de 
aanspraakplaats Uwer heiligheid.  
 
Jesaja 6 
9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, 
maar merkt niet.  
10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie 
met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het 
geneze.  
11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen 
inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde.  
 
Jesaja 29 
18 En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, zijnde uit 
de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.  
 
Jesaja 35 
4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter wrake 
komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen.  
5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. 
6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de 
woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.  
 
Mattheüs 11 
3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij 
hoort en ziet:  
5 De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en 
de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.  
6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. 
 
Exodus 22 
24 En Mijn toorn zal ontsteken, en Ik zal ulieden met het zwaard doden; en uw vrouwen 
zullen weduwen, en uw kinderen zullen wezen worden.  
 
Lukas 4 
25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen de 
hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele 
land.  
26 En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe 
was.  
27 En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van den profeet Elisa; en geen van hen werd 
gereinigd, dan Naäman, de Syriër.  
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Scheiding 
 
Doof en weduwe zijn in de Bijbel beiden een uitdrukking van scheiding. Wanneer men doof is, hoort 
men de ander niet. Als men doof is, kan men het Woord niet meer horen. Ook wanneer men weduwe 
is, is de gemeenschap met de man verbroken. Doofheid en weduwschap zijn beiden een type van de 
dood. Er is namelijk geen communicatie (meer). De Bijbelse betekenis van dood is ‘geen 
communicatie mogelijk’. Dood is het tegenovergestelde van Leven. Leven is gemeenschap hebben 
met en communiceren met. 
 
Jeremia 11 
11 Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen 
kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen. 
12 Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem henengaan, en roepen tot de 
goden, dien zij gerookt hebben; maar zij zullen hen gans niet kunnen verlossen ten tijde huns 
kwaads. 
13 Want naar het getal uwer steden zijn uw goden geweest, o Juda! en naar het getal der straten 
van Jeruzalem hebt gijlieden altaren gesteld voor die schaamte, altaren om den Baäl te roken. 
14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet 
horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen. 
15 Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, dewijl zij die schandelijke daad met velen doet, en 
het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. 
16 De HEERE had uw naam genoemd een groenen olijfboom, schoon van liefelijke vruchten; maar 
nu heeft Hij met een geluid van een groot geroep een vuur om denzelven aangestoken, en zijn 
takken zullen verbroken worden.  
 
De Heere houdt Zich doof voor Zijn Volk 
 
De situatie van toen (ten tijde van Jeremia; zie hierboven) was profetisch voor de situatie van nu. 
Toen was het grootste deel van het ongelovige Volk Israël in ballingschap, net als nu. Het gedeelte 
van het Volk Israël dat in het land Kanaän achtergebleven was, meende dat de Heere hen wel zou 
uitredden. De Heere had immers vele Messiaanse beloften gedaan aan het Volk Israël! En valse 
profeten zeiden dan ook, dat als het Volk tot de Heere zou bidden, dat de Heere dan wel weer voor 
Jeruzalem zou zorgen. Ze zeiden dat de stad Jeruzalem dan niet verwoest zou worden. Maar 
Jeremia moest tot het ongelovige Volk Israël zeggen, dat Jeruzalem juist wél verwoest zou worden. 
En dat bidden en roepen tot Hem niet zou helpen. Tot op heden luistert de Heere nog steeds niet 
naar het Volk. Het Volk is namelijk nog steeds ongelovig. Zij gelooft immers niet in de Heere Jezus 
Christus.  
 
De bruid 
 
De Heere was, na de scheiding van de twee en tien stammen, de Man van twee vrouwen; Israël (de 
tien stammen) en Juda (de twee stammen). Vanwege veelvuldige ontrouw keerde de Heere Zich af  
van Israël en gaf haar haar ‘scheidingspapieren’. Er kwam een einde aan het huwelijk tussen de Heere 
en Israël. Aan het andere deel van het huwelijk, met Juda, de twee stammen, het Joodse Volk, 
kwam uiteindelijk ook een einde, bij de kruisiging en moord op haar Man en Heere. 
   
Jeremia 3 
6 Voorts zeide de HEERE tot mij, in de dagen van den koning Josia: Hebt gij gezien, wat de 
afgekeerde Israël (tien stammen ) gedaan heeft? Zij ging henen op allen hogen berg, en tot onder 
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allen groenen boom, en hoereerde aldaar. 
7 En Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had: Bekeer u tot Mij; maar zij bekeerde zich niet. Dit zag 
de trouweloze, haar zuster Juda (twee stammen).  
8 En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar 
verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, 
maar ging henen, en hoereerde zelve ook.  
 
Zijn bruid losgelaten 
 
God heeft Zijn Volk echter niet verstoten maar Zijn Bruid, na veel ontrouw, wel losgelaten. Zijn 
Belofte dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn, blijft gewoon staan. Pas ná de zeventigste 
jaarweek van Daniël (als de Heere Zijn Voeten op de olijfberg zet), zal het Joodse Volk weer het 
Volk Israël worden. Dan roepen zij de Naam des Heeren aan en zien zij wie zij doorstoken hebben. 
Dan zal ook het Joodse Volk wedergeboren worden en de Geest krijgen. 
 
Romeinen 11 
1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad 
Abrahams, van den stam Benjamin.  
2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de 
Schrift zegt van Elía, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende:  
3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen 
overgebleven en zij zoeken mijn ziel.  
4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen 
overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. 
5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der 
genade.  
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen 
genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk 
geen werk meer.  
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het 
verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 
8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun (het Joodse Volk) gegeven een geest des diepen slaaps; 
ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 
9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een 
vergelding voor hen.  
10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.  
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij (het Joodse Volk) vallen zouden? Dat zij verre; 
maar door hun val (de val van Juda, de twee stammen) is de zaligheid den heidenen (het gelovig 
overblijfsel uit de tien stammen = de Gemeente; Zijn Lichaam; alle Wedergeborenen ) geworden, 
om hen (Juda, het joodse Volk, de twee stammen) tot jaloersheid te verwekken. 
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid!  
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat 
er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 
deszelven naar het zuiden.  
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Zacharia 12 
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der 
genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen 
over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk 
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
 
Tweemaal verworpen 
 
Vanaf de dood, de kruisiging, van de Man, is het Joodse Volk weduwe. De Heere Jezus woonde in het 
midden van het Joodse Volk. Zij heeft Hem echter tweemaal verworpen; zowel voor als na Zijn 
Opstanding. 
 
Johannes 1 
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen 
 
Romeinen 7 
1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over 
den mens, zo langen tijd als hij leeft?  
2 Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; 
maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans.  
3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster 
genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen 
overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.  
 
Verborgenheid 
 
Daarom heeft de Heere Zich, sinds Zijn Opstanding en Hemelvaart, teruggetrokken in de Hemel. We 
leven nog steeds in de Bedeling der Verborgenheid. Wij weten alleen vanuit de Bijbel wat God op 
dit moment doet. In de wereld kan men er niets van waarnemen. De Heere werkt in het 
verborgene. Hij werkt door Zijn Geest. De Koning en Zijn Koninkrijk zijn er wel maar niet zichtbaar 
voor stoffelijke ogen. Maar met ogen des geloofs zien wij Hem en Zijn Hemels Koninkrijk, dat zich 
straks, bij Zijn Wederkomst, zal uitbreiden naar de aarde. 
 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 
uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal 
ingegaan zijn. 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 
de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing 
zijn zij beminden, om der vaderen wil; 
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu 
barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;  
31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden 
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barmhartigheid verkrijgen.  
32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou 
barmhartig zijn.  
 
Hogepriester 
 
De Heere Jezus Christus houdt Zich nu, als Hogepriester, in de Hemel bezig met de zaken die bij 
God te doen zijn. Hij verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente, Zijn Lichaam, oftewel; 
alle wedergeborenen vanaf Zijn Opstanding tot aan de opname van de Gemeente. Hij is op dit 
moment Hogepriester en tevens Koning van Zijn Koninkrijk der Hemelen. 
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te 
verzoenen. 
 
Handelingen 15  
12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote tekenen en 
wonderen God door hen onder de heidenen (alle niet Joden zijn heidenen) gedaan had.  
13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. 14 Simeon 
heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen 
door Zijn Naam.  
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:  
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en 
hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.  
 
Veelkleurige Wijsheid 
 
De Heere laat via de Gemeente Zijn veelkleurige Wijsheid zien aan de overheden en de machten in 
den Hemel. Ook betoont Hij, via de Gemeente, de uitnemende rijkdom van Zijn Genade en 
Barmhartigheid, nu en in de toekomst. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door 
de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.  
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;  
 
Efeze 3 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods (hetzelfde als de Bedeling der 
Verborgenheid), die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige 
woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;  
6 Namelijk dat de heidenen (gelovigen uit de verstrooide tien stammen = de Gemeente) zijn 
medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door 
het Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij 
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gegeven is, naar de werking Zijner kracht.  
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het 
Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die 
van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 
Christus; 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den 
hemel de veelvuldige (vertaling = veelkleurige) wijsheid Gods;  
 
De Gemeente, het Lichaam van Christus 
 
Tot aan Zijn Wederkomst verzamelt de Heere Jezus Christus Zich een ander volk voor Zijn Naam; 
de Gemeente. De volgorde is door het ongeloof van het Joodse Volk gewijzigd; het Volk Israël was 
de Woorden Gods toebetrouwd maar zij heeft er niks mee gedaan dan er regel op regel en gebod 
op gebod van te maken. Dus toen ging de zaligheid naar de heidenen (niet-Joden), dit terwijl het 
Volk Israël als eerste was uitverkoren om het Woord van God onder de andere volkeren te 
prediken. 
Maar door verwerping van de Messias, vanwege ongeloof, is het Woord van God nu toevertrouwd 
aan het Hemelse Israel, de Gemeente, het Lichaam van Christus. En na de opname van de 
Gemeente, zal het ook toevertrouwd worden aan een uiteindelijk wedergeboren aards Volk Israël. 
Dan zal het Hemels Koninkrijk zich uitbreiden naar de aarde. 
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus 
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.  
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw 
schepsel.  
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en (= namelijk) over het Israël Gods.  
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het 
hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;  
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;  
 
Hemels Koninkrijk 
 
Op dit moment heeft de Heere Zijn Koninkrijk dus in de Hemel waar Hij Zijn Werk als Hogepriester 
doet. Ná Zijn Wederkomst zal er een aards Koninkrijk komen; het duizend jarig geopenbaarde 
Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Dit voorafgaande aan de grote Witte Troon met 
daaropvolgend een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. 
 
Romeinen 3 
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 
3 Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God 
te niet doen? 4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als 
geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. 
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Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, 
hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?  
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, 
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des 
Heeren!  
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze 
wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden 
werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.  
 
Passieve toorn van God 
 
De Heere heeft momenteel niet alleen het Joodse Volk losgelaten, maar de gehele wereld. De 
wereld ligt onder de passieve toorn van de Heere. Hij heeft alle ongelovigen overgegeven in een 
verkeerd denken. De wereld en de mensheid onderwerpen zich niet aan het Woord van God. Men 
volgt liever eigen uitgedachte godsdiensten; men heeft liever de leugen dan de Waarheid. Men heeft 
liever duisternis dan het Licht. Daardoor ligt de wereld, sinds de Opstanding van Christus, onder de 
passieve toorn van God; de Heere heeft hen overgegeven, aan dit ‘verkeerde denken’. Zodoende ligt 
de mensheid nog steeds onder de macht van de Satan. De Heere gedoogt de Satan, juridisch is hij 
namelijk allang verslagen bij de Opstanding van de Heere. 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard.  
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen 
zouden zijn.  
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld 
geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;  
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 
23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van 
een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 
24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, 
om hun lichamen onder elkander te onteren;  
 
Bijzonder dat God niet spreekt 
 
Wij denken dat het heel normaal is, dat de Heere niets van Zich laat horen in deze wereld. Maar 
niets is minder waar! De normale situatie is dat God Zich wél met de mens bemoeit. Hij is immers 
de Schepper en de Schepper zou Zich juist bemoeien met Zijn Schepping. De normale situatie is 
dat God spreekt. Het is eigenlijk bijzonder wanneer God niet spreekt. God is Woord en door Zijn 
Woord openbaart Hij Zich. God spreekt tot de mens  (en zeker tot gelovigen) en de mens spreekt 
tot God.    
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Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God.  
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds, veelmaal, en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende  
door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon.  
 
De Heere wandelde met de mens en de mens zou wandelen met God. Dit vinden we regelmatig in 
het Oude Testament. Zoals bij Adam, Abraham, Henoch, Mozes, David, enz. De Heere bemoeide 
Zich met de mens en de wereld. Op alle gebied; economisch, politiek, natuurkundig etc ). 
        
Genesis 2 
19 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels 
gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle 
levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.  
 
Genesis 6 
9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. 
Noach wandelde met God.  
10 En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.  
 
Genesis 5 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij 
gewon zonen en dochteren, 
 
Hij verbergt Zich voor Zijn Schepping 
 
We leven vandaag de dag dus in een uitzonderingssituatie. Een situatie die wij heel gewoon vinden 
maar in feite bijzonder is. De Schepper heeft Zich teruggetrokken van Zijn Schepping en verbergt 
Zich voor de Schepping. De Schepper heeft wél Zijn Woord achtergelaten. En Hij geeft ook Zijn 
Geest, aan een ieder die in Hem gelooft.  
 
Zijn Geest woont in de gelovigen 
 
Het geven van Zijn Geest is geen Openbaring van de Godheid aan ons. Nee, het is juist andersom, 
want Geest is onzienlijk; door Zijn Geest verbergt de Heere Zich juist in ons. De Geest is het 
Onzichtbare en het Onkenbare van God! Wanneer de Heere Zich wil laten zien, zien wij de Heere 
Jezus Christus 
 
1 Timotheüs 6 
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen 
zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.  
13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius 
Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus 
Christus;  
15 Welke te Zijne  tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en 
Heere der heren;  
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16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens 
gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.  
 
 

                                 
 
        
Hem is gegeven alle macht  
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde. Mattheus 28 
 
Juridisch is het waar dat de Heere dit zegt. Hem is in Zijn Opstanding alle macht gegeven. Hij maakt 
er alleen (nog) geen aanspraak op. Christus heeft, tot op heden, Zijn aardse Positie opgegeven ten 
behoeve van Zijn Hemelse. Vanaf Zijn Hemelvaart zwijgt de Heere ten opzichte van het Joodse Volk 
en ten opzichte van de wereld. Dit gaf anderen (Satan) het idee en gelegenheid om die periode van 
stilzwijgen, op te vullen. Men ging over tot het schrijven van de Koran en het boek van Mormon 
etc. Want als God in de tijd van Zijn verberging niets zegt, dan kun je zelf iets gaan verzinnen. Maar 
die periode van Gods stilzwijgen, is de vijfde Bedeling. Namelijk de Bedeling van de Verborgenheid, 
danwel de Bedeling der Genade Gods. God houdt Zich in deze periode verborgen en trekt nu de 
gelovigen uit deze Wereld (geestelijk, want ons vlees is nog hier) en Hij plaats hen in het Koninkrijk 
van de Zoon Zijner liefde.  
 
Kolossenzen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den 
Zoon Zijner liefde  
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus  
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Waar is God? 
 
Zo een vergelijkbare situatie vonden we ook in de dagen van Abraham. God bemoeide Zich niet 
met de ongelovige Babyloniërs uit Ur der Chaldeeën. De Heere bemoeide Zich alleen met de 
gelovige Abraham. Abraham werd uit zijn land gehaald, net zoals wij uit deze wereld getrokken zijn. 
Het was in die tijd normaal dat God Zich met de gang van zaken bemoeide. Zo bracht God bij 
gelegenheid oordeel over Sodom en Gomorra, of Hij bracht zegen. Zoiets is in onze dagen niet 
aantoonbaar. Mensen die wel de krant lezen maar niet de Bijbel, vragen zich in alle ernst af waar 
God is. Men vraagt zich ook af waarom God Zich niet met de tweede Wereldoorlog bemoeide. 
Men vraagt zich af waar God toen was. Het Bijbelse antwoord is ‘dat God Zich verbergt’. God 
verbergt Zijn actieve Leven in de gelovigen. En dit Leven heeft niets met politiek of met oorlog te 
maken. Gelovigen in Christus hebben namelijk al een plaats ontvangen in het Verborgen Koninkrijk  
van Christus. En daar is geen oorlog. Gelovigen in Christus zijn nieuwe schepselen en in Christus 
eerstelingen van de nieuwe Schepping. Voor de Heere doet deze oude schepping helemaal niet 
meer mee. Bij Zijn Opstanding is er namelijk een nieuwe Schepping gekomen. 
 
Nieuwe Schepping 
 
De Heere heeft uit deze oude Schepping een nieuwe Schepping gemaakt. De Heere heeft ons doen 
wedergeboren in die nieuwe Schepping. Wij zijn, in (tesamen met) Christus, eerstelingen van die 
nieuwe Schepping. De Heere rekent niet meer naar de oude Schepping, voor Hem is die 
weggedaan. Ook wij zouden onze oude mens en de oude Schepping voor dood houden, aangezien 
wij in Christus reeds nieuwe schepselen zijn. Daarom zouden wij onze blik omhoog houden in 
plaats van naar de aarde. 
 
Kolossenzen 1 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 
zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.  
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet 
gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.  
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.  
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;  
 
2 Korinthe 5 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (oude natuurlijke mens); en indien wij 
ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel (nieuwe mens in Christus); het 
oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.  
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen.  
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Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;  
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.  
 
God heeft een Plan met de Schepping 
 
Het is een Bijbels maar ook een historisch feit, dat God zich al tweeduizend jaar niet met het 
wereldgebeuren bemoeit. Maar God houdt uiteraard deze Wereld wel in stand want anders  
was het allang afgelopen met deze Schepping. God moet Zijn Heilsplan met deze wereld nog 
volvoeren. Hij voert ons mee in Zijn Raadsbesluit. 
 
Het Joodse Volk blijft bestaan 
 
God bemoeit Zich nog steeds niet met het lot van het Joodse Volk. Maar God zorgt er wel voor dat 
het Joodse Volk, danwel het Volk Israel, in stand blijft. Hoe en bij welke gelegenheden de Heere dit 
deed en doet, kunnen wij niet echt aanwijzen. Maar we kunnen alleen vaststellen dat het zo is. 
En dat het zeer wonderlijk is dat het Joodse Volk überhaupt nog bestaat. 
 
Doof voor God 
  
De Heere heeft Zich gescheiden van de Wereld en houdt Zich doof voor de Wereld. En dit komt 
omdat deze wereld doof is voor God. Men wil niet luisteren naar hetgeen God te zeggen heeft.  
Hij heeft Zich afgescheiden van de wereld maar niet van de gelovigen. Wij kennen Christus als de 
Onzienlijke Christus Die in ons woont en Die aanwezig is. Hij wil Zijn Werk voleindigen dat Hij in 
ieder van ons is begonnen. Hij wil graag werken in en door alle gelovigen. Hij kent ons, ziet ons en 
hoort ons. Hij laat niet varen de Werken Zijner Handen. 
 
Johannes 14 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en 
Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. 
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het 
Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.  
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles 
leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.  
 
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op 
den dag van Jezus Christus;  
 
Psalm 138 
8 De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat 
niet varen de werken Uwer handen. 
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Hij gaat Zich straks bezighouden met de wereld     
    
Er komt straks een einde aan de periode dat God Zich verbergt. Na Zijn Verborgenheid komt Zijn 
Openbaring. Hij zal spreken na de periode van zwijgen. Hij zal Rechtspreken en oordelen. Dan zal 
Hij Zich bezighouden met de gang van zaken in de wereld en er Zijn Koninkrijk vestigen. Hij gaat 
Zich bezighouden met de wereld en zal Hij een oordeel brengen over de dan levende ongelovige 
mensheid. Hij zal alle ongerechtigheden verwijderen. De Heere zal schalen van Zijn toorn uitgieten 
over deze goddeloze wereld. Hij zal Zijn koninkrijk dan uitbreiden van de Hemel naar de Aarde 
Dan is de Verborgenheid voltooid. Maar voor nu is Hij nog steeds lankmoedig. (geduldig) 
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over 
ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.  
 
 
 
                                                             Amen. 
 
Zie ook de studie Bijbelboek Openbaring 
 


