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Wat is de Hemel? 
 
Grieken 

 
Volgens de Griekse filosofie komt de mens als hij sterft in het dodenrijk terecht; hades. Daar 
in hades komt hij op een kruispunt; als hij netjes heeft geleefd, gaat hij rechtsaf en als hij 
slecht heeft geleefd, gaat hij linksaf. De zogenaamde Christelijke variant hierop is; degenen 
die netjes geleefd hebben gaan naar boven, naar de Hemel en degenen die er een potje van  
hebben gemaakt, gaan naar de hel, naar beneden. Maar deze theorie is absoluut on-Bijbels. 
Maar omdat men in deze tijd de Bijbelse Waarheden is kwijtgeraakt, vervalt men tot andere 
ideeën. Vandaag de dag is de algemene gedachte dat deze wereld blijft voortsukkelen totdat 
hij vergaat. Het blijft nog een verrassing waardoor de aarde uiteindelijk zal vergaan…door 
een gat in de ozonlaag of een andere milieuramp of door de zon die is opgebrand of door 
een giga meteorietinslag of een atoombom of ga zo maar door. Dan gaat iedereen dood en 
komt de ene mens in de Hemel en de andere in de hel. Toen ik nog geen Bijbel las, dacht ik 
zélfs dat uiteindelijk iedereen naar de Hemel zou gaan. Dat vond ik waarschijnlijk gewoon 
geruststellender. Maar dit alles komt niet voor in de Bijbel. 

 
Hel 
 
De Bijbelse gedachte is dat alle mensen die ooit geleefd hebben op aarde, na hun sterven 
verdwijnen naar de hel of dodenrijk. Nu niet meteen schrikken want in de Statenvertaling 
betekent hel gewoon ‘lage plaats’. Hel is in de Statenvertaling de vertaling van het Griekse 
hades en het Hebreeuwse sheool. Hades wordt, als het niet in de Bijbel staat maar in de 
Griekse literatuur, met onderwereld vertaald. De Statenvertaling gebruikt het woord 
dodenrijk. Dus; dodenrijk is hel is hades is sheool is onderwereld. 
 
Lazarus in de wachtkamer 
 
Lukas 16 
19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende 
allen dag vrolijk en prachtig.  
20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;  
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; 
maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. 
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot 
van Abraham. 
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de 
pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. 
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het 
uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze 
vlam.  
25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en 
Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. 
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die 
van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons 
overkomen.  
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De arme Lazarus kwam terecht in de ‘schoot van Abraham’, maar het was wel degelijk de 
hel, dat wil zeggen; het dodenrijk. Hij had het er zelfs goed. Die rijke man kwam in een plaats 
van pijniging terecht. Er is dus in elk geval onderscheid in het dodenrijk. Er wordt zelfs 
voorgesteld dat die twee verschillende gebieden, allebei in Hades, in de hel, voor elkaar 
onbereikbaar zijn. Er is een kloof tussen beiden. Het ziet er natuurlijk niet letterlijk zo uit in 
het dodenrijk. We praten over een geestelijke wereld. Daar zijn geesten. Maar het is de 
Bijbelse voorstelling van deze dingen want hoe kun je anders geestelijke zaken uitleggen!? 
De hel, het dodenrijk, is de plaats waar de doden in het algemeen heengaan, maar het is niet 
de plaats van het eeuwig oordeel. Dat komt pas later. Het is eerder een soort wachtkamer. 
Het woord hel is een Nederlands woord en betekent ‘een lage plaats’. Eigenlijk betekent het 
een geheime plaats. Een plaats van verberging. Je komt het woord nog steeds tegen. De 
kelder, hel, de lage plaats. Je kunt het gewoon opzoeken in een woordenboek. Hel zit 
bijvoorbeeld ook in het woord helling; dat is de route naar beneden. Dat is wat hel is. Daar 
zijn de doden. Naar Bijbelse maatstaven bevinden de oudtestamentische gelovigen zich in de 
hel. In hades , een afschrikwekkend woord door het verkeerde gebruik van de term. Daarom 
vertaalt men hades vaak als dodenrijk. Dat is eigenlijk ook een betere term. Het is neutraler. 
 
Dag des oordeels 
 
Het dodenrijk is niet de plaats van het eeuwige oordeel. Het is gewoon de plaats waar alle 
doden heengaan. De meeste kerkelijke leren zullen dit beamen. Het is geen definitieve 
plaats. De mens gaat na zijn sterven niet meteen de eeuwigheid in. Bijbels gezien komt er 
één dag waarop alle mensen die eens geleefd hebben, geoordeeld zullen worden. Gelovigen 
én ongelovigen. Zij komen allemaal levend voor God te staan. Dan zullen zij geoordeeld 
worden. Er wordt in het dodenrijk gewacht op ‘de jongste dag’; de dag waarop dit oordeel  
zal plaatsvinden. Dag betekent oordeel. Denk aan dagvaarden. De jongste dag wordt in de 
Bijbel ook wel genoemd de uiterste dag of de laatste dag oftewel de dag des oordeels. Dat is 
niet zomaar een kruispunt maar men komt dan voor God de Rechter te staan. Het kruispunt 
is er tijdens het leven van ieder mens; neem ik Zijn Woord aan of verwerp ik Zijn Woord? 
Geloof is een keuze en dus ongeloof ook.  
 
Ongelovigen verschijnen ook voor God 
 
Prediker 12 
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God 
keert, ook de geest van de ongelovige Die hem gegeven heeft. 
 
Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren; het lichaam, het vlees, vergaat maar 
de geest van ieder mens keert terug naar God. Dit betekent niet dat men dan naar de Hemel 
gaat. Het betekent dat ook de ongelovige verantwoording zal moeten afleggen aan God. Niet 
de duivel zwaait de scepter in het dodenrijk maar men is ‘gevangene’ van God. Ieder 
overleden mens wacht in het dodenrijk op het oordeel. Ongelovigen zeggen vaak dat zij in 
niets geloven en dat er hierna niets meer is. Maar de ongelovigen verdwijnen niet in het 
niets. Dat zal een tegenvaller voor hen zijn. Gelovig én ongelovig krijgen te maken met de 
levende God. Pas na de Jongste Dag is er een ‘hiernamaals’; gelovigen leven na het oordeel 
voor eeuwig verder op een nieuwe aarde. Ongelovigen verdwijnen in de poel des vuurs; er 
blijft niets van hen over. 



3 
 

 
Johannes 6 
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik 
daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. 
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon 
aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken 
ten uitersten dage. 
 
Johannes 11 
23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder Lazarus was een gelovige zal wederopstaan. 
24 Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage. 
Johannes 12 
48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt,= ongelovig heeft, die hem oordeelt; het 
woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem de ongelovige oordelen ten laatsten dage.  
 
2 Petrus 2 
9 Zo weet de Heere de godzaligen gelovigen uit de verzoeking te verlossen, en de 
onrechtvaardigen ongelovigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 
 
God de Rechter 
 
Psalm 75 
8 Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen. 
9 Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij 
schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. 
 
Dus bij sterven komt men niet direct voor God om verantwoording af te leggen. Het is 
hooguit voorarrest. De eindbeoordeling of veroordeling gebeurt vlak voordat er een nieuwe 
Hemel en een nieuwe aarde komt. Men verschijnt dan allemaal, gelovig en ongelovig, voor 
de Grote Witte Troon. Ook de Satan wordt duizend jaar gebonden om uiteindelijk te 
verschijnen voor de Grote Witte Troon waar God zal Rechtspreken. Pas als de duivel en de 
ongelovigen zijn verdwenen in de poels des vuurs, kan er een ‘hiernamaals’ komen. Maar 
eerst zullen dus alle ongerechtigheden verwijderd moeten worden. Ná de dag des oordeels 
zullen er alleen nog gelovigen zijn; zij gaan mee naar de nieuwe aarde. Een nieuwe 
Schepping. 
 
Openbaring 20 
7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis 
ontbonden worden. 
8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog 
en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. 
9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, 
en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden. 
10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar 
het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle 
eeuwigheid. 
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11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 
12 En ik zag de doden gelovig en ongelovig, klein en groot, staande voor God; en de boeken 
werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden 
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 
 
Jesaja 66 
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
De Gemeente als uitzondering  
 
In feite komt elk mens voor de Grote Witte Troon behalve de Gemeente, Zijn Lichaam. De 
Gemeente, Zijn Lichaam, dat zijn alle gelovige mensen tussen de Opstanding van de Heere 
Jezus Christus en Zijn Wederkomst straks. Dus vanaf Zijn Opstanding, ruim tweeduizend jaar 
geleden, tot het moment wat nog staat te gebeuren. Wij zijn de enige uitzondering omdat 
wij eerstelingen zijn van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond is ingegaan vanaf de 
Opstanding van de Christus. Wij zijn in (tesamen met) Christus Eerstelingen van de nieuwe 
Schepping en daarom bestemd voor de Heere in de Hemel. Wij zijn een Hemels Volk dat nu 
al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk. Wij als Gemeente hebben als enige 
groep een Hemelse Roeping en een Hemelse Positie. Wij zijn als enigen een Hemels Volk. 
 
Exodus 13 
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van 
mensen en van beesten, dat is Mijn. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem,het Koninkrijk Gods en de vele duizenden der engelen; de Gemeente 
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; 
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Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
1 Samuël 1 
20 En het geschiedde, na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon, 
en zij noemde zijn naam Samuël: Want, zeide zij, ik heb hem van den HEERE gebeden. 
21 En die man, Elkana toog op met zijn ganse huis, om den HEERE te offeren het jaarlijkse 
offer, en zijn gelofte. 
22 Doch Hanna toog niet op; maar zij zeide tot haar man: Als de jongen gespeend is van de 
borst af, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des HEEREN verschijne, en blijve 
daar tot in eeuwigheid. 
23 En Elkana, haar man, zeide tot haar: Doe, wat goed is in uw ogen; blijf, totdat gij hem zult 
gespeend hebben; de HEERE bevestige naar Zijn woord! Alzo bleef de vrouw, en zoogde haar 
zoon, totdat zij hem speende totdat zij geen borstvoeding meer gaf 
 
Lukas 2 
22 En als de dagen harer reiniging tot veertig dagen na de geboorte vervuld waren, naar de 
wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden; 
23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal 
den Heere heilig genaamd worden.) Al het eerstgeborene zal in dienst staan van de Heere. 
24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar 
tortelduiven, of twee jonge duiven. Daarmee zal de priester voor haar verzoening doen en is 
zij rein 
 
Dezelfde Positie als de Heere Jezus Christus 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Wij zijn met Hem begraven en met Hem weer opgewekt en met Hem in de Hemel gezet. En 
daardoor zijn wij één Plant met Hem geworden. Wij zijn als het ware Eén gemaakt met Hem; 
vereenzelvigd met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Niets kan ons van Hem scheiden.  
Wij ontvangen alles in Hem. In Hem betekent samen met Hem oftewel nauw verbonden met 
Hem. De Heere Jezus Christus is Eersteling van de nieuwe Schepping en daardoor zijn wij óók 
eerstelingen van de nieuwe Schepping. Alles wat Hij ontvangt daar delen wij in. Overal waar 
de Naam Christus staat in de Bijbel daar kunnen wij de Gemeente bijzetten want Christus is 
inclusief Zijn Lichaam. En Romeinen zegt dat we één Plant met Hem geworden zijn, wij zijn 
dat óók in de gelijkmaking met Zijn Opstanding! Met andere woorden; in de positie waarin 
de Heere Jezus Christus is Opgestaan, in dezelfde positie zijn wij mét Hem mee opgestaan. 
En in wélke Positie is de Heere dan opgestaan? Nou, als uitermate Verhoogde en 
Verheerlijkte Christus aan de Rechterhand van de Vader. Hij heeft alle macht gekregen en is 
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Heerser over alles. En ook al willen of kunnen we het niet geloven; wij hebben in Hem exact 
dezelfde positie. Omdat Zijn Woord dat zegt. Omdat deze Waarheid zeer duidelijk 
geschreven staat in de Bijbel. En wij zouden Zijn Woord geloven. Wij zijn niet van de wereld 
zoals ook Hij niet van de wereld is. 
 
Johannes 17 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor 
de grondlegging der wereld. 
        

Wij zijn Hemelse wezens 
 
Wij als Gemeente hebben nu het Leven van Christus ontvangen dus onze doelstellingen 
zouden hetzelfde zijn als die van Hem! Niet straks maar hier en nu. Want wij zijn Eén Plant 
met Hem geworden in kruisiging, dood en Opstanding en Hemelvaart. Wij zijn niet alleen 
met Hem opgewekt maar wij zijn ook met Hem in de Hemel gezet. Wij zijn Hemelburgers 
geworden. Onze wandel is in de Hemel. Het gaat om de onzienlijke wereld. In die onzienlijke 
wereld is de natuurlijke mens dood voor God. De natuurlijke mens hoort bij de oude 
Schepping en maakt geen deel uit van de onzienlijke wereld. Wij zien die onzienlijke wereld 
nog niet maar maken wel al deel uit van de Hemelse dingen. Wij zijn Hemelse mensen. 
Paulus zegt; de eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den 
Hemel. Wij zijn mede met Hem in de Hemel gezet. Eens worden wij verlost van dit lichaam 
maar voor God is onze oude mens, de natuurlijke mens, al weggedaan. Wij zijn al nieuwe 
schepselen in Christus. Wij maken al deel uit van de nieuwe Schepping. 
 
Filippenzen 3 
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij 
ons tot een voorbeeld hebt. 
18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende 
zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun 
schande, dewelken aardse dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
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9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, 
dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid 
door lijden zou heiligen. 
11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak 
Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. 
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal 
Ik U lofzingen. Wij zijn broeders van de Heere Jezus Christus en daarom mede-erfgenamen 
met Hem.  
 
Hemel is geen hiernamaals 
 
Gelovigen van deze Bedeling gaan naar de Hemel. De Hemel is dus, in zekere zin, voor ons 
het hiernamaals te noemen. Maar wij zijn gelovigen van ná de Opstanding van de Heere 
Jezus Christus dus wij zijn bij leven ook al in de Hemel gezet. Wat dat betreft verandert er 
dus weinig voor ons! Maar de Hemel fungeert niet als hiernamaals. Dat is niet Bijbels. Het 
woord hiernamaals komt trouwens ook niet voor in de Bijbel. Onze toekomst blijft in de 
Hemel. Wij zijn daar geestelijk nu al geplaatst, wij zijn nu al nieuwe Schepping en wachten 
alleen nog op de opname van de Gemeente om beoordeeld te worden en daarna zal ook ons 
verheerlijkt lichaam in de Hemel zijn. Wij gaan uiteindelijk gewoon mee naar de nieuwe 
Hemelen en nieuwe aarde maar wel met een Hemelse positie. Die Hemelse positie die we nu 
in Christus hebben, die blijft. Voor eeuwig. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. 
 
 ‘Tussen-staat’ 
 
We hebben gelezen dat het dodenrijk in feite een ‘tussenstaat’ is; een positie waarin men 
zich bevindt na overlijden in afwachting van het oordeel. Men stierf tijdens het Oude 
Verbond en zal pas op de Jongste Dag geoordeeld worden. Die tijd daartussen is een soort 
wachtruimte. De Roomse kerk noemt het het vagevuur. Maar dat is letterlijk ook erg vaag 
want het is nergens terug te vinden in de Bijbel, alleen in hun eigen kerkelijke leer. Als wij als 
Gemeenteleden doodgaan vóór de opname van de Gemeente dan bevinden wij ons ook in 
een soort van tussenstaat want de gelovig gestorven mensen van het Nieuwe Verbond 
wachten immers ook op een beoordeling. Maar dit is niet in het dodenrijk aangezien de 
gelovigen van deze Bedeling geestelijk al in de Hemel gezet zijn! Als wij sterven vóór de 
opname van de Gemeente dan zullen wij onze ogen opendoen in de Hemel. En hoe die soort 
tussenstaat ook zijn mag, Paulus zegt dat het beter is om bij de Heere in te wonen. De 
beoordeling van de overleden gelovigen van ná de Opstanding van Christus vindt plaats op 
de dag van Christus oftewel de Rechterstoel van Christus oftewel de opname van de 
Gemeente. De Rechterstoel is dus net als de grote Witte Troon een punt van beoordeling. 
Alleen Zijn Lichaam, de Gemeente, komt als enige groep voor de Rechterstoel. Dan zullen de 
levenden en de doden van de Gemeente voor Christus verschijnen en een verheerlijkt 
lichaam ontvangen.  
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2 Korinthe5 
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, 
en bij den Heere in te wonen. 
 
Rechterstoel 
 
Romeinen 14 
9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat 
Hij beiden over doden en levenden heersen zou. 
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. 
 
2 Korinthe 5 
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, 
en bij den Heere in te wonen. wij willen liever bij de Heere wonen dan in ons oude, tijdelijke 
lichaam 
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem 
welbehagelijk te zijn.  
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, 
opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, 
hetzij goed, hetzij kwaad. wij als Gemeente moeten allemaal voor de Rechterstoel van 
Christus komen. Wij zullen rekenschap afleggen over wat wij de Heere in en door ons 
hebben laten doen. En wat we daarin hebben nagelaten te doen. Naar de mate waarin wij 
de Geest Zijn Werk hebben laten doen, naar díe mate ontvangen wij Loon. 
 
De Gemeente verschijnt dus niet voor de Grote Witte Troon. Wij wachten niet op de jongste 
dag maar wij wachten op de opname van de Gemeente. Dat is momenteel het eerste punt 
op de agenda van de Heere. De Gemeente wordt zo’n duizendveertig jaar eerder beoordeeld 
dan de rest die voor de Witte Troon zullen verschijnen. (zie ook de studie Openbaring) De 
beoordeling voor de Rechterstoel is gelijktijdig de opname van de Gemeente. De Gemeente 
zal in haar geheel op hetzelfde moment worden beoordeeld. De mensen die bijvoorbeeld 
duizend, of tweehonderd of drie jaar geleden gelovig gestorven zijn, zijn nu in een soort 
‘tussenstaat’ in de Hemel in afwachting van de opname van Zijn Lichaam. Bij de opname 
zullen ook de dan nog levende gelovigen meegenomen worden de Heere tegemoet. De 
leden van Zijn Lichaam verschijnen als één grote Gemeente voor het Hoofd, de Heere Jezus 
Christus. Dan zal de Heere bekijken in hoeverre wij Hem in en door ons hebben laten 
werken. Dan zal bekeken worden hoeveel Vruchtbare Werken wij de Heere hebben laten 
volbrengen in en door en met ons. Of waren het voornamelijk dode werken? Werken voor 
onszelf, de Wet en de oude Schepping?  
 
1 Korinthe 3 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, 
hooi, stoppelen; hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. Dode 
werken zijn de werken ten behoeve van onszelf, de Wet en de wereld. Goud, zilver en 
kostelijke stenen zijn de Vruchtbare Werken, zij doorstaan het vuur (oordeel) en blijven 
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bestaan. Vruchtbare Werken zijn de Werken die wij de Geest in en door en met ons hebben 
laten doen. Vruchtbare Werken zijn Werken van God. 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden 
worden, doch alzo als door vuur. als een gelovige alleen maar eigen werken gedaan heeft, 
ontvangt hij geen Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Kroon oftewel Erfenis maar hij zal wél 
behouden blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij wedergeboorte gegeven in Christus en 
uit Genade. Genade kent geen enkele verplichting. En eeuwig leven is voor altijd… 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, de 
opname van de Gemeente opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 
naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.= hetzij vruchtbare werken hetzij dode 
werken heeft voortgebracht. Dus wat je voor de Heere en wat je voor jezelf hebt geleefd. 
 

2 Korinthe 4 
16 Daarom vertragen wij niet wij blijven trouw aan het Nieuwe Verbond en aan Christus. Wij 
leven niet onder de Wet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt 
nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 
17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer 
uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Wij blijven trouw omdat wij dan wel hier 
verdrukking lijden maar straks, bij de opname zal blijken hoeveel gewicht, hoeveel Erfenis 
oftewel Loon wij zullen ontvangen. In de Hemel zijn wij niet allemaal gelijk. We ontvangen 
Loon, Erfenis, Heerlijkheid naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk hebben laten doen in 
ons en door ons. Dat zal in de toekomst te zien zijn voor anderen; hoeveel Heerlijkheid wij 
hebben opgebouwd. Dat is nú al te zien voor de geestelijke machten en straks zullen ook wij 
dat kunnen waarnemen. (de ene is de Heerlijkheid der zon en de andere der maan en de 
andere der sterren; want iedere ster verschilt in Heerlijkheid van de andere; 1Kor.15;41) 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
 
De Heere tegemoet in de lucht 
 
1 Thessalonicenzen 4 
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat 
gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. hoop is in de 
Statenvertaling ‘een zekere toekomstverwachting’.  
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 
tot de toekomst Wederkomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan alle 
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gestorven gelovigen van ná Zijn Opstanding; dus de gelovigen in de ‘tussenstaat’ zullen als 
eerste opstaan. 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn de gelovigen die op het moment van de 
opname nog leven, zullen te zamen met hen de gelovigen uit de Hemel in de tussenstaat 
opgenomen worden de juiste vertaling uit het Grieks is; met kracht worden weggenomen in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
1 Korinthe 15 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden; 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, op hetzelfde moment met de laatste bazuin; want 
de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen 
veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke het lichaam; het vlees moet onverderfelijkheid aandoen geest, en 
dit sterfelijke vlees moet onsterfelijkheid geest aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. De doden leven verder als geest in een geestelijke 
wereld in een Verheerlijkt lichaam. 
 
Bij de opname van de Gemeente zijn wij volkomen geest. Tijdens de opname, voor de 
Rechterstoel, zullen wij direct ons Loon ontvangen. Naar de mate van Loon zal ons lichaam 
Verheerlijkt zijn. De gelovig gestorven Gemeenteleden zullen onverderfelijk worden 
‘opgewekt’. De gelovigen die op dat moment nog leven, zullen op ‘een punt des tijds’ door 
de Heere veranderd worden. Het verderfelijke, het vlees, heeft dan het onverderfelijke, 
geest, aangedaan. De Gemeente zal als enige de Heere tegemoet gaan in de lucht. De 
Gemeente is de enige categorie die in de Hemel terecht komt en er geestelijk nu al ís. De 
Gemeente is ontstaan bij de Opstanding van Christus. De Heere Jezus Christus is Zélf de 
Eersteling van de nieuwe Schepping en dus de Eerstgeborene van de Gemeente. Wij zijn de 
eerste gelovigen onder het Nieuwe Verbond en hebben daarom, in Christus, nu al deel 
gekregen aan het Eerstgeboorterecht van Christus en daarom worden wij beschreven als 
leden van het lichaam van één Man. De Gemeente vormt dus een mannelijk Lichaam. De 
Heere het Hoofd, wij Zijn Lichaam. Onlosmakelijk verbonden met elkaar en elkaars 
vervulling. Van hetzelfde Vlees en Been. 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
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. Heidenen zijn in de Bijbel alle niet-Joden. De Heere bepaalt 
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wanneer Zijn Lichaam compleet is; Hij bepaalt wanneer de volheid van de Gemeente bereikt 
is. Dat is het moment dat de Gemeente, Zijn Lichaam, zal worden opgenomen, Dat is het 
moment dat wij de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Onwetendheid 
 
Mensen vragen zich af; waar zijn onze doden? Wij weten nu dat de doden in het dodenrijk 
zijn, in afwachting van de jongste dag, de Witte Troon. Wij weten nu ook dat de Gemeente, 
Zijn Lichaam, de enige groep mensen is die niet voor de grote Witte Troon verschijnt. Deze 
groep wacht op de opname van de Gemeente om beoordeelt te worden voor de 
Rechterstoel van Christus. De overleden mensen van Zijn Lichaam, zijn ook in de tussenstaat, 
in afwachting om tesamen met de levende groep gelovigen de Heere straks tegemoet te 
gaan in de lucht. Wij weten nu dat er geloof nodig is om straks op de nieuwe aarde, ‘het 
hiernamaals’, te komen. In de Roomse kerk heb ik nooit gehoord dat wij een 
uitzonderingsgroep zijn. Ook heb ik nooit uitgelegd gekregen dat wij al behoren tot de 
nieuwe Schepping. En dat wij al in de Hemel gezet zijn. De Roomse kerk hield mij voor dat de 
Hemel verdiend moet worden. Dat is mensen onder de Wet plaatsen terwijl het Oude 
Verbond der Wet allang voorbij is. Mensen die onder de Wet leven, krijgen geen Loon 
oftewel Erfenis. Zij die ervoor kiezen onder het Oude Verbond der Wet te blijven leven, zijn 
afgesneden van Zijn Genade. De Roomse kerk heeft mij ook niks uitgelegd over de oude en 
de nieuwe mens. Toch is kennis van dit alles noodzakelijk om te kunnen begrijpen waar de 
overleden mensen zijn. Anders worden alle Bijbelteksten over dit onderwerp onbegrijpelijk. 
En als men zaken niet uitlegt in de kerk dan geeft dat ruimte om een eigen invulling aan alle 
begrippen te geven. Ik kan daar over meepraten. En ik weet nu dat er daar zeker één bij 
gebaat is…Satan doet er immers alles aan om gelovigen weg te houden bij de Heere en Zijn 
Woord.  
 
Galaten 4 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon Hagar en Ismaël als 
type van de Wet; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der 
vrije.Izaäk 
31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Wij zouden niet 
onder de Wet maar uit Genade leven. Anders vervallen wij van de Genade en delen wij 
straks niet in de Erfenis.  
 
Galaten 5 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. 
 
Nieuwe Schepping 
 
De Heere Jezus is gestorven aan het kruis en heeft daarmee al onze zonden en misdaden 
weggedragen. Hij is voor de zonden van de hele mensheid gestorven. Mét Hem is de hele 
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mensheid gestorven; indien Eén voor allen is gestorven, dan zijn zij allemaal gestorven. Wij 
zijn dus mét Hem gestorven. Maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? 
Helemaal niks. Maar door de Kracht van God stond de Heere Jezus Christus op uit de dood. 
Met Zijn Opstanding was er de overwinning op de dood en op deze oude Schepping en 
daarmee de overwinning op de zonden en de Wet en de Satan. Door de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus is een nieuwe mensheid geschapen; Hij is de Eerstgeborene van een 
nieuwe Schepping. Om ook bij die nieuwe mensheid te horen, om ook een nieuw schepsel te 
kunnen zijn, dus om vanuit de dood nieuw eeuwig Leven te krijgen, om deel uit te maken 
van Zijn nieuwe Schepping, is geloof noodzakelijk. Geloof in de Heere Jezus Christus en Zijn 
Woord maakt dat je wedergeboren bent; opnieuw geboren maar dan in een nieuwe 
Schepping. Je ontvangt dan direct de Heilige Geest (de Heere Jezus Christus) en daarmee 
maak je deel uit van de nieuwe Schepping. Geestelijk word je dan direct overgezet in de 
Hemel en uit deze wereld getrokken oftewel afgezonderd.  
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn 
Elke natuurlijke, oude mens, is gestorven met de Heere Jezus aan het kruis. Gelovig én 
ongelovig. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven Degenen die in Hem 
geloven, zijn wedergeboren; zij zijn uit de dood opgestaan en levend geworden in de nieuwe 
Schepping. Eerstelingen in Hem van de nieuwe Schepping, niet meer zichzelven zouden 
leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (oude mens); en indien wij ook 
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees  
De Heere Jezus leefde ook eens in de oude Schepping. Maar in Zijn Opstanding is Hij 
Eesteling van de nieuwe schepping.  
17 Zo dan, indien iemand in Christus is ieder die bij Zijn Lichaam, de Gemeente behoort, die 
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, de oude mens, de oude Schepping, de 
dood, de zonden, het Oude Verbond zijn allemaal voorbijgegaan in de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus. ziet, het is alles nieuw geworden. En de wedergeboren mens mét Hem. 
 
Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;  
 

Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel heeft gezet; dat is al 
gebeurd dus. in Christus Jezus; 
 
Kolossenzen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; heeft overgezet is voltooide tijd en is dus al gebeurd 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;  
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Jakobus 1  
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen.  
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; op het moment dat wij de Heere en Zijn Woord 
aannemen, dus bij onze wedergeboorte, ontvangen wij direct de Heilige Geest. De Geest 
maakt op hetzelfde moment dat wij gaan geloven woning in ons. Vanaf dát moment nemen 
wij deel aan Zijn Opstandingsleven. 
 
De oude mens loopt hier nog rond 
 
Hoewel de gelovige, geestelijk, bij de nieuwe Schepping hoort, loopt zijn zondige vlees, zijn 
oude mens, hier nog gewoon rond. Deze oude mens staat lijnrecht tegenover de nieuwe mens 
in Christus. De oude mens heeft een zondenatuur terwijl de nieuwe mens in Christus deelt in de 
Goddelijke natuur. De Goddelijke natuur kent geen zonden. De oude mens is gestorven bij de 
dood van de Heere Jezus aan het kruis. De nieuwe mens is door geloof met de Heere Jezus 
Christus mee opgestaan uit de dood en maakt daardoor deel uit van de nieuwe Schepping. De 
nieuwe Schepping heeft geen zondenatuur, geen menselijke natuur, maar de Goddelijke 
natuur. 
 
2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid.  
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet want Zijn zaad blijft in hem; en 
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. De wedergeboren nieuwe mens kán niet 
zondigen want hij neemt deel aan het nieuwe Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. 
De wedergeboren mens deelt in de Goddelijke natuur van de nieuwe Schepping. De 
Goddelijke natuur kán niet zondigen! Dus wát de oude mens van die gelovige ook uitvreet, 
het wordt hem niet aangerekend. De oude mens doet immers niet meer mee voor God.  
 
De nieuwe mens in Christus  
 
God de Vader ziet ons niet naar onze oude mens. Voor God is de hele oude Schepping dood. 
In de Opstanding van de Heere Jezus Christus is er een nieuwe Schepping gekomen. Dus God 
heeft vanuit deze oude Schepping een nieuwe Schepping gemaakt. En daarmee zijn de 
zonden en de Wet en de dood en het Oude Verbond en het vlees verdwenen. De oude mens 
is door zijn zonden niet in staat om God te dienen. De nieuwe mens in Christus is wél in staat 
te naderen tot God en Hem te dienen. Onze oude mens, die nog rondloopt in de oude 
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Schepping, zondigt wel maar hij wordt gereinigd door onze Hogepriester, de Heere Jezus 
Christus. Wij worden gevoed en gereinigd door Zijn Bloed. Het Bloed van de Hogepriester is 
het Bloed van het Nieuwe Testament. God ziet daardoor ons lichaam en geweten rein voor 
Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. Hij het Hoofd 
en wij Zijn Lichaam. De Heere Jezus Christus is in feite de filter tussen God en de mensen. Hij 
is onze Middelaar. Hij verzoent onze zonden zodat wij, in Christus, in dienst kunnen staan 
van God. Dus zelfs met onze oude mens hier op aarde kunnen wij dienstbaar zijn aan God. 
Wij zijn door de Opstanding van Christus bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. 
 
Lukas 22 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe 
testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten = gestort wordt. De Heere Jezus verwijst 
hiermee naar Zijn functie als Hogepriester. Zijn Bloed reinigt en voedt ons. Let op; hier wordt 
niet het Bloed van het sterven aan het kruis bedoeld, dat is immers het Bloed van het Oude 
Testament! 
 
Hebreeën 7 
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden 
altijd te blijven; 
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. 
26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden 
van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; 
 
Hebreeën 10 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.  
 
Oude mens negeren 
 
Hoewel wij dus nog in het zondige en oude vlees verblijven, zouden we geestelijk leven als 
nieuwe mens in Christus. Dus hoewel wij mensen zijn in het vlees, zouden we leven naar God 
in den Geest. Want daarop worden wij beoordeeld. Nog in het vlees zijnde worden wij 
beoordeeld in hoeverre wij de nieuwe mens in Christus leven. In hoeverre wij onszelf (ons 
ego, de oude mens) voor dood houden en Christus laten leven in ons. Naar gelang wij de 
Heere, de nieuwe mens, in en door ons Zijn Werk laten doen, krijgen wij straks Loon. In de 
Bijbel zijn de synoniemen voor Loon; Zoonschap, Erfenis, Heerlijkheid, Kroon. Omdat voor 
God de oude Schepping niet meer meedoet is het de bedoeling dat ook wij die oude mens 
voor dood zouden houden. Dat ook wij niet teveel aandacht zouden schenken aan deze 
zondige, oude mens. En ook niet aan de oude mens van je naasten. Wij zouden onze oude 
mens en die van onze naasten negeren. Daartoe worden wij ook opgeroepen. Want we zijn 
in (tesamen met) Hem immers nieuwe schepselen. Wij hebben nu twee (g)Geesten in ons 
wonen. Onze eigen geest en de Heilige Geest. Wij zouden alleen de Geest Zijn Werk laten 
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doen. Wij hoeven niet zélf te werken maar alleen maar te zeggen; hier ben ik, ik sta tot Uw 
Dienst. Dan zal de Heere onze handen vullen. Hij zorgt dan voor het willen en het werken. 
 
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. 
 
Kolossensen 3 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Drie Hemelen 
 
Er worden in de Bijbel drie Hemelen genoemd. De eerste is vanaf de wolken tot aan het 
aardoppervlak; daar waar ook de vogels vliegen. Dat wordt ook wel atmosfeer genoemd; de 
laag om de aarde met zuurstof waarin ook de mens woont. De tweede is boven de wolken; 
het uitspansel. Dat noemen wij het heelal; buiten de dampkring zonder zuurstof waarin de 
planeten en sterren staan. Deze twee Hemelen horen bij de Schepping. En de derde Hemel is 
de Verblijfplaats van God. Voor eeuwig. Deze derde Hemel zal altijd hetzelfde blijven. Ook 
als er een nieuwe Hemel en nieuwe aarde komen. God schept straks twee nieuwe Hemelen 
en één nieuwe aarde. De verblijfplaats van God wordt in de Bijbel ook wel de Hemel der 
Hemelen of de hoogste Hemelen of het Paradijs genoemd. Enkele voorbeelden;  
 
2 Korinthe 12 
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik 
niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is 
geweest tot in den derden hemel; 
3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet 
ik niet, God weet het), 
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, 
die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 
 
Lukas 23 
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. 
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. 
 
1 Koningen 8 
27 Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen 
zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb!  
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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 door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen;  
 
De Hoogste Hemel 
 
Psalm 102  
26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen twee Hemelen; van de vogels en van 
de sterren zijn het werk Uwer handen;  
27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; 
Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn 
 
Psalm 8 
2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit 
gesteld hebt boven de hemelen. 
 
De Woonplaats van God maakt volgens de Bijbel geen deel uit van de Schepping. De Bijbel 
spreekt over een Hemel die hoger is dan de geschapen Hemelen. Hemel betekent omhoog 
en hel betekent omlaag. De Hemel is geen ervaring of gevoel. De Hemel is niet abstract. 
Volgens de Bijbel is de Hemel gewoon een plaats. De Hemel van de vogels en de Hemel van 
de sterren horen samen met de aarde bij de zienlijke, stoffelijke Schepping. Deze twee 
Hemelen en deze aarde zullen vervangen worden door twee nieuwe Hemelen en een 
nieuwe aarde. Want we weten inmiddels dat de oude Schepping mettertijd verdwijnt. Maar 
buiten de twee stoffelijke, zienlijke Hemelen, is er volgens de Bijbel nog een Hemel die hoger 
is. De zogenaamde derde Hemel. En als wij mensen het over de Hemel hebben dan bedoelen 
we deze onzienlijke Hemel. De plaats waar God woont. Deze plaats is voor ons onzienlijk. 
Voor onze stoffelijke ogen en oren is deze Hemel niet waarneembaar. Maar de Hemel is dus 
wel degelijk een plaats en geen toestand. Het is de plaats waar volgens de Bijbel God en de 
engelen wonen. Het is ook de plaats waar de Satan momenteel nog in en uit kan.  
 
psalm 11 
4 De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; Zijn ogen 
aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. 
 
Jesaja 66  
1 Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; 
waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust? 
 
Hebreeën 1 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
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reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan 
de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
De Satan (nog) in de Hemel 
 
De Heere gebruikt het kwaad om ons geloof door verzoekingen van de duivel te beproeven. 
Naar aanleiding van die beproevingen kunnen wij Loon ontvangen. Laten we de Heere Zijn 
Werk in en door ons doen of volgen we onze eigen vleselijke begeerlijkheden? Laten we ons 
daarbij beïnvloeden door de Satan of blijven wij staan in Zijn Woord? Ontvangen wij Loon of 
komen wij straks ‘naakt te staan’? (zie studie verzoeking en beproeving). De Heere gedoogt 
en gebruikt de Satan. Wij hoeven niet te strijden tegen de duivel, wij zijn immers in Christus 
meer dan overwinnaars. Wij hoeven alleen weerstand te bieden aan de verzoekingen door 
de Wapenuitrusting van God ter hand te nemen. Het is de bedoeling van Satan om de 
Gemeenteleden onklaar te maken voor hun dienst aan de Heere. Hij wil zijn eigen rijk 
opbouwen. Hij probeert ons te verleiden om bezig te zijn met vleselijke, wereldse 
begeerlijkheden zodat wij bezig zijn met onze eigen, dode werken in plaats van met 
Vruchtbare Werken die de Heere in en door ons wil bewerkstelligen. Met de Wapenrusting 
Gods kunnen wij deze verzoekingen afwenden. Door de nieuwe mens aan te trekken, zal de 
Satan weggaan. Maar zeker terugkomen want de Satan heeft een enorme hekel aan 
gelovigen. Hoewel de Satan wéét dat zijn rol binnenkort is uitgespeeld.  
 
1 Petrus 5 
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 
9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 
10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus 
Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, 
versterke, en fondere ulieden. 
 
Openbaring 12 
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de 
aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen , en heeft groten toorn, 
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft. Bij de opname van de Gemeente wordt de Satan uit 
de Hemel op aarde geworpen. De Heere gedoogt en gebruikt hem dan nog veertig jaren.(zie 
studie Openbaring) 
 
Duivel =  Diabolos    
Dia is doorheen en bolos oftewel ballo is werpen. Dus de dooreenwerper! De duivel is 
degene die alle dingen door elkaar gooit. Hij is degene die van het geordende een chaos 
heeft gemaakt. Hij hanteert de goede dingen maar zet ze in de verkeerde volgorde. De duivel 
schept wanorde en verwarring. Er staat op diverse plaatsen in de Bijbel dat de Satan ons 
aanklaagt bij God. Beiden in de Hemel. 
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Satan    =  Satanas (Grieks) 

Satan    =  nfc =  tegenstander; bestrijder; wederpartijder 

                hnfc  =  satanah =  strijd om de eerste plaats 

                 mfc   =  satam    =  haten, terzijde stellen  

                 jfc   =  satach     =   verspreiden, uitspreiden, uitzetten (zoals zuurdesem)  

               myfv    = shitim   =   sittim = verspreiden, verdelen, uitspreiden 

 
Gevallen engel 
 
Satan is niet meer dan een gevallen engel, ‘een zoon des dageraads’,  uit de vorige 
Schepping. Deze zoon van God is geen zoon omdat hij uit God geboren is maar omdat hij 
vóór zijn opstand tegen God een bepaalde verantwoordelijkheid van Hem had ontvangen 
Verantwoordelijkheid over bezittingen van God. Lucifer was een zoon van God maar werd na 
zijn opstand een Satan (Hebreeuws voor tegenstander) van God. De naam Lucifer komt 
trouwens niet voor in de Bijbel, het is namelijk Latijns. Lucifer betekent morgenster en 
lichtbrenger. De Satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen; één keer figuurlijk; namelijk 
de morele val nadat de morgenster gelijk als God wilde zijn en de geestelijke val, in de 
kruisdood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Straks komt de letterlijke val uit de 
Hemel; als de Gemeente wordt opgenomen dan wordt satan en zijn personeel op aarde 
geworpen. Nu voert hij nog een geestelijke, onzichtbare strijd maar straks zal dat een 
zichtbare strijd op aarde zijn. (zie studie de zeventigste Jaarweek en studie Openbaring) 
 
Jesaja 14 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! hier wordt een ‘morele val’ bedoeld 
maar verwijst ook naar wat nog komen gaat. 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 

 
Ezechiël 28 
13 Gij waart in Eden, Gods Hof eerste Schepping; alle kostelijk gesteente was uw deksel, 
sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, 
robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten 
dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.  
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods 
heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.  
15 Gij waart volkomen = volmaakt in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat 
er ongerechtigheid= onrechtvaardigheid, gebrek in u gevonden is. 
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij 
hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende 
cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!  
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw 
glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, dit was een morele val en is tevens een profetie 
over het begin van de zeventigste Jaarweek Ik heb u voor het aangezicht der koningen 
gesteld, om op u te zien.  
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Judas 
6 En de engelen, die hun beginsel oorsprong niet bewaard niet in acht genomen hebben, 
maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
De duivel klaagt ons aan 
 
De boze is een wezen en geen ding. De boze is niets meer maar ook niets minder dan een 
gevallen engel. Het is een schepsel van God. De rol van de duivel wordt nog wel eens 
overgewaardeerd. De duivel is juridisch immers allang verslagen in de dood en Opstanding  
van de Heere Jezus Christus. Zijn woonplaats is vooralsnog de Hemel; God gedoogt hem 
daar. De duivel klaagt de gelovigen nog steeds aan bij God.  Dat wordt heel plastisch 
beschreven in Job één maar ook in Richteren drie. Daar is een strijd tussen Ehud, type van de 
Heere Jezus Christus en Eglon, type van de Satan. Deze strijd speelt zich af in de Opperzaal, 
een type van de Hemel. Maar de duivel weet heel goed dat hij juridisch allang verslagen is.  
 
Openbaring 12 
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en 
het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer 
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 
 
Zacharia 3 
1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel 
des HEEREN De Heere Jezus Christus; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te 
wederstaan. aan te klagen, tegen Hem te pleiten 
2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u verderve u, bestraffe u, gij satan! 
ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur 
gerukt? 
 
Job 1 
6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat 
de satan ook in het midden van hen kwam. 
7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den 
HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 
8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want 
niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van 
het kwaad. 
9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 
10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft 
rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in 
den lande. 
11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw 
aangezicht zal zegenen? 
12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek 
uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. 
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Geen Hemel beloofd in het Oude Testament 
 
In de derde Hemel wonen buiten God ook Hemelse wezens oftewel engelen. Wij zijn dus ook 
engelen! Wij zijn immers met Christus in de Hemel gezet en daarmee zijn ook wij dus 
Hemelse wezens. In het Oude Testament wordt nergens gesproken over ‘naar de Hemel 
gaan’. Men had destijds geen weet van de Gemeente. Er was een eeuwig Koninkrijk op een 
nieuwe aarde beloofd. Ten tijde van het oude Testament werd een nieuwe Schepping 
beloofd na de jongste dag. Er is helemaal geen Hemel beloofd…Alleen Psalm achtenzestig 
spreekt redelijk open over ‘naar de Hemel gaan’. De Gemeentelijke Waarheden staan nou 
eenmaal bedekt en cryptisch omschreven in het Oude Testament. De Heere Jezus begreep 
heel goed dat de gelovigen ná Zijn Opstanding engelen zouden zijn. Hij begreep dat de 
Gemeente zou ontstaan in Zijn Opstanding. Hij begreep dat deze gelovigen Zijn Lichaam 
zouden zijn en mét Hem in de Hemel gezet zouden worden. 
 
Psalm 68 
19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis =de Gemeente gevankelijk de 
gevangenis als gevangene oftewel de gevangenis in ballinschap gevoerd gevoerd; Gij hebt 
gaven = verantwoordelijkheden genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de 
wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God! 
20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela. 
21 Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn 
uitkomsten tegen den dood. 
 
Mattheüs 22 
28 In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want zij hebben ze allen 
gehad? 
29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de 
kracht Gods. 
30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; 
maar zij zijn als engelen Gods in den hemel. In de Opstanding zijn de overledenen als engelen 
van God in de Hemel. De Heere Jezus praat hier niet over de jongste dag! 
31 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, hetgeen van God tot 
ulieden gesproken is, Die daar zegt: 
32 Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der 
doden, maar der levenden. 
33 En de scharen, dit horende, werden verslagen over Zijn leer. De menigte baalde dat zij zo 
weinig begrepen van het onderwijs van de Heere Jezus 
 
Waar is de Hemel? 
 
De derde Hemel, de woonplaats van God, maakt dus geen deel uit van de geschapen wereld. 
De Hemel der Hemelen is van een heel andere orde. De derde Hemel is hoger dan de andere 
twee Hemelen maar dat wil niet zeggen dat hij qua locatie ook daadwerkelijk hoger is. De 
Hemel is niet in het heelal. De derde Hemel vult namelijk de hele Schepping, vult de hele 
wereld. De Hemel wordt begrensd door de aarde. De Bijbel is zeer duidelijk over de plaats 
van de Hemel. Direct in Genesis één wordt ons duidelijk verteld waar God woont. God woont 
in het midden van Zijn Schepping. Teken maar mee… 
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Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen 
de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 
6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding 
tussen wateren en wateren! 
7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het 
uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 
8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen 
geweest, de tweede dag. 
9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat 
het droge gezien worde! En het was alzo. 
10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en 
God zag, dat het goed was. 
 
Holle aarde 
 
Volgens Genesis één was er water. Er was water, water, allemaal water. God maakt een 
uitspansel in het midden van dat water. Dan maakt Hij dus in feite een luchtbel, een ruimte, 
in het midden van al dat water. Het water uit die luchtbel/ruimte gaat naar alle kanten weg. 
Dan ontstaat er dus een holle ruimte met rondom allemaal water. Dát is de hemel. Die bel is 
de Hemel. Dan verzamelt God het water wat rondom die holle ruimte zit op verschillende 
plaatsen en komt er van onder dat water droog land tevoorschijn. De wateren rondom de 
holle ruimte heen, zijn dan de oceanen en wateren met daartussen droog land. Het droge 
land kwam doordat God het water terugtrok. Dus de aarde is de buitenkant van die bel, die 
holle ruimte, de Hemel. De Hemel loopt dus tot de aarde! Oftewel; de aardkorst is het einde 
van de Hemel. De aardkorst zit volgens Genesis één helemaal rondom de Hemel. Als je 
daadwerkelijk nagetekend hebt wat er staat geschreven in Genesis één, is er een holle aarde 
met daarin de Hemel(en). Volgens de Bijbel woont God dus in het midden van Zijn 
Schepping. Dat is het enige echte Bijbelse wereldbeeld.  Als je voorbij de Hemelen gaat, 
dwars er doorheen, dan ben je weer gewoon terug op de aarde die boven de Hemelen ligt. 
Dan ben je aan de andere kant van de Hemel weer op aarde. Zeer duidelijk beschreven in 
Genesis. De aardse wetenschap heeft andere theorieën en filosofieën maar dit is wat in de 
Bijbel geschreven staat… 
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Genesis 1 
6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding 
tussen wateren en wateren! In het midden van het water betekent dat het uitspansel 
omgeven wordt door water.  
7 En God maakte dat uitspansel, Uitspannen is groter maken. Door spannen wijder maken. 
Een uitspansel is dus iets wat wijder of groter gemaakt is.  
en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, 
die boven het uitspansel zijn. Dat uitspansel, die luchtbel, is omgeven door water En het was 
alzo. 
8 En God noemde het uitspansel hemel. De ruimte in het midden van dat water noemt God 
de Hemel Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. 
9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel  in een plaats vergaderd worden, en dat 
het droge gezien worde! En het was alzo. 
10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en 
God zag, dat het goed was. 
 
Psalm 104  
2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. 
Wanneer gordijnen nat zijn, kun je ze uitspannen; strak spannen. 
3 Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Opperzaal is typologisch, de hele Bijbel door, de 
Hemel. Zolderen is een dekking maken; een bovengedeelte maken.  De wateren liggen dus 
boven de Hemelen. Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds  
wandelt. 
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
 
Bijbelse wereldbeeld 
 
De holle aarde is het enige Bijbelse wereldbeeld. De hele Bijbel door wordt bevestigd wat er  
in Genesis één staat. Dit is Zijn Waarheid. Ongeacht wat de mens met zijn stoffelijke ogen 
waarneemt of denkt waar te nemen. En ongeacht wat de menselijke wetenschap op dit 
moment beweert. De Bijbel past zich nooit aan de denkwereld van de mens aan. Dat kan ook 
niet, want de denkwereld en wetenschap van de mens wijzigt voortdurend. Bovendien is de 
wetenschap van de mens dwaasheid bij God. Zijn Woord staat vast. En wat je met Zijn 
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Woord en Waarheid en Wetenschap doet, daarin mag je zélf jouw keuze maken. Ikzelf vind 
het niet meer dan logisch dat de Heere het Middelpunt is van Zijn Schepping. En ik heb er 
totaal geen moeite mee om alles wat in Zijn Woord staat, als Waarheid aan te nemen. Als er 
zou staan dat de Hemel groen is, dan geloof ik dat want dan zal er wel één of andere reden 
zijn waarom ik die Hemel dan toch als blauw zie... Er zijn weinig mensen op de hoogte van 
dit Bijbelse wereldbeeld. Wanneer ik er al met mensen over praat, weet ik dat ze me voor 
gek verklaren. Toch is er op het internet wel het één en ander over te vinden. Maar 
uiteindelijk is het Bijbelse beeld van de oude Schepping natuurlijk van ondergeschikt belang 
in Zijn Woord, aangezien deze oude Schepping uiteindelijk toch zal verdwijnen. God heeft uit 
deze oude Schepping in de Opstanding van Christus al een nieuwe Schepping gemaakt. En 
hoe geweldig dat wij daar nu al deel van uitmaken. Zijn Heilsplan is te groot voor woorden. 
 

Job 37 
15 Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen? 
16 Hebt gij Wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, 
Die volmaakt is in Wetenschappen? 
 
1 Korinthe 1 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der 
verstandigen zal Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is 
de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 
21 Want nademaal, in de Wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 
zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
 
1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.  
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen gedachtengangen der wijzen, dat zij 
ijdel leeg zijn. 
 
Hemel der hemelen 
 
Deuteronomium 10 
14 Ziet, des HEEREN, uws Gods, is zijn (juiste Hebreeuwse vertaling= zijn) de hemel(en) , en 
de hemel der hemelen, de aarde, en al wat daarin is Holle aarde; daarin zijn de twee 
geschapen  Hemelen en de Hemel der Hemelen. Dus; Ziet, van de Heere uw God zijn de twee 
geschapen Hemelen en de Hemel der Hemelen, de aarde en alles wat ín die aarde is. 
 
De Hemel der Hemelen is onbereikbaar, is onzienlijk en ontastbaar. De Hemel der Hemelen 
maakt geen deel uit van de geschapen Schepping. Hij is er al van ouds zegt Psalm 
achtenzestig. De Hemel der Hemelen is van veel hogere orde dan het aardse bestaan maar 
qua locatie is hij zeer dichtbij. De Hemel is niet ver weg want hij strekt zich immers uit tot op 
de aardbodem. Wij zijn een stukje Hemel aangezien de Heere Jezus Christus, de Heilige 
Geest, in ons woont. De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus is symboliek. Zijn 
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Hemelvaart was een teken en heeft dus een geestelijke betekenis. Net zoals de opname van 
de Gemeente een overdrachtelijke betekenis heeft.   
 
2 kronieken 2 
6 Doch wie zou de kracht hebben, om voor Hem een huis te bouwen, dewijl de hemelen  ja, 
juiste Hebreeuwse vertaling= en  en de hemel der hemelen, Hem niet bevatten zouden?  God 
als zodanig is een dermate abstract begrip dat het niet te omschrijven valt. De Godheid is 
niet te omvangen of te vatten in iets dergelijks als de Hemel of een huis. Als we over 
woonplaats praten, is dat puur omdat we ons anders geestelijke zaken niet zouden kunnen 
voorstellen. En wie ben ik, dat ik voor Hem een huis zou bouwen, ten ware om reukwerk voor 
Zijn aangezicht aan te steken?  
 
Psalm 68 
34 Dien, Die daar rijdt in den hemel der hemelen, Die van ouds is; ziet, Hij geeft Zijn stem, een 
stem der sterkte 
Psalm 148 
1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen! 
2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen! 
3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren! tweede hemel 
4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen juiste Hebreeuwse vertaling; Hemel der Hemelen en 
gij wateren, die boven de hemelen zijt! Holle aarde; wateren boven de Hemel der Hemelen 
 
Gat in de Hemel 
 
De Hemel stopt bij de aardkorst. De Hemel vult dus als het ware de geschapen Hemelen. Alle 
gelovigen hier op aarde, zitten in die Hemel. Maar daar waar een ongelovige loopt op aarde, 
zit een ‘gat’ in de Hemel. Want de ongelovige is niet in de Hemel. Waar wij als gelovigen 
lopen, gaat de Hemel dwars doorheen. Wij maken deel uit van de Hemelse dingen en 
hebben daarin een rol, een functie. Wij worden waargenomen door de Hemelse wezens. 
Onze wandel is in de Hemelen. De zin en het doel van ons leven is gelegen in de Hemel zelf. 
Wij zien die Hemel nu nog niet, het is een geestelijke wereld. Maar als wij overlijden, zien wij 
die zaken wél. Als wij sterven, is de waarneming het enige wat verandert. Als wij sterven 
slaan wij onze ogen op in de Hemel. Wij sterven niet maar leven voor eeuwig in Christus. In 
de Hemel. Want dat is onze positie. Wij zijn mede met Hem in de Hemel gezet. 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
Kolossensen 3 
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. 
 
Johannes 11 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven; 
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26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij 
dat? 
 
Onze functie in de Hemel 
 
Efeze 3 
10 Opdat nu, door de Gemeente Gemeente= alle gelovigen sinds de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus , bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel 
de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
 
Door in de praktijk te leven onder de Heerschappij van Gods Genade en dus te wandelen 
vanuit de positie die wij in Christus en in de Hemel hebben ontvangen, wordt aan de 
overheden en machten in de Hemel gedemonstreerd welk Werk onze Hogepriester aan ons 
verricht. De Verzoening die onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus, bewerkt aan ons uit 
de Rijkdom van Zijn Genade. Wij zouden ons er bewust van zijn wíe wij, in Christus, 
geworden zijn. Wij zouden er in ons dagelijks leven bij na moeten denken dat God, via ons,  
Zijn Wijsheid en Genade bekend maakt aan de overheden en machten in de Hemel. Dat Zijn 
Genade en Zijn Rijkdom in onze levens tot uitdrukking zouden komen. Dat wanneer de Satan 
ons verzoekt en wijst op de begeerlijkheden van ons zondige vlees dat wij hem zouden 
weerstaan omdat wij onttrokken zijn uit deze oude Schepping. Degenen die op de aarde zijn, 
kunnen Zijn Genade en Wijsheid niet zien. Maar de onzienlijke wereld wél. Het resultaat van 
de Geest van Christus in ons is voor ons niet te zien in deze wereld maar wél in de onzienlijke 
wereld. Zichtbaar voor de Heere en Zijn engelen en ook zichtbaar voor Satan en zijn engelen. 
De strijd die wij voeren is immers een strijd tegen onzienlijke boosheden. Deze werken, net 
als de Heilige Geest, dóór mensen. Zijn Heerlijkheid (Loon, Kroon, Erfenis, Zoonschap) in ons, 
Die voor ons nu nog niet zichtbaar is, zal geopenbaard worden voor de Rechterstoel; de 
opname van de Gemeente. 
 
Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw= aion; manier 
waarop de wereld is ingericht en functioneert en bestuurd wordt, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. Juiste vertaling uit het Grierks= de Hemel. De vertalers 
wisten er blijkbaar geen raad mee. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 

Geestelijke wereld 
 
De Hemel is een geestelijke wereld. God is Geest. In de Hemel gaat het om de onzienlijke 
dingen. Deze onzienlijke dingen zijn in grote mate bepalend voor het leven in deze zienlijke 
wereld. De Bijbel gebruikt de term Hemel ook als synoniem voor God. De Hemel als 
oorsprong van alles. Niet als plaats maar omdat God daar woont. Zo ook het Koninkrijk der 
Hemelen. Dat Koninkrijk vindt Zijn Oorsprong in de Hemel. Daarom wordt het ook wel 
genoemd het Koninkrijk Gods. Een Koninkrijk gesticht door God en de Troon van de Koning 
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staat ook in de Hemel. En de Heere Jezus Christus zit aan de Rechterhand van die Troon. Dat 
Koninkrijk zal zich in de (nabije) toekomst uitbreiden vanuit de Hemel naar de aarde. Vanuit 
de Hemel wordt de aarde bestuurd. Op dit moment woont daar ook (nog even) de Satan. 
Daarom spreekt de Bijbel over geestelijke boosheden. De boosheden zijn dus ook in de 
Hemel. Vanuit de Hemel wordt de aarde bestuurd en beïnvloed. Daar verblijven nu dus nog 
twee tegenstaande krachten. Maar als de Gemeente opgenomen wordt dan zal God de 
Satan en zijn personeel uit de Hemel werpen. De Satan is juridisch natuurlijk allang verslagen 
bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar de Heere gedoogt en gebruikt 
hem binnen Zijn Heilsplan. De Satan komt na de Witte Troon uiteindelijk terecht in de poel 
des vuurs om helemaal te verdwijnen. En dat weet hij dondersgoed. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 
 
1 Timotheüs 1 
17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, 
zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 12 
7 En er werd krijg in den hemel na de opname van de Gemeente: Michaël en zijn engelen de 
Heere Jezus Christus en de Gemeente krijgden voerden strijd tegen tegen den draak de 
Satan, en de draak krijgde ook en zijn engelen. De Satan en zijn personeel 
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. Zij hebben 
niet gewonnen en zijn verdwenen uit de Hemel. 
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en 
satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen 
zijn met hem geworpen. De Satan is op aarde geworpen tesamen met zijn engelen 
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en 
het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer 
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.op aarde dus 
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner 
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. 
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de 
aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, 
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft vanaf nu wordt Zijn Koninkrijk uitgebreid naar de 
aarde. (zie studie openbaring) 
 
Lukas 10 
17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn 
ons onderworpen, in Uw Naam. 
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. 
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Heel Lukas tien gaat overdrachtelijk over de Wederkomst van de Heere en Zijn engelen, de 
Gemeente. De Heere Jezus zegt profetisch; dat Hij de Satan uit de Hemel ziet vallen. (Zie ook 
studie Openbaring) 
 
Engelen bestaan 
 
Ron Brandsteder zong eens; engelen bestaan niet. Maar hij heeft ongelijk. Engelen bestaan 
wél. Maar zij hebben geen vleugels. Als engelen zich vertonen aan de mens, dan zijn het 
mannen. Engelen maken deel uit van de onzienlijke wereld. In de Bijbel zijn vleugels een 
beeld van Hemelse, geestelijke zaken. Als er gesproken wordt over ‘vogelen des Hemels’, 
dan heeft dat dus een overdrachtelijke betekenis. In visioenen hebben engelen vleugels; 
anders kun je niet weten dat het Hemelse wezens zijn! Dus die vleugels zijn dan symboliek 
met een achterliggende betekenis. Engel heeft in de Bijbel verschillende synoniemen; 
boodschapper, dienstknecht, gezondene, Hemelse kracht en bode. Engelen zijn dus 
boodschappers met een geestelijke boodschap. Dan is ieder mens die met een geestelijke 
boodschap kom dus een engel. De vraag is dan alleen of de boodschapper en zijn 
(b)Boodschap van God of van de duivel komt. Ik geef een paar willekeurige voorbeelden van 
Bijbelteksten waarin engelen voorkomen;   
 
Jakobus 2 
En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest,  
als zij de gezondenen = angelos= engelen heeft ontvangen, en door een anderen weg 
uitgelaten? Deze twee mannen uit Jozua twee zijn engelen. Deze mannen zijn geestelijke 
boodschappers. Zij kwamen met een geestelijke Boodschap; namelijk het Woord van God. 
 
Mattheüs 25 
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid de Wederkomst van de 
Verheerlijkte Christus, en al de heilige engelen met Hem De Wederkomst van Christus 
inclusief Zijn Lichaam, de Gemeente, De Gemeenteleden zijn mede met Christus in de Hemel 
gezet en daardoor Hemelse wezens. En Hemelse wezens zijn engelen. Heilig betekent; in 
dienst van God. Alle gelovigen zijn heiligen. dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
Veertig jaar na Zijn Wederkomst zit de Heere op Zijn aardse Troon in Jeruzalem in het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde. Vlak voordat de duizend jaren beginnen, zal de Heere 
tesamen met de Gemeente, Zijn Lichaam, beoordelen wie er het (duizend jarig) Koninkrijk in 
mag en wie niet.  
32 En voor Hem Christus inclusief Zijn Lichaam. zullen al de volken vergaderd worden, en Hij 
zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Alleen 
gelovigen mogen mee in het geopenbaarde Messiaanse Koninkrijk van Christus. (zie studie 
Mattheüs 24 en 25). De heilige Engelen, de Gemeente, Zijn Lichaam, zal in opdracht van het 
Hoofd de Heere Jezus Christus de wereld oordelen. Zie één Korinthe zes. 
 
Johannes 20 
11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 
12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, 
waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
13 En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere 
weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. 
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14 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, 
dat het Jezus was. 

Mattheüs achtentwintig heeft het over ‘één engel’. Bij dezelfde gebeurtenis praat Marcus 
zestien over ‘een jongeling zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed’. En in 
Lukas vierentwinig staat bij deze gebeurtenis dat er ‘twee mannen met blinkende klederen’ 
stonden…Deze engelen, mannen, man, hebben een overdrachtelijke betekenis. Zij zijn de 
personificatie van heel het Lichaam van Christus. De twee mannen zijn een beeld van de 
gelovigen uit de tien en twee stammen van Israël. 
 
Richteren 11 
12 Voorts zond Jeftha boden boodschappers, engelen tot den koning der kinderen Ammons, 
zeggende: Wat hebben ik en gij met elkander te doen, dat gij tot mij gekomen zijt, om tegen 
mijn land te krijgen? 
 
Hebreeën 1 
13 En tot welken der engelen boodschappers van het goede heeft Hij ooit gezegd: Zit aan 
Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? 
14 Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen 
wil, die de zaligheid beërven zullen?  =  Boodschappers van het Goede  
Michaël en Gabriël 
 
In de Bijbel zijn Gabriël en Michaël voor-verschijningen van de Christus. Een voorverschijning 
van Christus heet Christophanie. Het is God Die Zich vantevoren al in een bepaalde 
verschijning vertoond. Gabriël is de uitbeelding van het Woord en het Werk van de 
Verheerlijkte maar nu nog verborgen Christus. Zo is ook Melchizédek uit Genesis veertien en 
Psalm honderdtien niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Maar in Genesis veertien 
was Hij een Theophanie; een zichtbare voor-verschijning van God of een Christophanie; een 
voor-verschijning van de Christus. Het is God Die Zich al van tevoren in deze bepaalde 
verschijning had vertoond aan Abraham maar Die pas in het Nieuwe Testament de functie 
van Hogepriester kon bekleden. 
 

Gabriël =  layrbg  = Gabber El  = Vriend van God 

la  yrbg  = Gabori El  = Mijn God is Machtig; Mijn Machtige God;  

                                           Mijn God is Krachtig  
                                       =  Mijn Held is God; Machtig Man van God; 
                                           Ik sta voor het Aangezicht Gods; 
                                           Ik Ben de Verschijning en het Aangezicht Gods   

Michael =  lakym       =  Wie is gelijk aan God? ; Wie is Gode gelijk?  

                                            Het antwoord hierop is; Christus, Die het Uitgedrukte Beeld 
                                            van God is, Hij is het Afschijnsel van Zijn Heerlijkheid                                         
                                       =   Rivier of  Beek (= Levend, Stromend Water) uit God  
                                       =   De Enige Archangel in de Bijbel; Hij is de Eerste Engel   
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Gabriël                                 
       
Daniël 8 
15 En het geschiedde, toen ik dat gezicht visioen zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand 
deszelven, en ziet, er stond voor mij als de gedaante eens mans. 
16 En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem, die riep en zeide: Gabriël! geef dezen het 
gezicht te verstaan. leg hem het visioen uit 
17 En hij kwam nevens waar ik stond; en als hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn 
aangezicht. Toen zeide hij tot mij: Versta, gij mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot den tijd 
van het einde. 
18 Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen 
roerde hij mij aan hij raakte mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats.en zette mij op mijn 
voeten 
 
Daniël 9 
20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn 
smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil 
mijns Gods; 
21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een gezicht 
gezien had, snellijk gevlogen, de Man Gabriël kwam snel aangevlogen mij aanrakende, 
omtrent den tijd des avondoffers. 
22 En hij onderrichtte mij  Hij legde mij zaken uit; Hij gaf mij les en sprak met mij, en zeide: 
Daniël! nu ben ik uitgegaan, om u den zin te doen verstaan. 
 
Lukas 1 
19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben 
uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. 
Ik, heengaan, uitzenden; spreken; verkondigen; vervuld worden en tot u komen zijn 
allemaal woorden die de Heere Jezus Christus later gebruikt; 
 
Johannes 15; 26- 
Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader,         
namelijk de Geest der Waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij 
zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.  
 
Johannes 16: 5-8 
En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij:      
Waar gaat Gij henen? Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de  
droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de Waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want 
indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; Maar indien Ik heenga, zo zal Ik 
Hem tot u zenden. Die gekomen zijnde, zal de Wereld overtuigen van zonde, en van 
gerechtigheid, en van oordeel 
 
Johannes 16: 13-         
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al de  
Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij 
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verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de 
Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u 
verkondigen.  
 
Lukas 1 
26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, 
genaamd Nazareth; 
27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize 
Davids; en de naam der maagd was Maria. 
 
Michaël 
 
Openbaring 12 
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen de Heere Jezus Christus en Zijn 
Lichaam, de Gemeente krijgden krijgen= strijd voeren tegen den draak, en de draak krijgde 
ook en zijn engelen. De Satan en zijn personeel 
8 En zij hebben niet vermocht, vermogen= kracht hebben, macht hebben en hun plaats is 
niet meer gevonden in den hemel. 
 
Michaël; ‘wie is als God?’ is in feite een schuilnaam van de Heere Jezus Christus in onze 
Bedeling. Het is de Hemelse Heere Jezus Christus. Hij is het uitgedrukte Beeld van God. Hij is 
als God. Michaël de aartsengel is dus een Christophanie van de Heere Jezus Christus. Een 
voor-verschijning. De Heere Jezus Christus is in de Bijbel de Aarts-Engel, de Archangel 
oftewel de Eerste Engel. De Ware Boodschapper van God. 
 
1 Thessalonicensen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels de Archangel, de 
Aartsengel is Michaël, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus 
gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
 
Michaël heeft nu te maken met de verborgen Christus en Zijn Lichaam. Maar als Michaël Zich 
daarna openbaart, heeft dit te maken met de Wederkomst van Christus en Zijn Lichaam. De 
Vorst Michaël verwijst naar de Wederkomst van de Heere Jezus Christus, Koning van het 
(dan geopenbaarde) Koninkrijk. 
 
Daniël 10 
21 Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is 
niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw = Daniël: typologisch het Joodse 
Volk vorst Michaël. = typologisch de Heere Jezus Christus; de Vorst, de Koning van het 
Joodse Volk. 
 
Daniël 12 
1 En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, 
als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk 
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geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie 
gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. 
 
Judas 1 
9 Maar Michaël, de archangel ,typologisch de Hemelse Heere Jezus Christus toen hij met 
den duivel twistte, de duivel is degene ‘die het geweld des doods heeft’ maar Michaël heeft 
Mozes aan de dood ontrukt en handelde van het lichaam van Mozes, Mozes is één van de 
twee getuigen in de eerste helft van de zeventigste Jaarweek en wordt toegevoegd aan de 
Gemeente, net als Elia durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar 
zeide: De Heere bestraffe u!  
Michaël staat niet onder de duivel maar is juist gesteld ver boven de engelen. Maar pas ná 
Zijn Opstanding uit de dood. Prematuur werd Mozes door Michaël onttrokken aan de macht 
van de dood en onttrokken aan de macht van de duivel. De Heere heeft In de zeventigste 
Jaarweek nog een plan met Mozes. (zie studie zeventigste Jaarweek)  
 
Engel des Heeren 
 
Genesis 16 
6 En Abram zeide tot Sarai: Zie uw dienstmaagd is in uw hand; doe haar, wat goed is in uw 
ogen. En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht. 
7 En de Engel des HEEREN vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op 
den weg van Sur. 
8 En hij zeide: Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij 
heengaan? En zij zeide: Ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai! 
9 Toen zeide de Engel des HEEREN tot haar: Keer weder tot uw vrouw, en verneder u onder 
haar handen. 
10 Voorts zeide de Engel des HEEREN tot haar: Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, 
zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. 
11 Ook zeide des HEEREN Engel tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij 
zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de HEERE uw verdrukking aangehoord heeft. 
12 En hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van 
allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. 
13 En zij noemde den Naam des HEEREN, Die tot haar sprak: Gij, God des aanziens! El-Roi 
want zij zeide: Heb ik ook hier gezien naar Dien, Die mij aanziet? Hij is God Die spreekt en Die 
Zich laat zien= El-Roi= God des Aanziens 
 
Hier in Genesis zestien wordt voor het eerst gesproken over Engel des Heeren. De Engel 
openbaart Zich in een Lichamelijke Verschijning aan Hagar. De Heere laat Zich aan Hagar zien 
want zij zegt: Gij, God des Aanziens; heb ik ook hier gezien naar Dien, Die mij aanziet? De 
Engel des Heeren is dus de zichtbare Verschijning en Manifestatie van de Godheid. Vier keer 
staat er Engel des Heeren maar bij de vijfde keer wordt Hij Heere God genoemd. Deze Engel 
is dus de Verborgen en Onzienlijke God. Deze Engel is de Boodschapper van God. Het 
vleesgeworden Woord van God is de Engel of Brenger of Boodschapper van Grote 
Blijdschap; het Evangelie van het Nieuwe Verbond. Als Engel des Heeren maakt Hij Zich via 
verschillende Namen bekend aan de mens; Gabriël, Michaël, en Melchizedek. Als voor-
verschijning van de Messias. De Engel des Heeren is een Christofanie; een voor-verschijning 
van de Christus. 
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Boodschap   =  rcb     =  Basar     = Vlees    

Engel             =  kalm  =  Malac    = Boodschapper; Dienende Geest 

Koning           =     klm  =  Melek    = Dienaar van de Geest van God 

 
Jesaja 52 
6 Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien dag kennen, dat Ik het Zelf ben, 
Die spreekt: Zie, hier ben Ik. 
7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den 
vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet 
horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. 
 
Jesaja 61 
1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde 
boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen 
opening der gevangenis; 
 
Jehovah 
 

Jehova of Jahweh =  hwhy =  Ik Ben; Ik ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde  = Heere 

Jehova is de veruiterlijking van Wie God is; Jehova getuigt van Wie God is. 
Jehova is het gesproken Woord.  
 

Exodus 3 
13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De 
God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat 
zal ik tot hen zeggen? 
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de 
kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! 
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, 
de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij 
tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht 
tot geslacht.  
 
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. 
 
God is onzienlijk. Jehovah of Jahweh is Die God, Die spreekt en Zich openbaart. Jehovah is de 
Openbaring en de Veruiterlijking van de Godheid. En dus kun je zeggen dat Hij dan het 
Woord, de Boodschapper oftewel de Engel is van de Godheid. Jehovah Zelf is de Engel des 
Heeren. Jehova is ook Degene Die Zich later nog verder openbaarde in de wereld. Hij is in de 
wereld gekomen als het vleesgeworden Woord van God; de Heere Jezus. En in Zijn 
Opstanding uit de dood is Hij de Messias Die in de wereld zou komen, de Christus.                                                                      
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Cherub en Seraph 
 
Ik heb in de Rooms Katholieke kerk eens naar een preek geluisterd over engelen-hiërarchie. 
Het was onsamenhangend en niet te begrijpen. Het ging over de rangorde van de aarts-
engel, serafijn en cherubijn(tje). Er werden serafs en cherubs genoemd en Gabriël en 
Michaël deden ook mee. Maar deze Seraphim of deze Cherubim (Hebreeuws meervoud) zijn 
helemaal geen bestaande engelen, ondanks hun vleugels. Het zijn helemaal geen Hemelse 
wezens maar spreken over Hemelse zaken; over Heerlijkheid. Serafs zijn hetzelfde als 
Cherubs maar worden op verschillende wijze beschreven vanwege hun symbolische en 
typologische betekenis. Zij zijn namelijk de uitbeelding van de Heerlijkheid van Christus; de 
Verhoogde Christus. Seraph betekent vurig, vuur of vlam. Het woord Cherub op zich 
betekent niets. Alleen de anagrammen van de letters laten meer zien; 
 

Cherub =  brk  

Bekor   =  rkb  =  Eerstgeborene     ; De Eerstgeborene aller creaturen 

Rakab   =  bkr  = Wagen, Ruiter      ; De wagen,  het voertuig = Woord Gods   

Barak   =  krb  =  Knielen, zegenen ; De Gezegende des Heeren  

 

Exodus 25 
18 Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide 
einden des verzoendeksels. 
19 En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het 
andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de 
beide einden van hetzelve. 
20 En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun 
vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de 
aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. 
21 En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die 
Ik u geven zal, zult gelegd hebben. 
22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van 
tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal 
aan de kinderen Israëls. 
 
Jesaja 6 
1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en 
verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. 
2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn 
aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De 
ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! 
 
Demonen 
 
Lukas 9 
42 En nog, als hij naar Hem toekwam, scheurde hem de duivel, en verscheurde hem; maar 
Jezus bestrafte den onreinen geest, en maakte het kind gezond, en gaf hem zijn vader weder. 
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2 Petrus 3 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
 
Een demoon is een onreine geest oftewel een duivel. Zij horen eigenlijk in het dodenrijk 
thuis maar om een of andere reden zijn zij daar niet. In de vorige Schepping waren er zonen 
ofwel engelen van God die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben gekregen. Helaas 
bleven zij niet trouw aan God. Maar deze ontrouwe zonen hadden gemeenschap met de 
ongelovige en goddeloze mensheid. Engelen en mensen zouden God dienen en zich niet op 
elkaar richten. Maar het schepsel richt zich op het schepsel. Exact hetzelfde gebeurde 
trouwens ook met de herstelde Schepping. In de Bijbel is dat homosexualiteit. (zie studie 
homosexualiteit in de Bijbel) Uit deze gemeenschap kwamen wezens voort die in de Bijbel 
reuzen of geweldigen genoemd worden. Goliath is er een beeld van. Het was een andere 
mensen-soort; een maatje groter en sterker dan de mensheid in Adam. Deze reuzen raakten 
hun lichaam kwijt bij het oordeel over de vorige Schepping en bij het oordeel ten tijde van 
Noach. Hun geest die boos is, is overgebleven; de demonen. En deze demonen zoeken in de 
herstelde Schepping een lichaam om in te wonen of zich te manifesteren. Dat kan in mensen 
maar ook in dieren of dingen. Zij kunnen wat kunstjes die wij niet begrijpen omdat het niet 
met de stoffelijke wereld te doen heeft. Ze hebben niets zinnigs te zeggen. Ze hebben het 
hooguit over het verleden want zij hebben geen toekomst. Demonen kunnen informatie 
hebben uit een heel ver verleden. En een mens waarin een demoon woning heeft gemaakt, 
kan informatie toegestopt krijgen uit lang verleden tijd. In de Bijbel staat nergens dat 
overleden mensen contact kunnen maken met de wereld. Er staat wél heel duidelijk dat we 
maar één keer sterven. Reïncarnatie en mediums zijn fraaie verzinsels van de duivel om de 
mens weg te houden bij God en Zijn Woord. 
 
Genesis 6 
1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en 
hun dochters geboren werden, 
2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen 
zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. 
3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij 
ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. Dit betekende niet dat de 
mens niet ouder meer zou worden dan honderdtwintig jaar maar hij kreeg honderdtwintig 
jaar de gelegenheid om tot geloof te komen. Noach kreeg immers die tijd voor het bouwen 
van de Ark.        
4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren 
der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, 
die van ouds geweest zijn, mannen van name. 
 
Hebreeën 9 
27 En gelijk het den mensen gezet is, éénmaal te sterven, en daarna het oordeel; 
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Niets te vrezen van boze geesten 
 
Lukas 10 
20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel 
meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.  
De Heere Jezus grijpt hier vooruit naar Zijn Opstanding. In Zijn Opstanding zijn wij mede met 
Hem in de Hemel gezet. De Heere Jezus heeft volop Gemeentelijke Waarheden gesproken. 
De Heere Jezus verkondigde ze als eerste en later werden ze verspreid door de discipelen. 
Ten tijde van de Heere Jezus konden zij Zijn uitspraken ook niet begrijpen!  
 
Wij als gelovigen hebben niets te vrezen van demonen. Wij zijn tesamen met de Heere in de 
Hemel gezet en als Zijn Lichaam hebben wij dezelfde positie als die van de Heere. En deze 
Positie is hoger dan de demonen. De Satan en zijn personeel hebben juridisch geen poot om 
op te staan. God heeft uit de herstelde Schepping een heel nieuwe Schepping gemaakt. In 
Zijn Opstanding heeft Hij de Satan en zijn engelen verslagen. In de nieuwe Schepping is er 
voor hen geen plaats meer. In tegenstelling tot veel Christenen wéten de demonen dat zij 
aan Christus onderworpen zijn. Ook weten zij op welke tijd Gods oordeel over hen zal 
komen. Namelijk op de jongste dag.  
 
Jakobus 2 
19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook de duivels 
geloven dat God de enige God is., en zij sidderen. zij beven van angst vanwege hun ontrouw 
aan de Levende God en het komende oordeel. 
 
Mattheüs 8 
28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem 
twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo 
dat niemand door dien weg kon voorbij gaan. 
29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij 
hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd? Jezus ben je nu al gekomen om ons te 
oordelen? Ben je voor de bestemde tijd gekomen? het is toch nog niet zover? 
   
Even herhalen 
 
De Hemel is de plaats waar God woont. Vanuit de Hemel wordt de wereld bestuurd en 
geregeerd. Alle gelovigen van ná Zijn Opstanding zijn met Christus in de Hemel gezet.(zie 
studie Efeze 2) Wij hebben een Hemelse positie. Wij zijn gezegend met elke geestelijke 
Zegening in Christus in de Hemel. (zie studie Efeze 1) Wij zijn een Gemeente van 
uitgeroepenen, eerstgeborenen, raad van oudsten, eerstelingen. Onze Hemelse positie is 
een uitzondering. Wij zijn de eersten die deel hebben aan het Opstandingsleven van Christus. 
Wij hebben een Hemelse bestemming. De algemene Bijbelse regel is dat alle overledenen 
opstaan op de Jongste dag. De gelovigen zullen worden wedergeboren en verder leven op de 
nieuwe aarde. Maar omdat het Opstandingsleven van de Heere nu al beschikbaar is, mogen 
wij er alvast gebruik van maken. Wij mogen dírect na wedergeboorte aan de nieuwe 
Schepping deelnemen. Als eerstelingen. Eerstelingen van de nieuwe Schepping, tesamen 
met Christus. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Voor de overleden gelovigen van vóór de 
Opstanding van Christus, de Oud Testamentische overledenen, was het nieuwe Leven in 
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Christus gewoonweg nog niet mogelijk. De Heere was toen immers nog niet gestorven en 
opgestaan. De nieuwe Schepping was er nog niet. Zij hebben de Beloften ontvangen maar 
konden er toen nog geen deel aan krijgen. Vandaar dat deze gelovig overledenen nooit in de 
Hemel terecht zullen komen! Zij zijn immers nog niet wedergeboren. Zij zullen opgewekt 
worden op de Uiterste dag. Ze zijn natuurlijk wél behouden maar wachten in het dodenrijk 
op de nieuwe aarde. Zij leven na hun wedergeboorte verder op de nieuwe aarde. Het is dus 
helemaal niet zo dat alle gelovigen in de Hemel terecht komen! 
 
Efeze 1 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. in Christus= tesamen met Christus oftewel 
nauw verbonden met Christus 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Hebreeën 11 
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, zij zijn allen 
in geloof gestorven maar kregen geen deel aan de Beloftenis maar hebben dezelve van verre 
gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de 
aarde waren. 
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; De profeten hebben de Heerlijkheid en Erfenis die 
ons ten deel vallen, onderzocht en proberen te begrijpen. De profeten hebben geprofeteerd 
van de Genade die wij nu reeds ontvangen hebben.  
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid 
daarna volgende. De profeten probeerden te onderzoeken wanneer het lijden van de 
Christus zou zijn en de Heerlijkheid die daarop zou volgen 
12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u 
nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen 
Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. Er 
werd hun te kennen gegeven dat zij zelf geen deel zouden hebben aan hetgeen zij 
profeteerden. 
  
Wij maken deel uit van Hemelse Zaken 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
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Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Gods Kracht staat ver boven alle andere krachten en machten. God heeft door Zijn enorme 
grote Kracht Christus van tussen de doden opgewekt. Als Eerste. Hij is de Eerste die het 
nieuwe Leven heeft mogen ontvangen. Het Leven van de nieuwe Schepping. Daarom heeft 
de Heere Jezus Christus Eerstgeboorterecht; Hij is Koning en Priester en gezet aan de 
Rechterhand van de Vader. Kinderen van God van ná de Opstanding van Christus, zijn met 
Diezélfde Kracht mede opgewekt. Ook wij zijn wedergeboren en in de Hemel gezet. Ook wij 
delen in hetzelfde eerstgeboorterecht. Ook wij zijn koningen en priesters. Wij worden niet in 
de Hemel gezet maar wij zijn in de Hemel gezet. Ons burgerschap en onze wandel is in de 
Hemel. Op grond van het feit dat wij in de Hemel gezet zijn, maken wij deel uit van Hemelse 
zaken oftewel ‘het Hemelse’. Dus wij zouden ons richten op het Hemelse en niet op het 
aardse.  
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, bij de opname van de Gemeente zal ook ons 
lichaam veranderd worden tot een Hemels Lichaam opdat hetzelve gelijkvormig worde aan 
Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan 
onderwerpen. 
 
Kolossensen 3 
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. 
 
Onze Hemelse Positie 
 
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 door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd 
heeft. De Heere Jezus is tijdens Zijn aardse Leven niet boven de engelen gesteld. 
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De Heere Jezus was tijdens Zijn Leven Gehoorzaam en Trouw aan de Vader, tot in de dood. 
Daarom heeft God Hem uitermate Verhoogd en aan Zijn Rechterhand gesteld. Hij is nu hoger 
dan de engelen. Zijn Naam is ver boven elke andere naam. De Heere Jezus Christus heeft alle 
Macht en Kracht van de Vader gekregen.  
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders heilig= bekwaam gemaakt om God te dienen. Broeders= de 
Gemeente, die der hemelse roeping deelachtig zijt wij zijn mede in de Hemel gezet. Wij 
hebben een Hemelse roeping en geen aardse, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer 
belijdenis, Christus Jezus; 
2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. 
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid zonder schroom, ongeremd toegaan tot den troon der 
genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te 
worden ter bekwamer tijd. 
 
Hebreeën 10 
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom 
typologisch de Hemel door het bloed van Jezus, 
20 Op een versen en levenden weg, Ik ben de Weg welken Hij ons ingewijd heeft door het 
voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; De Heere Jezus heeft door Zijn Vlees de weg vrijgemaakt 
naar het binnenste Heiligdom., de Hemel. Daarmee kon de Hogepriester (de Heere Jezus 
Christus) binnen in het Huis van God, de Hemel. Vanaf de slachtbank tot aan en op de Troon 
der Genade werd het bloed van de Var en de Bok gesprenkeld. En zo was het een bloedige 
(bloed is leven) weg tot in het Binnenste Heiligdom. Doordat het Voorhangsel is verdwenen, 
is ook voor ons de weg vrij naar de Verzoendeksel, de Genadetroon van God. 
 
De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding binnengegaan in de Hemel en zit daar op de 
Troon der Genade. We zouden zonder schroom achter Hem aanwandelen. We zouden gaan 
staan in die verkregen Hemelse positie. Los van alle aardse filosofieën en leringen; wij maken 
tenslotte deel uit van Hemelse dingen. Wij zouden ons leven in Zijn hand leggen en Hij zou 
het Werk doen. Wij zouden ons niet bezig houden met de uitwerking die dat heeft op ons 
leven hier op aarde. De oude Schepping hoeft niet veranderd te worden maar wij moeten 
veranderd worden. Ons denken, ons leven moet veranderd worden. Veranderd worden naar 
Zijn Beeld. Zijn Beeld gelijkvormig worden. Dat heeft allemaal te maken met onze Hemelse 
Positie. Wij zouden ons Lichaam als offerande geven aan God; ons beschikbaar stellen voor 
de dienst aan Hem. Een Hemelse wandel. De uitwerking daarvan zullen wij in de toekomst 
zien want de uitwerking daarvan drukt zich uit in Heerlijkheid die straks aan ons 
geopenbaard zal worden. (oftewel; Loon, Kroon, Heerlijkheid, Erfenis, Zoonschap). Nu is nog 
niet geopenbaard wat wij zullen zijn maar naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk 
hebben laten doen, naar die mate zullen wij straks Loon ontvangen. 
 
2 Korinthe 3 
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 
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Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
1 Johannes 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 zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. 
 
Plaats bereiden 
 
1 Thessalonicensen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
 
Johannes 14 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 
heen om u plaats te bereiden.  
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en 
zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. 
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den 
weg weten? 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij. 
 
Johannes veertien is een heel populair Schriftgedeelte. Ik heb het zelf ook voorgelezen op de 
begrafenis van mijn broer. Maar achteraf heb ik het destijds, net zoals de meeste Christenen,  
helemaal verkeerd begrepen. De algemene gedachte over Johannes veertien is; De Heere 
Jezus Christus is met Hemelvaart naar Boven vertrokken en daar is Hij nu bezig om voor ons 
een plaats oftewel een woning klaar te maken. En als Hij daarmee klaar is dan komt Hij terug 
om ook ons op te halen. En dat past dan weer mooi in één Thessalonicensen vier waar staat 
dat Hij zal nederdalen uit de Hemel en ons komt meenemen om dan voorgoed bij Hem te 
zijn. Men wíl dit misschien graag geloven maar het is niet wat er staat! Het zou niet kloppen 
met veel andere Schriftplaatsen. Wij gaan de Heere tegemoet in de lucht praat over de 
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opname oftewel wegrukking van de Gemeente. En de vele woningen uit Johannes veertien 
zijn geen appartementen in de Hemel waar we straks naartoe verhuizen. En wat zou de 
Heere dan nu moeten doen om ons een plaats te bereiden? Wat moet er dan zoal gebeuren 
om die plaats klaar te maken? Nee, die plaats is allang klaar! Namelijk al op Zijn 
Opstandingsdag, op eerste Paasdag. Aan het einde van die Opstandingsdag blies de Heere  
’s avonds Zijn Geest over de discipelen en vanaf dát moment namen zij deel aan het nieuwe 
Leven en zijn zij in de Hemel gezet. Dat zei de Heere Jezus ook tegen de misdadiger die naast 
Hem aan het kruis hing; vanaf vandaag zul je in Mijn Hemels Koninkrijk wonen, vanaf heden 
ga je mee naar het Paradijs. Op het moment van onze wedergeboorte worden wij door de 
Vader aan de Zoon gegeven en komt de Geest in ons wonen en worden wij één met Hem. 
Wij gaan niet naar de Hemel maar wij zijn er al. Aan het einde van Zijn Opstandingsdag blies 
Hij zijn Geest op de discipelen en vanaf dát moment waren zij in de Hemel gezet. Plaats 
bereiden wil zeggen dat de Heere Jezus Christus Zijn opwachting maakte in de Hemel en in 
een andere Hoedanigheid keerde Hij terug bij de discipelen. Als Trooster, als Heilige Geest, 
zou Hij eeuwig bij hen blijven. Zoals de Trooster ook eeuwig in ons woont. 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 
 
Johannes 17 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij 
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, 
voor de grondlegging der wereld. 
 
Lukas 23 
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. 
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. 
= woonplaats van God, de Hemel der Hemelen 
 
Johannes 20 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten 
waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in 
het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
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Vele woningen 
 
Johannes 14 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen wij gelovigen zijn die woningen! De Heilige 
Geest woont in ons.; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te 
bereiden. Een plaats bereiden= het voorbereidende Werk doen om een beschikbare plek te 
verkrijgen. Hij is ons voorgegaan in het Binnenste Heiligdom zodat wij achter Hem aan 
kunnen wandelen 
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder 
 ’s avonds op eerste Paasdag en zal u tot Mij nemen door het blazen van de Geest over hen, 
opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. Als je bent wedergeboren komt direct de Geest in je 
wonen en word je direct overgezet in de Hemel, in het Huis van de Vader. 
-- 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren 
Zijn Woord bewaren in het hart= geloven; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen 
tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Als je het Woord van God gelooft, word je 
een kind van God en zal de Geest direct in je komen wonen. De Geest zal woning in je 
maken. Op dat moment ben je uit God geboren oftewel wedergeboren en maak je in 
Christus deel uit van de Nieuwe Schepping.  
 
Er zijn vele woningen in Vaders Huis. Om woning te zijn, heb je de Geest nodig; moet je zijn 
wedergeboren. Alle gelovigen in Christus zijn die vele woningen. Als je tot geloof komt, 
wedergeboren bent, komt direct de Geest in je wonen en op datzelfde moment word je  
overgezet in de Hemel. Word je uit deze duistere wereld getrokken. Dan is de woning, de 
gelovige, in de Hemel en dus in het Huis van de Vader. Dit alles is voorbereid door de Heere 
Jezus Christus want alleen in Hém worden wij in de Hemel gezet. Wij worden mede in de 
Hemel gezet met Christus. Zónder Christus waren wij niet in de Hemel. Hij heeft op de dag 
van Zijn Opstanding, Zijn Hemelse positie ingenomen. Als eerste. En doordat Hij daarna de 
Geest over de discipelen blies, namen ook de discipelen (en wij) deel aan dat Hemelse Leven. 
Het Leven onder het Nieuwe Verbond als nieuwe schepselen. 
 
Alle tranen afwissen 
 
Wat ook een geliefde Bijbeltekst is bij begrafenissen is Openbaring eenentwintig waar staat 
dat Hij alle tranen zal afwissen. Men gaat er dan vanuit dat deze tekst over de Hemel gaat. 
Maar deze tekst gaat helemaal niet over de Hemel! Ik zal hier een stukje van de studie 
Openbaring bij zetten zodat goed te lezen is wat er precies bedoeld wordt. En het fijne is; de 
Heere droogt onze tranen nu al. Hij is namelijk de Trooster Die in ons woont, hebben we 
zojuist gelezen… 
 
Openbaring 21 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God 
zijn. 
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4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, 
noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 
 
In dit visioen ziet Johannes het Nieuwe Jeruzalem neerdalen. In een visioen wordt symboliek 
gebruikt. Het Nieuwe Jeruzalem komt van God uit de Hemel, staat er bij. Het is een beeld 
van het Koninkrijk dat zich vanuit de Hemel uitbreidt over de aarde. Sinds de Opstanding van 
de Heere Jezus Christus bestaat dat Nieuwe Jeruzalem; het is namelijk het Hemels Koninkrijk 
waarvan de Heere Jezus Christus Koning is. De Heere is momenteel Hogepriester en tevens 
Koning van een Hemels Volk in een Hemels Koninkrijk. Beide functies behoren tot de 
Eerstgeborene. Dat Hemelse Volk is de Gemeente, Zijn Lichaam. Het is nu nog een verborgen 
Koninkrijk maar straks bij Zijn Openbaring wordt het zichtbaar op aarde. Vanaf de opname 
van de Gemeente daalt het neder en dan wordt het Koninkrijk van Christus ook op aarde 
gevestigd. Het is volledig nedergedaald als de duizend jaren aanbreken.  
 
Het Nieuwe Jeruzalem is het Nieuwe Verbond 
 
Uitspraken in de Bijbel over het Nieuwe Jeruzalem zijn geen uitspraken die gaan over de 
Hemel. Het Nieuwe Jeruzalem staat voor het geopenbaarde Koninkrijk van Christus, het 
staat voor het Nieuwe Verbond, het Vredes Verbond. Het nederdalende Nieuwe Jeruzalem is 
gelijk aan het beeld van ‘De Steen’ uit Daniël twee Die uiteindelijk de gehele aarde vult. 
Jeruzalem is in het visioen van Johannes de aanduiding van het Koninkrijk van Christus. Wij 
leven daar nu al in. Het Jeruzalem dat straks zal zijn, is nu Boven. Het is het Koninkrijk van 
Christus onder het Nieuwe Verbond. Dat is al aangebroken, maar nog niet zichtbaar hier op 
aarde. Omdat wij een burgerschap hebben in de Hemel leven wij al wél onder dat Nieuwe 
Verbond. In het Hemels Jeruzalem leven wij. Wij zijn eerstelingen van die nieuwe Schepping; 
wij zijn nieuwe schepselen in Christus. 
 
Wij hebben al een Trooster 
 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, slaat terug op ‘Zijn Volk’; degenen die 
deelhebben aan dat ‘Nieuwe Jeruzalem’. Oftewel; degenen die door geloof wedergeboren 
zijn en daardoor leven onder het Nieuwe Verbond hebben al een Trooster die hun tranen 
afwist. 
 
Openbaring 7 
17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman 
zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.  
 
Jesaja 25 
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle 
aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; 
want de HEERE heeft het gesproken.  
 
Wij hebben al een Trooster Die onze tranen afveegt. Dat wil dus niet zeggen dat er geen 
tranen en verdriet zijn. Natúúrlijk zijn er hier in de oude Schepping verdriet en tranen, alleen 
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hebben wij Iemand die ze afwist. We gaan niet onderdoor aan het verdriet. Hij zorgt voor 
ons. De Heere geeft Kracht en Troost en bemoedigt ons met Zijn Woord. Maar door ongeloof 
en verwerping van de Opgestane en Verheerlijkte Christus heeft het Joodse Volk nog steeds 
niet de Vertroosting van de Trooster ontvangen. De Trooster verbergt Zich momenteel nog 
voor het Joodse Volk.  
 

Trooster                =   Menachem                          =  mjnm 

Troost; Troosten  =   Nachem, rouw, berouw    =     mjn          

Noach                     =  Troost, Vertroostingrust    =       jn  
Chan                       =  Genade                                  =       nj  

 

Prediker 4 
1 Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en 
ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen Trooster hadden; en aan de 
zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen Vertrooster. 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid;  
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.  
 

Door geloof en wedergeboorte gaat men Zijn Koninkrijk binnen en daar wist de Heere de 
tranen van de ogen af van degenen die deel hebben aan dat Nieuwe Jeruzalem. Dat Nieuwe 
Jeruzalem is nu al Boven dus dat houdt in dat de Heere onze tranen nu al afwist! En het 
Nieuwe Jeruzalem houdt ook in dat er voor ons nu al geen dood meer is. Noch rouw, noch 
gekrijt, noch moeite. 
 
En de dood zal niet meer zijn 
 
Wij zijn al in dat Hemelse Jeruzalem ! Wij leven al onder het Nieuwe Verbond der Genade. 
Wij zijn al wedergeboren. Wij zijn al nieuwe schepselen. Wij zijn in Christus eerstelingen van 
de nieuwe Schepping. Het oude is voorbijgegaan. Wij zijn nu al verlost van de macht van de 
dood. De dood heerst niet meer over ons. Wij zijn met Hem gestorven, begraven en 
opgewekt. Wij nemen deel aan Zijn eeuwige Opstandingsleven. Wij gaan niet naar het 
dodenrijk. Wij zullen onze ogen opslaan in de Hemel. Wij zijn daar al. 
 
Johannes 8 
51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben degenen die 
wedergeboren zijn; gelovigen, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. 
 

Johannes 11 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven;  
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven ingaan in de dood  in der 
eeuwigheid. Gelooft gij dat? 
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Johannes 12 
25 Die zijn oude, natuurlijke leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in 
deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. 
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo 
iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. Wij zijn waar Hij is. 

 
Hebreeën 2 
14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks 
derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het 
geweld des doods had, dat is, den duivel;  
15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der 
dienstbaarheid onderworpen waren.  
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner Opstanding 
 
Zullen wij elkaar herkennen in de Hemel? 
 
In de Hemel zullen wij elkaar kennen en herkennen. We zullen alle gelovige geliefden weer 
zien. Ook zullen wij alles nog weten van ons aardse leven. Ook wat wij destijds vergeten 
waren zullen wij ons dan weer herinneren. Een perfect geheugen; zowel de goede als de 
slechte dingen. Natuurlijk want de Heere heeft ons naar Zoonschap geleid en met die bagage 
zullen wij de Hemel ingaan. Hoe zouden wij beoordeeld kunnen worden als we niet meer 
zouden weten wat wij in ons leven hebben gedaan? Alle ervaringen in ons leven hebben ons 
gemaakt tot wie wij zijn en dan zouden wij het weer vergeten zijn? De Heere heeft ons niet 
voor niets met Zijn Geest geleid en gekastijd. En dat zouden wij dan straks niet meer weten? 
Natuurlijk blijft dat alles want waartoe zouden wij anders geleefd hebben?  
 
Van aangezicht tot aangezicht 
 
In de toekomst zullen we als Gemeenteleden, Zijn Lichaam, met elkaar samenwerken in de 
openbaring van het Koninkrijk van Christus. Wij zullen de uitvoerende kracht van de Heere 
zijn. Het Hoofd geeft immers de opdrachten aan het Lichaam. Waar het Hoofd is, daar is het 
Lichaam. Wij blijven Hemelse wezens. Het Koninkrijk zal zich vanuit de Hemel uitbreiden 
naar de aarde. Daar zien wij naar uit. Dat is onze toekomst maar is tegelijk ook ons heden, 
hier en nu. Want wij leven in de Hemel en onze wandel is in de Hemel en ons belang is in de 
Hemel. Alleen door ons sterfelijk lichaam zijn wij nog gebonden aan deze aarde. Het gaat 
niet om het hier en nu maar om al wat bij de Heere is. Dáár is ons Huis en dáár hebben wij 
onze belangen. We hebben het hier op aarde niet slecht maar horen niet bij deze wereld en 
horen hier niet thuis en dus zien wij uit naar de toekomst die ons door de Heere beloofd is. 
We zien uit naar de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Van Aangezicht tot aangezicht. 
En we zien uit naar een weerzien met onze overleden broeders en zusters. Wij zouden ons 



45 
 

hier daarom niet richten op alle voorbijgaande aardse dingen maar op Zijn Beloften die in 
Christus zijn. 
 
1 Korinthe 13 
12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij 
zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik 
gekend ben. 
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 
 
 
           
                                                                 Amen.                                                         
 
 
Kolossensen 3 
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. 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet 
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
 
1 Johannes 3 
1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd 
zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 
wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.nu niet maar straks wel… 


