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Het onze Vader 
 
Mattheüs 6 
1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; 
anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 
2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de 
synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar 
zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg. 
3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet; 
4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u 
in het openbaar vergelden. 
5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de 
synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen 
gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 
6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt 
uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden. 
7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij 
menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 
8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en 
de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 
14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven. 
15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw 
misdaden niet vergeven. 
 
Hoort bij de Bergrede 
 
Net zoals de ‘Zaligsprekingen’ bij de Bergrede horen, zo hoort ook het ‘Onze Vader’ bij de 
Bergrede. Het gebed maakt deel uit van de redevoering die begint in Mattheüs vijf, en 
doorgaat in Mattheüs zes. In het Lukas- Evangelie maakt het onze Vader geen deel uit van de 
Bergrede. Dat wil overigens niet zeggen dat het Gebed niet uit de Bergrede geciteerd zou 
zijn, en dus afkomstig is van dezelfde gelegenheid. Maar als je alleen Lukas zou lezen, zou je 
niet weten dat het ‘Onze Vader’ deel uitmaakt van de Bergrede. Bij Bijbelstudie moet je dan 
ook altijd Schrift met Schrift vergelijken.  
 
Lukas 11 
1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van 
Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen 
geleerd heeft. 
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2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw 
Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook 
op de aarde. 
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood. 
4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En 
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
 
Niet voor ons bestemd 
 
Sommige mensen zeggen dat de Bergrede niet op ons van toepassing is, maar voor de 
volgende Bedeling bestemd is. Dat het regels zijn van het geopenbaarde Koninkrijk straks. 
(zie ook de studie ‘de Bergrede’) En dat het Onze Vader daarom ook niet voor ons bestemd 
zou zijn. Die gedachte is dus ontleend aan het idee dat heel de Bergrede niet voor ons is.  
Er zijn ook mensen die zeggen dat alles wat in de Evangeliën staat, geen leerstellige gevolgen 
heeft voor onze Bedeling, maar alleen voor de volgende Bedeling. Voor het geopenbaarde 
Koninkrijk van Christus.    
 
Geen discussie 
 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!  
 
Waarschijnlijk heeft geen enkele gelovige wat tegen deze woorden in te brengen. Het is in 
feite ook een wens. Er zal geen discussie zijn of God eigenlijk wel onze Vader is, en of Hij wel 
in de Hemel woont. Hier hoeven we geen problemen mee te hebben. 
 
Psalm 103 
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, 
die Hem vrezen.(=ontzag hebben voor, zich onderwerpen aan) 
-- 
19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles. 
 
Mattheüs 7 
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal 
uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden! 
 
Het geopenbaarde Koninkrijk komt pas in de (nabije) toekomst 
 
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde 
 
Hier kunnen problemen ontstaan. Dat Koninkrijk dat komen zal, komt toch pas in de 
toekomst? Omdat wij weten dat het geopenbaarde Koninkrijk in onze dagen niet komt, 
kunnen wij dit dus niet bidden?! Wij weten dat God dit gebed vandaag toch niet zal 
verhoren, het geopenbaarde Koninkrijk komt immers pas als de Gemeente is opgenomen. Zo 
lang wij nog op aarde zijn, is dit geen gebed naar Zijn Wil. Dus niet voor ons?! 
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Geen specifieke Gemeentelijke Waarheden 
 
In het gebed staan inderdaad geen specifieke Gemeentelijke Waarheden. Gemeentelijke 
Waarheid is Waarheid die wél op ons van toepassing is, maar niet van toepassing zal zijn ná 
de Opname van de Gemeente. Neem bijvoorbeeld wedergeboorte. Dat is dat iedereen die 
gelooft, een kind van God wordt. Dat is géén specifieke Gemeentelijke Waarheid. Straks zal 
men ook wedergeboren worden, als men gelooft, maar toch niet toegevoegd aan de 
Gemeente.  
 
Vooroordeel 
 
Maar belangrijke onderdelen van de tegenwoordige Waarheid zijn pas van toepassing sinds 
de Opstanding van Christus. Pas sinds Zijn Opstanding zijn er zaken als wedergeboorte, en de 
Heilige Geest ontvangen, en gerechtvaardigd zijn voor God, en Erfenis ontvangen. Dit zijn 
Nieuw Testamentische Waarheden, en deze vinden we ook terug in de Evangeliën. Die zijn 
immers geschreven ná de Opstanding van Christus. En deze vinden we ook aangekondigd in 
het Oude Testament. Het is dus een vooroordeel om te zeggen dat er in de Evangeliën niks 
staat over onze huidige Bedeling… 
 
Het Nieuwe Testament gaat niet automatisch over de Gemeente 
 
Het is misschien even zoeken, maar niet persé moeilijk, om in de Evangeliën specifieke 
Gemeentelijke Waarheid te vinden. We kennen die Waarheden dus dat maakt het zoeken 
eenvoudiger. Ook de woorden, en leringen van de apostel Paulus, zijn rechtstreeks ontleend 
aan de Woorden van de Heere Jezus. Alleen bracht de Heere Jezus deze Woorden in bedekte 
termen, en Paulus had de opdracht deze openbaar te maken. (zie ook de studie Efeze) Al die 
Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn weliswaar Nieuwtestamentisch, maar dat betekent  
niet dat ze automatisch gaan over de Hemelse Roeping, en Erfenis, en bestemming van de 
Gemeente als zodanig. Dat is niet het geval.  
 
Te laat 
 
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; 
 
In sommige Bijbelboeken ontbreekt het helemaal aan specifieke Gemeentelijke Waarheid. 
Daarmee zijn deze Bijbelboeken uitermate geschikt voor de toepassing in de volgende 
Bedeling. De volgende Bedeling begint bij de Opname van de Gemeente. Het Koninkrijk van 
Christus zal dan op aarde geopenbaard worden. Als men echter ná de Opname de Efezebrief  
zou lezen en bestuderen, zal men erachter komen dat het te laat is om tesamen met de 
Heere Jezus Christus in de Hemel gezet te worden.  
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Profetieën vervuld 
 
Net zoals er in onze tijd ook al Oudtestamentische profetieën zijn vervuld. Met de Brief van 
Jakobus zal men straks absoluut geen enkele moeite hebben. Deze Brief is volledig 
toepasbaar op de volgende Bedeling. Jakobus praat helemaal niet over de Gemeente, maar 
wel over de Erfenis en Roeping en Bestemming van de gelovige, wedergeboren mensen. Dat 
zijn zaken die in het algemeen gelden voor iedere Nieuwtestamentische gelovige, wélke 
Bedeling dan ook… 
 
Bedelingen kunnen elkaar in Brieven overlappen   
 
Sommige Brieven zijn dus specifiek geschikt voor een toekomende Bedeling, en andere 
Brieven zijn daar minder geschikt voor. Meestal zijn de Paulinische Brieven meer van 
toepassing op onze vijfde Bedeling. De Bedeling der Verborgenheid, oftewel de Bedeling der 
Genade. En als men in de volgende Bedeling het Evangelie zou moeten uiteenzetten, en 
verklaren, dan zal men vast lezen In de Romeinenbrief.  
 
Efeze 1 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden (de volgende Bedeling= de zesde Bedeling; 
de Bedeling der Volheid der tijden), wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide 
dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 
 
Efeze 3 
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
Het Nieuwe Verbond is een eeuwig Verbond 
 
Feit blijft dat men tot aan de Jongste Dag aan toe, wedergeboren wordt door geloof, en 
daarmee behouden is. Daarmee wordt men ook straks geplaatst onder het Nieuwe Verbond. 
Het eeuwige Verbond. De Heerschappij van de Genade. Dit is in werking getreden door de 
Opstanding van Christus, en geldt dus voor beide Bedelingen. 
 
Ezechiël 37 
25 En zij (wedergeboren Volk Israël, straks ná de 70e Jaarweek)zullen wonen in het land, dat 
Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij 
wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David 
(type van de wedergekomen Koning, de Heere Jezus Christus) zal hunlieder Vorst zijn tot in 
eeuwigheid. 
26 En Ik zal een verbond des vredes (Vredesverbond; Vrede met God is gerechtvaardigd voor 
God. Vrede is één wording met God) met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen 
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zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden 
van hen zetten tot in eeuwigheid. 
 
Koninkrijk der Hemelen 
 
Uw Koninkrijk kome 
 
Aangezien het Koninkrijk op aarde pas zal komen in de toekomst, leven wij dus nog niet in 
dat Koninkrijk, is de redenering. Dat is een misverstand. Het Koninkrijk zal pas in de 
toekomst op aarde geopenbaard, oftewel zichtbaar zijn. Dat neemt niet weg dat wij, als 
gelovigen, nu al deel uitmaken van dat Koninkrijk der Hemelen! Wij zijn in dat Koninkrijk 
geplaatst, het is nu alleen (nog) niet op aarde. Geestelijk zijn wij getrokken uit deze wereld, 
en overgezet in de Hemel. Onze oude, vleselijke, natuurlijke mens leeft echter nog hier op 
aarde. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’) 
 
Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
(Koninkrijk der Hemelen)van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen(Koninkrijk der Hemelen), waaruit wij ook den 
Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn 
heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 
 
Mattheüs 10 
6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 
7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 
 
Met Hem overgezet in het Hemelse Koninkrijk 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (doordrenging) 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; 
 
Kolossensen 2 
12 Zijnde met Hem begraven in den doop (in de dood), in welken gij ook met 
Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede 
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 
 
Wij zijn met de Heere Jezus Christus gestorven, en opgewekt, en wij hebben met Hem een 
plaats gekregen in de Hemel. Het Koninkrijk der Hemelen, waar wij geestelijk nu al deel van 
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zijn, zal Zich straks uitbreiden naar de aarde. Wij kunnen dus gewoon bidden ‘Uw Koninkrijk 
kome’. Het is toch ook ónze wens dat dit Koninkrijk straks zichtbaar zal zijn op de aarde?! Ja, 
natuurlijk is ‘Uw Koninkrijk kome’ straks actueler, en makkelijker op te vatten. Hoewel 
degenen die in de volgende Bedeling daadwerkelijk geloven in het Woord van God, ook heus 
wel weten dat het Koninkrijk geopenbaard is. Dat is dan immers volop bezig zich uit te 
breiden, dus waarom zouden zíj er dan voor bidden?!  
 
Openbaring 21 
10 En hij voerde mij (Johannes)weg in den geest op een groten en hogen berg (type van het 
Hemelse Koninkrijk), en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit 
den hemel van God.(De nederdaling van het Nieuwe Jeruzalem, is een beeld van de 
nederdaling oftewel uitbreiding van het Koninkrijk uit de hemel naar de aarde) 
 
Wij zijn afhankelijk van de Heere 
 
Het uitspreken van een bepaalde wens, ook in een gebed, hoeft niet persé te betekenen dat 
wij er anders aan twijfelen of het wel vervuld zal worden. Integendeel. Als wij bidden; ‘Heere 
wilt U in ons midden zijn?’, dan betekent dat toch niet dat we eraan twijfelen óf Hij wel in 
ons midden is? Dat betekent toch niet dat wij denken dat we daar persé om moeten bidden, 
omdat Hij anders niet in ons midden zal zijn? Het feit dat we erom vragen, is geen teken van 
ongeloof. Het feit dat we erom vragen, is een uitdrukking van onze afhankelijkheid van Hem. 
Wij zijn afhankelijk van Gods Beloften, en ons geloof daarin. Als wij Hem bijvoorbeeld bidden 
om Kracht, willen wij daarmee benadrukken dat wij vertrouwen op het feit dát Hij ons Kracht 
geeft! Net zoals het feit dat de meeste mensen al brood op de plank hebben als zij bidden; 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 
Alle Woorden zijn van toepassing op de volgende Bedeling 
 
Het is heel gemakkelijk om het gebed te verklaren binnen de context van een volgende 
Bedeling. Dat is ook heel terecht. Waar het om gaat in de Bergrede, en ook in de prediking 
van Johannes de Doper, en de Heere Jezus, is de gedachte dat het Koninkrijk voor de deur 
staat. Het zou binnen afzienbare tijd aanbreken. Ná de Opname van de Gemeente is dat 
weer heel actueel. Daarom zijn al deze Woorden in hun volle betekenis weer van toepassing 
in de volgende Bedeling.  
 
Zonder merkteken niet kopen en verkopen 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
 
Openbaring 13 
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat 
het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest 
niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en 
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van 
het beest, of het getal zijns naams. 
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Als de antichrist op aarde is geworpen, zal hij iedereen een merkteken geven. Als je dat 
merkteken niet draagt, kun je niet kopen, en verkopen. Gelovigen zullen het merkteken 
weigeren. Zij zullen waarschijnlijk letterlijk zonder brood komen te zitten. Dan zal dit gebed 
gebeden worden, kan ik me zo voorstellen.  
 
Manna in Petra? 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
 
Openbaring 12 
5 En zij baarde een mannelijken zoon (de Gemeente, het Lichaam van Christus), die al de 
heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt (met Kracht 
weggenomen; opname van de Gemeente) tot God en Zijn troon. 
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn (Petra), alwaar zij (gelovig overblijfsel Israël)een plaats 
had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig 
dagen.(tweede helft van de zeventigste Jaarweek) 
 
Tot op de helft van de zeventigste Jaarweek kunnen gelovigen uit Israël vluchten naar Petra. 
Daarna begint de Verdrukking over Israël. Deze duurt drieënhalf jaar, en dat is 1.260 dagen. 
Ook zal er een gelovig overblijfsel aan het einde van de Verdrukking een vluchtweg krijgen 
naar Petra. Via de gespleten Olijfberg. Petra ligt in de woestijn. En waar haalt men dan 
dagelijks brood vandaan om deze grote groep mensen te voeden? ‘Geef ons heden ons 
dagelijks brood’, is voor die gelegenheid een passend gebed. En dat zou heel goed weer 
‘manna’ kunnen zijn. Letterlijk brood dat uit de Hemel neerdaalt… 
 
Mattheüs 24 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der 
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 
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Ontsnappen aan zijn verzoekingen 
 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
 
Na de Opname van de Gemeente, is de duivel op aarde geworpen in menselijke gedaante. 
De antichrist is er juist op uit om de mensheid te verzoeken. Nu geestelijk, maar straks 
zichtbaar. Het is de bedoeling dat men ontsnapt aan zijn verzoekingen. ‘Leid ons niet in 
verzoeking’ is straks zeker van toepassing. De Heere laat verzoekingen toe, als beproeving 
van ons geloof. Hijzelf kán niet verzoeken; dat is in strijd met Zijn Werk, en Zijn Wezen. Men 
wil straks heel graag verlost worden van de antichrist, de boze, en zijn personeel; ‘verlos ons 
van den boze’. 
 
1 Johannes 2 
18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn 
ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 
 
1 Johannes 4 
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; 
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is 
nu alrede in de wereld. 
 
Eeuwig Koninkrijk 
 
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 
 
Want niet van de antichrist is het koninkrijk, hoewel de duivel straks aardig zijn best zal doen 
voor een eigen rijk. ‘Verlos ons van de antichrist, want van U is het Koninkrijk, en de Kracht 
en de Heerlijkheid, voor altijd!’ Het zal een eeuwig Koninkrijk zijn. 
 
2 Petrus 1 
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; 
want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen 
Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 
12 Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de 
tegenwoordige waarheid versterkt zijt. 
 
Daniël 7 
27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen 
hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk 
een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.  
 
Oude Testament 
 
Het gebed had trouwens ook van toepassing geweest bij de uittocht uit Egypte. Voor het 
Volk Israël. Haar dagelijks brood kwam uit de Hemel. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. 
Het manna dat de Heere hen dagelijks gaf. Trouwens het hele idee was, ook toen al, als je de 
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Heere dient, zal Hij zorgen dat je niks tekort komt. Het Koninkrijk is al sinds Adam 
aangekondigd, ook onder de Wet. ‘Uw Koninkrijk kome’ past dan ook heel goed. Ook toen 
regeerde de duivel op aarde, dus kon men bidden; ‘Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 
alzo ook op de aarde’. En ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren’, stond in feite ook al in de Wet. En de verzoekingen van den boze waren er 
ook toen volop. De Heere Zelf zou Koning zijn over Zijn Volk, liet de Heere haar weten. Ook 
onder het Oude Verbond is het gebed met gemak te plaatsen. 
 
Een gebed voor élke Bedeling! 
 
Dus je kunt het gebed eigenlijk in élke Bedeling plaatsen! Je moet de uitspraken ervan alleen 
wél plaatsen binnen de omstandigheden waarin men leeft. Het meest makkelijk kun je het 
Onze Vader plaatsen in de volgende Bedeling. In de tijd volgend ná de Opname van de 
Gemeente. Maar we kunnen het ‘Onze Vader’ wel degelijk ook gewoon zetten in onze 
tegenwoordige tijd. Ook al bevat het geen specifieke Gemeentelijke Waarheden. Wij leven 
immers onder het Nieuwe Verbond der Genade. En het gebed is van toepassing op het 
Nieuwe Verbond. Dus ook al is het niet specifiek Gemeentelijke Waarheid, dan toch is het 
van toepassing. Want de Gemeente wordt gevormd onder het Nieuwe Verbond. 
 
De Woorden van het ‘onze Vader’ in deze tegenwoordige tijd 
 
Onze Vader  
 
Dit geldt om twee redenen zeker voor ons. Ten eerste kan God beschouwd worden als de 
Vader van heel de Schepping, en daarom ook van heel de mensheid. Maar dat helpt je niet 
veel, want dat blijft namelijk niet zo. Iedereen gaat namelijk dood! We maken deel uit van 
een tijdelijke wereld. Anders wordt het wanneer men wedergeboren is. Dan is men op 
andere wijze, en op een hoger niveau een kind van God. Want ten tweede word je een kind 
van God, als Hij je heeft wedergeboren in een nieuwe Schepping. Door geloof in het Woord 
van God. In die nieuwe Schepping is God jouw Vader voor eeuwig. Wij als gelovigen zijn niet 
alleen verwekt door de Vader, maar Hij zorgt ook als een Vader voor ons.  
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. 
-- 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. 
Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u 
verkondigd is. 
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God de Vader heeft Zich teruggetrokken in de Hemel 
  
Die in de hemelen zijt! 
 
Strikt genomen blijft onze Vader altijd in de Hemel. Hij woont in de Hemel; Hij maakt deel uit 
van de onzienlijke wereld. En zéker in onze Bedeling. De Bedeling van de Verborgenheid. 
Kenmerkend voor deze Bedeling is dat God Zich van de mensheid, en de wereld heeft 
teruggetrokken. Hij heeft de mensheid losgelaten. Natuurlijk niet Zijn kinderen, de 
gelovigen. De god dezer eeuw is momenteel de duivel. In voorgaande Bedelingen hield God 
Zich wel degelijk actief bezig met de gang van zaken op aarde. In de volgende Bedeling zal Hij 
Zich daar zeker weer mee bemoeien. Maar momenteel absoluut niet. Pas in de (nabije) 
toekomst zal Hij Zijn Werk aan de wereld voortzetten, en volvoeren. 
 
Romeinen 1 
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; 
gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
-- 
28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen 
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; 
 
Ook wij zijn in de Hemel gezet 
 
Voor ons geldt, in deze Bedeling, dat ook wij deel uitmaken van de Hemelse dingen. Wij zijn 
met Hem in de Hemel gezet. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. De Vader en zijn Kinderen 
hebben hun plaats in de Hemel. (zie studie ‘Wat is de Hemel’, en studie ‘Buiten de wereld’, 
en ‘Efeze twee’) 
 
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; 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
 
Heiligen 
 
Uw Naam worde geheiligd. 
 
Het Doel van God is dat in onze levens Zíjn Naam geheiligd zou worden. Door de Gemeente, 
en de individuele gelovigen, zou Zijn Naam Verheerlijkt worden. Geheiligd worden. Het 
woord ‘heilig’ is nauw verwant aan priesterschap. Heilig betekent namelijk gewijd aan de 
dienst van God. Heiligen is apart zetten, en bekwaam maken voor de dienst aan de Heere 
Jezus Christus. Heiligen is bekwaam maken om God te kunnen dienen. In onze levens zou de 
Naam des Heeren geheiligd worden. Wij zouden ons overgeven aan Hem en aan Zijn Woord.  
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Alle gelovigen zijn heiligen; door de dood en Opstanding van Christus zijn wij bekwaam 
gemaakt om Hem te kunnen dienen, om Hem te heiligen. 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij (de Gemeente als collectief )zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterdom, een heilig volk (alle gelovigen), een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen 
de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
 
De essentie van ons geloof 
 
Uw Koninkrijk kome 
 
2 Korinthe 1 
18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 
mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
De essentie van het Christelijk geloof is dat men in het Woord van God gelooft. Dat is 
theorie, maar in de praktijk betekent het, dat men gelooft in de Beloften van God. God heeft 
gesproken, maar God heeft per definitie gesproken over toekomende dingen. Zijn Woord is 
een profetisch Woord. De Godheid is daaraan herkenbaar, dat Hij spreekt over de dingen die 
komen gaan. En deze profetieën komen nog uit ook! Geloof is dus geloof in de Beloften 
Gods. Geloof in wat God beloofd heeft voor de toekomst. Het geopenbaarde Koninkrijk is er 
nog niet gekomen, maar het beloofde Koninkrijk Gods is al wél aangebroken! En stráks zal 
dat Koninkrijk der Hemelen Zich verder uitbreiden naar de aarde. Dat is toch ook ónze wens, 
en dus waarom niet ons gebed, dat dat Koninkrijk zou komen naar hier? Ook al zijn wij nu al 
gezet in dat Koninkrijk.  
 
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. 
 
2 Petrus 1 
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop 
acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten. 
 
Geestelijke boosheden in de Hemel 
 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
 
Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
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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, tegen 
de geestelijke boosheden(satan en zijn personeel) in de lucht.Hemel 
 
Dit is het makkelijkst te plaatsen in de volgende Bedeling. Omdat in die Bedeling Gods Wil in 
de Hemel ook daadwerkelijk gebeurd. Dan zijn immers de Satan, en zijn personeel, uit de 
Hemel gegooid. En alles wat Gods Wil tegenstaat, is dan dus uit de Hemel verwijderd. Tot op 
heden gebeurt Gods Wil niet ten volle in de Hemel. De geestelijke boosheden in de Hemel, is 
de juiste vertaling. De vertalers hadden er waarschijnlijk moeite mee. Momenteel gebeurt 
zowel in de Hemel als op aarde, niet ten volle Gods Wil. Gods Wil geschied maar voor een 
deel. Maar onze wéns zou zijn dat Zijn Wil geschiede in de Hemel en daarna ook op de 
aarde.  
 
Wij zijn Hemelse wezens 
 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
 
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; 
 
Toch kunnen we deze Woorden ook op onze Bedeling toepassen. De Gemeente, Zijn 
Lichaam, is de groep gelovige mensen van ná Zijn Opstanding. Wij hebben nu al het Leven 
van Christus ontvangen, dus onze doelstellingen zouden nu 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. 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. Daarom zouden 
wij onderdanig zijn aan de Heere, zodat Hij, in en door en met ons, zijn Wil kan laten 
geschieden. In de Gemeente, die in de Hemel is, zou Zijn Wil geschieden. Momenteel dus 
maar ten dele. 
 
De duivel wordt nog weleens overgewaardeerd 
 
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. We bidden Uw Wil geschiede in de Hemel, maar dat gaat straks pas helemaal op. 
Straks wordt de duivel op aarde geworpen, en geschied enkel de Wil van God in de Hemel.  
 
De duivel klaagt ons aan 
 
God gebruikt de boze momenteel om ons geloof te beproeven. De duivel klaagt de gelovigen 
nog steeds aan bij God. Dat wordt heel plastisch beschreven in Job één, maar ook in 
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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. Hij weet dat zijn einde nadert. 
 
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. 
 
De duivel regeert onder supervisie van God 
 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
 
We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw, en we kunnen dan ook duidelijk zien dat de 
boze de sfeer, de inrichting, en de wijze van leven bepaalt. De duivel is ‘de god dezer eeuw’. 
Maar de volgende aion, de toekomende eeuw, is in aantocht. In die aion zal uiteindelijk de 
Heere Jezus Christus regeren en de sfeer, inrichting, en wijze van leven bepalen. We bidden 
Uw Wil geschiede op de aarde, maar momenteel regeert de duivel de wereld. En dat is dan 
ook te zien. Maar natuurlijk alles onder supervisie van God.  
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2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (=de duivel)de zinnen verblind heeft, namelijk der 
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van 
Christus, Die het Beeld Gods is. 
 
Alles volgens Plan 
 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
 
Psalm 89 
12 De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond. 
 
Psalm 93 
1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft 
Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. 
 

Wij twijfelen niet aan deze Woorden. Wij weten dat alles volgens Zíjn Heilsplan verloopt. Het 
loopt zoals het lopen moet, dat kunnen we immers lezen in Zijn Woord. Dat wij niet terug 
zien in de wereld, dat Zijn Wil geschiede, wil toch nog niet zeggen dat Hij de regie niet 
heeft?! Dat Zijn Wil geschiede in de Hemel en op aarde, zal uiteindelijk iedereen met eigen 
ogen gaan zien. Elke knie zal zich buigen…gelovig en ongelovig. 
 
Romeinen 14 
11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle(gelovig en 
ongelovig) knie zich buigen, en alle (gelovig en ongelovig)tong zal God belijden. 
12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.(zowel gelovigen 
als ongelovigen zullen voor God verschijnen. De ongelovigen zal Hij verwijderen) 
 
De Heere gedoogt de Satan, en maakt gebruik van hem 
 
Maar eerst zullen het Joodse Volk, en alle overige ongelovigen worden geoordeeld. En voor 
dat oordeel, gebruikt de Heere de Satan. Maar Juridisch heeft de Heere Jezus Christus de 
Satan dus al lang overwonnen in Zijn dood en Opstanding. Momenteel is de Heere nog 
lankmoedig, en verzamelt Hij Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente. De Heere gedoogt 
de Satan, zo lang als Hij hem kan gebruiken in Zijn Plan met de wereld..  
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar 
is lankmoedig (=geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij 
allen tot bekering komen. 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (=niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam. 
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Brood is een type van het Opstandingsleven van Christus 
 
Mattheüs 6 
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 
waarmede zullen wij ons kleden? 
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze 
dingen behoeft. 
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
 
Dit gaat niet over ‘brood op de plank hebben’. Je zou ook kunnen bidden; ‘Geef ons heden 
alles wat U denkt dat wij nodig hebben. Wij zijn, in alles, afhankelijk van Hem. De Heere zal 
in alles voorzien. In de Bijbel is brood een type van het nieuwe Opstandingsleven in Christus. 
Eten en drinken van het Brood en de Wijn, drukken uit dat wij actief deelhebben aan het 
Opstandingsleven van Christus. Het nieuwe Leven, het leven onder het Nieuwe Verbond. Wij 
zouden er dagelijks bij stilstaan dat de Heere, en onze Dienst aan Hem, ons leven zou zijn. 
Het gaat om het zichtbaar worden van Zijn Leven in ons. (zie ook de studie ‘Tafels in de 
Bijbel’)  
 
Gelijk Hij ook ons heeft vergeven 
 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
 
Bedroef de Heilige Geest niet door te leven vanuit de oude mens, maar trek aan de nieuwe 
mens die naar God geschapen is. Geef geen ruimte aan de gevoelens en eigenschappen van 
de oude mens. Negeer zoveel mogelijk je oude mens, en die van anderen. Behandel elk lid 
van de Gemeente zoals je zélf ook behandeld wenst te worden. Wees barmhartig en 
zachtmoedig, en vergeef elkaar als er geschillen zijn. Vergeef zoals God, tesamen met 
Christus, ook al Zijn kinderen vergeven heeft, en nog steeds vergeeft. Als we de nieuwe 
mens aandoen, dan rekenen we niet meer met vleselijke, maar met geestelijke normen. 
Normen die gelden in het Koninkrijk der Hemelen, de nieuwe Schepping. 
 
Efeze 4 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, 
met alle boosheid; 
32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs 
ook God in Christus ulieden vergeven heeft. 
 
De nieuwe mens aandoen 
 
Kolossensen 1 
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 (het Bloed van de Hogepriester 
voedt en reinigt ons ongevraagd), namelijk de vergeving der zonden; 
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Als Lichaam van Christus zijn wij nieuwe schepselen geworden door wedergeboorte. In 
Christus zijn wij eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. En als wij hier in de praktijk van 
ons leven Zíjn Opstandingsleven leven, zouden wij vergevingsgezind zijn. Dit kan alleen als 
wij de nieuwe mens aandoen. Waarom zouden we dit doen? Omdat de Heere ook over al 
onze broeders en zusters goedertieren en barmhartig en vergevende is. Wij hebben ons 
positie in Christus in de Hemel, en daarom zouden ook wij leven vanuit die positie. Want alzo 
heeft Christus ons geleerd.  
 
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. 
 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
 
Christus de Hogepriester maakt ons bekwaam om God te dienen 
 
De Heere heeft ons zondeprobleem opgelost in Zijn dood en Opstanding. Hij heeft, in onze 
plaats, afgerekend met de erfzonde. En nu reinigt Hij, als onze Hogepriester, onze handel en 
wandel. Daardoor kunnen wij, ondanks onze natuurlijke, en dus zondige mens, de Heere 
dienstbaar zijn. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen, door onze 
zonden te verzoenen bij God. Wij leven in de Bedeling der Genade, Hij vergeeft ons onze 
zonden, logisch dat wij dan ook onze broeders en zusters vergeven. (zie ook de studie 
‘Vergeving’)  
 
God Zelf verzoekt niemand 
 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze 
 
God kan toch niet verzoeken? Dat hoeven we dus niet te bidden? Nou, dan hoef je ‘vergeef 
ons onze schulden’ ook niet te bidden, want Hij vergeeft onze zonden toch wel. Dan hoef je 
ook niet te bidden ‘leid mij’, want Hij leidt zowiezo enzovoort. Wij geloven dat God niemand 
verzoekt. Er staat eigenlijk; leid ons uit de macht van de boze. De verzoeker is de duivel. 
Door middel van Zijn Wapenuitrusting kan Christus ons uit de verzoeking leiden. Daarvoor 
moeten wij de nieuwe mens aandoen.(zie ook de Bijbelstudie ‘Verzoeking en beproeving’) 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
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Uit eigen begeerte 
 
Jakobus 1 
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
 
We kunnen er niet voor zorgen, en er niet voor waken om niet verzocht te worden. Jakobus 
zegt dat de verzoeking voortkomt uit onze eigen begeerte. De duivel zal dan daarop 
inspelen. De Heere Jezus werd door de Geest van God naar de woestijn geleid, om daar 
verzocht te worden door de duivel. Hij is staande gebleven doordat Hij de verzoeking 
pareerde met het Woord van God. 
 
Mattheüs 4 
1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den 
duivel. 
 2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. 
(De Heere Jezus had honger; dus de begeerte naar brood kwam vanuit Hemzelf. 
De duivel speelde erop in door de Heere Jezus brood voor te houden. De Heere Jezus 
weerde de verzoeking af met het Woord van God. Hij zei; Er staat geschreven…) 
3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze 
stenen broden worden.  
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, 
maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 
5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;  
6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is 
geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, 
opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 
7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.  
8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;  
9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult 
aanbidden.  
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, 
zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.  
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. 
 
Wij kunnen kiezen 
 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze 
 
Wij kunnen er niet voor zorgen dat de duivel ons niet komt verzoeken. En we kunnen er ook 
niet voor zorgen dat de duivel geen gebruik zal maken van mensen of van dingen, om ons 
daarmee te verzoeken. Maar we hebben wél de keuze, en mogelijkheid om op verzoekingen 
in te gaan, ja of nee. We hebben zélf de keuze om gehoor te geven aan de verzoekingen. Wij 
kunnen de verzoekingen wederstaan (afslaan; voor het juiste kiezen) zolang wij in het Woord 
van God blijven staan. Op dat moment zullen we niet vallen voor de verzoekingen; op dat 
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moment bewaart het Woord van God ons voor ‘vallen’. Dat lukt het beste als we kennis 
hebben van Zijn Woord, om te kunnen onderscheiden wat van de Geest komt, en wat niet. 
 
Hebreeën 5 
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind.  
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 
hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads 
 
Wapenrusting Gods 
 
Kolossensen 2 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld (de duivel), en niet 
naar Christus; 
 
Alleen in de Opgestane Christus zijn wij sterk. Alleen het leven van de Opgestane Christus is 
ons tot kracht, en tot overwinning. Hij kan ons uit de verzoeking leiden. Wanneer wij ons 
niet bewust zijn van het feit dat Christus leeft, en wij leven met Christus en door Christus en 
tot Christus, zijn wij ook niet sterk. Dat is dan namelijk onmogelijk. Want van onszelf zijn wij 
zwak. Dus wij zouden niet meer leven vanuit de zondeval, maar vanuit de Opstanding. (= 
staan, standhouden, wederstaan, staande blijven). Niet vanuit de oude schepping, maar 
vanuit de nieuwe Schepping. Staande blijven is slechts mogelijk als we de hele Wapenrusting 
Gods aandoen. En alleen de nieuwe mens in Christus kan die Wapenrusting hanteren; de 
Wapenrusting aandoen is hetzelfde als de nieuwe mens aandoen. De Wapenrusting is de 
uitkomst die de Heere geeft om de verzoeking te verdragen. 
 
Efeze 6; 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.  
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, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht.  
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.  
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid;  
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen.  
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord 
 
Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
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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. 
 
Overwinnaar 
 
Deze Wapenrusting wordt ons aangereikt door God Zelf. Híj is Overwinnaar op alle 
tegenstanders. De Heere Jezus droeg deze Wapenrusting tijdens Zijn Mens zijn op aarde, en 
heeft daardoor de boze verslagen. En wanneer ook wij deze Wapenrusting dragen, is het 
heel zeker dat ook wij overwinnaars zullen zijn. Op eigen kracht kunnen wij niet op tegen de 
boze, het is dus helemaal niet verkeerd om hardop uit te spreken dat Hij ons verlost van de 
verzoekingen van de boze. (zie ook de studie ‘Efeze zes’) Wij worden door Hem bewaard   
van de god dezer eeuw, en de boze eeuw, en de overste dezer wereld. 
 
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. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
 
Poel van vuur 
 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
 
Satan kan momenteel nog gewoon de Hemel in en uit. De Heere gedoogt Hem, en gebruikt 
Hem in Zijn Plan met de wereld. Bij de Opname van de Gemeente, wordt de Satan en zijn 
personeel uit de Hemel geworpen. Zij zullen dan op aarde rondlopen in menselijke 
gedaanten (zie studie Openbaring). Straks, na de Opname van de Gemeente, zal er daarom 
enorm veel verzoeking en beproeving en verdrukking zijn. Over de hele aarde. Na veertig 
jaren zal de Heere hem dan vastzetten voor duizend jaar, en uiteindelijk verdwijnt hij in de 
poel van vuur. De Heere heeft hem dan niet meer nodig. Dan zijn we voorgoed verlost van 
den boze. Maar ook in onze tijd gaat de duivel rond als een briesende leeuw. 
 
Openbaring 20 
1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een 
grote keten in zijn hand; 
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond 
hem duizend jaren; 
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij 
de volken niet meer verleiden(=verzoeken) zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd 
zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 
-- 
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 (=verzoeken), 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. 
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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. 
 
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. 
11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Satan, den boze, is al overwonnen 
 
verlos ons van den boze. 
 
Wij zijn al verlost van den boze. Wij zijn namelijk nieuwe schepselen in Christus. Wij zijn al 
overgezet in Zijn Koninkrijk. In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus het geweld des 
doods, oftewel de duivel overwonnen. De macht van de Satan is juridisch dus al meer dan 
tweeduizend jaar lang gebroken. De Heere gedoogt de Satan, de Heere heeft tijd genoeg. De 
afloop is immers al geregeld. Momenteel gebruikt Hij hem om de mensen te beproeven. De 
duivel verzoekt, en de Heere gebruikt deze verzoeking als beproeving. (zie de studie 
‘Verzoeking en beproeving’) Straks gebruikt Hij de Satan om de mensen ‘op de knieën te 
krijgen’, en een oordeel te vellen over het ongelovige Joodse Volk, en alle andere 
ongelovigen. 
 
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. 
 
Openbaring 12 
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen (de Heere Jezus Christus en de 
Gemeente, Zijn Lichaam) krijgden tegen den draak (satan), en de draak krijgde ook en zijn 
engelen.(satan en zijn personeel) 
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den 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. 
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  
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broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 
 
Wij maken deel uit van het Koninkrijk der Hemelen 
 
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen 
 
In ons geval is dat dus een Koninkrijk dat in de wereld op nog geen enkele manier openbaar 
is. Toch maken wij deel uit van dat Koninkrijk. Wij behoren niet bij het koninkrijk van de 
boze, maar wij behoren tot Zijn Koninkrijk. Hij is onze Koning en Herder, Hij zorgt voor ons. 
Het is Zíjn verantwoordelijkheid om ons te bewaren van de boze. Hij zal ons dan ook nooit 
beproeven boven ons kunnen. Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen, en Hij doet 
ons delen in Zijn Overwinning. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars, omdat Hij ons verlost 
van de boze, omdat wij deel hebben aan Zijn Koninkrijk.  
 
Het is niet ons Koninkrijk, maar Zijn Koninkrijk 
 
en de kracht, en de Heerlijkheid 
 
In Zijn Koninkrijk, wordt Zíjn Kracht gemanifesteerd. Zijn Kracht zou in onze zwakheid 
volbracht worden. Door Zijn Kracht zijn wij opgestaan uit de dood. Door Zijn Kracht worden 
wij straks, in Hem, Verheerlijkt. Wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid. Wij zullen door Hem 
geleid worden naar onze toekomstige bestemming. Natuurlijk geldt dit voor de gelovigen in 
de toekomende Bedelingen ook. En misschien nog wel sterker doordat er dan zoveel meer 
tegenstand is tegen Christenen dan nu.  
 
2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij wone. 
 
Tot slot 
 
Wanneer wij het Onze Vader lezen, met open hart, dan lezen wij daarin de totale 
onderwerping aan Hem, totale afhankelijkheid van God in de Hemel. Hij is onze Vader omdat 
Hij ons alle dingen geeft die wij nodig hebben om op te groeien van kind tot zoon. Dit geldt 
voor zowel ons oude leven, als ons nieuwe leven in Christus. Het gebed wordt actueler in de 
volgende Bedeling, omdat in die dagen het Koninkrijk van God geopenbaard zal worden. 
Maar het gebed is algemeen toepasbaar Nieuwtestamentische Waarheid, en daarmee prima 
te bidden door de Gemeente, Zijn Lichaam. Zo lang het niet uit automatisme opgezegd, of 
opgedreund wordt. Dit gebed zou niet gebruikt worden als een soort rituele handeling. Wij 
zouden bidden vanuit ons hart, en God in afhankelijkheid erkennen als de Bron van ons 
leven.  
 
 
                                                                      Amen. 


