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Is er nog wel toekomst? 
 
Is er nog wel toekomst? Deze vraag wordt nog al eens gesteld. Zéker in deze tijd van 
pandemie, oorlogsdreiging, inflatie, natuurrampen, en hoge energieprijzen. De wereld staat 
in brand. Waar moet dit naartoe? Is er nog wel toekomst? Mensen maken zich zorgen. De 
wereld zoekt zekerheid en houvast, op ontelbare plaatsen, maar kan haar niet vinden. 
Logisch niet, want de enige zekerheid is, dat er níets zeker is. De enige zekerheid die we in de 
wereld hebben, is dat we uiteindelijk doodgaan… 
 
Dienen en verwachten 
 
1 Thessalonicensen 1 
9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot 
God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen; 
10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, 
namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. 
 
Maar wij als gelovigen hebben een toekomstverwachting. Wij hebben zekerheid en rust 
gevonden in de Heere Jezus Christus. Wij hoeven ons geen zorgen te maken, ondanks alle 
wereldse onzekerheden. Wij weten dat de Heere komt. De Almachtige. Als je ons leven kort 
samenvat, bestaat ons leven uit twee begrippen; ‘dienen en verwachten’. Wij dienen nu de 
Heere, en hebben daarbij een levende verwachting.  
 
Openbaring 1 
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en 
Die komen zal, de Almachtige. 
 
Waar blijft Hij nou? 
 
2 Petrus 3 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 
begeerlijkheden zullen wandelen, 
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst (= wederkomst) ? want van dien dag, dat de 
vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 
-- 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig 
over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
In de wereld heb je spotters, die zeggen; ‘Waar blijft nou Zijn Wederkomst’? ‘Want vanaf het 
begin van de wereld is het altijd zo geweest, en de Heere komt niet terug’, zeggen ze. Maar 
Petrus legt dan uit dat we in de lankmoedigheid, oftewel geduld, van de Heere zitten. God 
geeft de mens nog steeds de gelegenheid om tot bekering te komen, en deel te krijgen aan 
Zijn Genade. Maar die ‘Dag des Heren’ komt wel degelijk. We zullen dan te maken krijgen 
met God die ingrijpt in de gang van zaken in deze wereld. Alle onrecht zal uiteindelijk 
verdwijnen. 
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Informatie over de toekomst 
 
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. 
 
Hoe weten wij nou zo zeker dat wij toekomst hebben? Nou, dat lezen we onder andere 
hierboven in Johannes zestien. De Geest der Waarheid, de Heilige Geest, de onzienlijke 
Heere Jezus Christus, Die zal ons de toekomende dingen bekendmaken. En deze dingen heeft 
Hij op laten schrijven in Zijn Woord, de Bijbel. In de Bijbel kunnen we dus informatie vinden 
over onze toekomst!  
 
Wie kan de toekomst voorspellen? 
 
Kun je een blik in de toekomst hebben? Mediums en paragnosten beweren van wél. De 
meeste mensen zijn wel geïnteresseerd in de toekomst. Toch is het, voor de mens, 
onmogelijk om de toekomst te voorspellen. Kijk alleen maar naar de weersverwachting! 
Deze prognose wordt per uur bijgesteld. En geleerde mensen, economen bijvoorbeeld, 
spreken elkaar regelmatig tegen over hoe het met de economie in de komende jaren zal 
gaan. Of verschillende virologen die tegenstrijdige berichten geven over het verloop van de 
pandemie. Of milieudeskundigen die elk een ander verhaal hebben over de toekomst. Wie 
moeten we in de wereld hierin geloven? Niemand!!    
 
Hij weet wat wij nodig hebben 
 
Wij zouden alleen God en Zijn Woord geloven. Alleen Hij heeft, en is, de Waarheid. Zijn 
Woord de Bijbel geeft zekerheid over de toekomst. En de Bijbel zegt dat wij ons geen zorgen 
zouden maken over eten en kleding. Met andere woorden; geen zorgen voor de dag van 
morgen. De Heere Jezus Christus weet wat wij nodig hebben. Zijn Geest woont in ons. En Zijn 
Geest bidt tot de Vader voor ons. Want wijzelf weten niet wat wij bidden zouden. Wij weten 
niet wat wij nodig hebben. Onze gedachten zijn vaak niet Zijn Gedachten. Onze wensen zijn 
vaak niet Zijn Wensen. Hij weet wat wij nodig hebben. En daar zouden wij volledig op 
vertrouwen; dat wij niets tekort komen als wij de zorg voor ons aan God overlaten.  
 
Wij onderwerpen ons aan Hem 
 
Efeze 3 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
 
God wil de gelovige, en de mens in het algemeen, verzamelen en zegenen, en tot Zich 
trekken. In alle tijden, en waar en wanneer dan ook. Als wij ons onderwerpen aan Hem, zal 
Hij ‘meer dan overvloediglijk doen’. Op Zijn tijd en op Zijn wijze. Wij zouden ons aan Hem 
onderwerpen, en op Hem vertrouwen. Hij zorgt voor ons.  (zie ook de studie ’Hij zorgt voor 
ons’ en ‘Wees niet bezorgd’) 
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Zijt niet bezorgd 
 
Mattheüs 6 
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; 
noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en 
het lichaam dan de kleding? 
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de 
schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te 
boven? 
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij 
arbeiden niet, en spinnen niet; 
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van 
deze. 
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, 
alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? 
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. 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke 
dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 
 
Mystiek 
 
In de wereld is er momenteel een hang naar het mystieke, het geestelijke, het 
bovennatuurlijke. Handlezen en helderziendheid om de mensen te helpen met hun 
problemen, en vertellen hoe het hen in de toekomst zal vergaan. Op televisie waren 
jarenlang allerlei mensen te zien die tarotkaarten en sterrenbeelden verklaarden. Vaak tegen 
flinke betaling. Een bron van spiritisme waarmee je een speelbal wordt van de tegenstander. 
De duivel is immers ‘de vader van alle leugens’. De toekomst is niet te voorspellen. Men 
zoekt overal, maar men zoekt niet naar de Waarheid. 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 
toegeschroeid; 
 
Doemdenkers 
 
Als wíj het over de toekomst hebben, dan baseren wij ons op het Woord van God. Wij 
baseren ons niet op wat de mensen ons voorhouden. Volgens veel doemdenkers, en 
klimaatactivisten, en wetenschappers, zal de wereld binnenkort ten onder gaan. En 
sommigen zeggen dat Nederland door het broeikaseffect, en de CO2 uitstoot, voor driekwart 
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onder water komt te staan. Maar wij weten dat dat niet op korte termijn gaat gebeuren. Wij 
weten, vanuit de Bijbel, dat er nog ‘de opname van de Gemeente’ moet komen, en ‘de 
zeventigste Jaarweek’, en ‘verdrukking over de volkeren’. Wij weten dat er ook eerst nog 
‘een duizend-jarig Israëlitisch Koninkrijk’ verschijnt. Pas dáárna zal er een nieuwe Hemel en 
nieuwe aarde komen.  
 
Niet het einde van de wereld 
 
Wij weten, door het lezen van de Bijbel, dat God een Plan heeft met de aarde. Wij weten, 
door bestudering van onder andere het Boek Openbaring, dat de Heere Jezus Christus 
terugkomt om de wereld te oordelen. De Dag des Heeren. (Dag=oordeel, denk aan 
dagvaarden) Dat zal gepaard gaan met allerlei vreselijke gebeurtenissen in de wereld, lees 
maar over de zeven bazuinen (Openbaring 8) en de zeven fiolen (Openbaring 16) . Toch zal 
ook dat niet het einde van de wereld zijn.  
 
Hoop voor de toekomst 
 
Als alle volkeren dan een gelovig overblijfsel zullen hebben, gaan zij het geopenbaarde 
Koninkrijk van God binnen. Dan zal er een wereld zijn die vol is van de Kennis van de Heere. 
En zeker in het begin van de duizend jaren, zal er een tijd zijn van overvloed (Openbaring 20) 
Dat wacht ons nog. Wat de wetenschap ons ook vertelt, het Woord van God is Waarheid. Als 
je Christus leert kennen, heb je eeuwige zekerheid, door het geloof. Dan heb je hoop voor de 
toekomst.   
 
Stichting Opwekking lied 047 
‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik 
weet Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard. Omdat Hij leeft’.  
  
Levend gemaakt 
 
In de wereld is de enige zekerheid dat we doodgaan, maar Christus heeft de dood voor ons 
overwonnen! Wie in Hém gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. Al ben je ook 
gestorven, Híj is de Opstanding en het Leven. Gelovigen sterven niet. De macht van de dood 
kan ons niet meer pakken. Wij zijn met Christus levend gemaakt. Op het moment dat wij 
onze ogen sluiten in deze stoffelijke wereld, doen wij ze open in de geestelijke wereld. 
 
Johannes 5 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
-- 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden 
heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood 
overgegaan in het leven. 
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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 in der eeuwigheid. Gelooft gij 
dat? 
 
Einde van de wereld; Nostradamus 
 
Nostradamus, in vijftienhonderddrie geboren, was apotheker, en volgens sommigen arts. Hij 
was astroloog en ziener. Hij schreef kleine gedichtjes, kwatrijnen genoemd. Hij gebruikte de 
Franse taal, met daardoorheen Portugese, Latijnse, en Griekse woorden. Op die manier voor 
allerlei uitleg vatbaar. Ondanks veel verschillende uitleg en interpretaties, geloven veel 
mensen in zijn voorspellingen. Wat zou hij, onder andere, gezegd hebben volgens zijn 
aanhangers? Dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012. In zijn eigen tijd, dachten ze 
dat dat gebeuren zou in 1792.  
 
Einde van de wereld; Maya’s en Jehova’s 
 
Overigens dachten ook de Maya’s dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012. Nu is dit 
bijgesteld tot het jaar 2210. De beweringen van Jehova’s getuigen zijn ook aan verandering 
onderhevig. Eerst zou volgens hen de wereld vergaan op 1914, daarna was het 1925.  
Vervolgens is dit doorgeschoven naar 1975. Nu geloven de ongeveer dertigduizend 
Nederlandse leden dat het einde van de wereld in 2034 is. 
 
Vertrouwen 
 
Omdat wij onze toekomst in Zijn Woord kunnen lezen, hebben wij geen onzekerheid of angst 
over wat komen gaat. De wereld mag dan angstig worden door alle slechte berichten over de 
aarde, wij doen daar niet aan mee. De Heere heeft een Heilsplan met de aarde, de Heere 
heeft álles onder controle. We mogen erop vertrouwen dat Hij weet wat Hij doet met Zijn 
Schepping. Hij is de Enige Verantwoordelijke. Hij is immers de Maker. 
 
Wat zegt de Bijbel over de toekomst? 
 
Mattheüs 6 
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden.(voedsel, kleding, onderdak) 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke 
dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 
 
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. 
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Wij zouden dus gewoon ‘per dag’ leven. In het moment zelf. Elke dag leven wij uit de Genade 
van God. Wij leven in afhankelijkheid van Hem. Hij heeft ons gekocht met Zijn Bloed. Wij 
hoeven ons geen zorgen te maken over morgen. Het is onze oude mens die dat doet. Wij 
wéten niet wat er morgen in de wereld gebeurt, maar wij hebben toekomst die in Christus 
verankerd is. Daarom zouden wij onze zorgen bij Hém neerleggen. Als wij Hem zoeken en 
dienen, dan zorgt Hij voor ons. Dat staat vast. 
 
1 Petrus 5 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 
Wij weten niet hoe ons leven verlopen zal 
 
Spreuken 27 
1 Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren. 
 
Prediker 7 
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; want 
God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, 
dat na hem zal zijn. 
 
Deze bovenstaande verzen zijn overduidelijk. We wéten niet hoe de dag van morgen 
verloopt. We hebben soms hoge verwachtingen, maar of iets gerealiseerd wordt, weten wij 
nooit voor honderd procent. We horen regelmatig dingen zeggen als; ‘volgend jaar gaan we 
naar Thailand op vakantie’. Of; ‘over twee jaar gaan we trouwen’. ‘Over vijf jaar ga ik met 
pensioen’. Maar van nature weet de mens dat niet. Alleen de Heere geeft ons zekerheid. 
 
Deo Volente 
 
Wij mogen plannen maken, en zien vooruit, dat moet ook. Maar alles in afhankelijkheid van 
de Heere. Zo de Heere wil, en bij leven en welzijn. 
 
Jakobus 4 
13 Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en 
aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen.(de wereld) 
14 Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is 
een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt.(het leven van de 
mens is kortstondig, en je weet niet wat er gebeuren zal) 
15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of 
dat doen.(maw; wij maken ook wel plannen voor de toekomst, maar wij doen dat altijd in 
afhankelijkheid van de Heere) 
16 Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. 
17 Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde. 
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Mijn raad zal bestaan 
 
Jesaja 46 
9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er 
is niet gelijk Ik; 
10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet 
geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. 
11 Die een roofvogel (=arend)roept van het oosten (=oorsprong), een man Mijns raads uit 
verren lande (=Christus); ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het 
geformeerd, Ik zal het ook doen.(Hij zal volvoeren wat Hij heeft beloofd en gezegd. Op Zijn 
tijd. Alle Beloften zullen in vervulling gaan) 
 
Wie is de échte futoroloog? Wie is de échte toekomstdeskundige? Wie kan de toekomst 
kennen en voorzeggen? Volgens de Bijbel is dat de Heere Jezus Christus. Niemand is te 
vergelijken met God; de Schepper van Hemel en aarde. Niemand is als Hij. De Heere heeft 
een Plan gemaakt, en Hij heeft dit Plan vastgelegd. Zijn Heilsplan met de wereld, staat in Zijn 
Woord. Dat Plan, deze Raad, staat vast. Dat Plan zal blijven bestaan. Hij zal dit Plan uitvoeren 
op Zijn tijd. We kunnen nu, achteraf, een flink aantal Beloften zien die al vervuld zijn. Deze 
Beloften heeft Hij al ver vantevoren voorzegd. Hij is de Enige echte Levende God. 
 
Elia 
 
Als een profeet van God gesproken had, kon je aan hem herkennen of hij de Waarheid sprak, 
of niet. Denk aan Elia, op de berg Karmel. Men aanbad destijds veel afgoden. Onder andere 
Baäl. En op de berg deden ze van alles om hún god zo ver te krijgen om een altaar met offer 
in brand te krijgen. En het gebeurde niet. Toen Elia bad tot God, zond Hij vuur uit de Hemel, 
en verteerde het hele altaar, dat zelfs met water doordrenkt was. Dat is de wáre God.  
 
Jeremia 
 
Denk aan de profeet Jeremia die vantevoren van de Heere te horen kreeg dat Jeruzalem 
verwoest zou worden. En Jeremia vertelde zijn Volk dat dit oordeel onafwendbaar zou zijn, 
als men zich niet bekeerde. Andere zogenaamde ‘profeten’ zeiden ‘dat het niet klopt wat 
Jeremia zegt’. Jeremia wilde zijn Volk overtuigen door een juk te dragen om te laten zien wat 
er met het Volk gebeuren zou. Maar een valse profeet pakte het juk af en brak het 
doormidden. Jeremia zei tot hem; ‘Jij zult binnen een half jaar sterven’. En dat gebeurde dan 
ook. Wie moest men geloven? Dit was profetie op korte termijn. Gods Woord is Waarheid. 
En Zijn Zoon de Heere Jezus Christus kan de toekomst voorspellen.  
 
De Blijde Boodschapper 
 
Jesaja 41 
26 Wie heeft wat verkondigd van den beginne aan, dat wij het weten mogen, of van te voren, 
dat wij zeggen mogen: Hij is rechtvaardig; maar er is niemand, die het verkondigt, ook 
niemand, die wat horen doet, ook niemand, die ulieder woorden hoort. 



8 
 

27 Ik, de Eerste zeg tot Sion: Zie, zie ze daar! en tot Jeruzalem: Ik zal een 
blijden Boodschapper (= Hebreeuws=Basar= vlees, Hij Die de Blijde Boodschap brengt, Het 
Woord wat Vlees geworden is= De Profeet de Heere Jezus Christus) geven. 
28 Want Ik zag toe, maar er was niemand, zelfs onder dezen, maar er was geen Raadgever, 
(De Heere Jezus Christus) dat Ik hen zou vragen, en zij Mij antwoord geven zouden. 
29 Ziet, zij zijn altemaal ijdelheid (leegheid), hun werken zijn een nietig ding, hun gegoten 
beelden zijn wind (lucht), en een ijdel ding. 
 
Jesaja 42 
1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een 
welbehagen heeft! Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen 
voortbrengen. 
 
De Blijde Boodschapper Die komen zal 
 
De enige Blijde Boodschapper Die daadwerkelijk de toekomst kan voorspellen, en in 

vervulling doet gaan, dat is de Raadgever Gods; de Heere Jezus Christus. De Knecht Gods. De 

Heere zegt in Zijn Woord vantevoren wat er in de toekomst gebeuren zal. Lees maar; 

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; 
2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes 
Gods; om alle treurigen te troosten; 
 
Lukas 4 
17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan 
had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: 
18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om 
den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; 
19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen 
heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. 
20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de 
ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 
21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. 
 
Zijn Woord zal niet onvervuld naar Hem terugkeren 
 
De Heere zegt dus vantevoren in Zijn Woord, wat er in de toekomst gebeuren zal. En dit 
staat ook in de volgende verzen uit Jesaja. Al Gods Plannen met de wereld zullen uitgevoerd 
worden. Ook alle dingen die nu nog in de toekomst liggen. Op Zijn tijd. 
 
 
 
 
 



9 
 

Jesaja 42 
8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof 
den gesneden beelden. 
9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij 
uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. 
 
Jesaja 55 
8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 
spreekt de HEERE. 
9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, 
en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 
10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet 
wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en 
zaad geve den zaaier, en brood den eter; 
11 Alzo zal Mijn woord (typologisch regen en sneeuw; dat wat bevochtigt), dat uit Mijn 
mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig (onvervuld) tot Mij wederkeren; maar het zal doen, 
hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.(alles wat 
de Heere gesproken heeft, zal nooít ledig, oftewel onvervuld, terugkeren naar Hem. Alles 
wat Hij ooit gesproken heeft, zal daadwerkelijk gebeuren, of is al gebeurd. Het zal doen wat 
Hém behaagt, en binnen Zijn Plan ligt) 
 
De Komst van de Heere Jezus is voorzegd 
 
De Komst van de Heere Jezus is heel veel keren voorzegd in het Oude Testament. Al vanaf 
Genesis drie. En denk alleen al aan de Psalmen. Ook Jesaja vertelde al dat de maagd zwanger 
zal worden. Jesaja leefde ongeveer zevenhonderd jaar voordat de Heere Jezus geboren zou 
worden!! Jesaja voorzegde al; een Kind wordt ons geboren, en een Zoon wordt ons gegeven, 
en de Heerschappij rust op Zijn Schouders. En Zijn Heerschappij staat juridisch al vast, maar 
zien wij nu nog niet in deze wereld, maar reken maar dat dat komt. God heeft een Plan 
gemaakt met de wereld dat Hij door de tijd heen vervult. 
 
Genesis 3 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u (=satan)en tussen deze vrouw (letterlijk; Eva. 
Typologisch; de mensheid in het algemeen, en het Joodse Volk in het bijzonder), en tussen 
uw zaad (=het zaad van satan) en tussen haar zaad (uit het Joodse zaad is de Heere Jezus 
geboren); datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het (haar Zaad) de verzenen 
vermorzelen. 
(De kruisiging van de Heere Jezus, als het Zaad van de vrouw, leidde er toe, dat de kop van de slang 
zelf, vermorzeld werd door de Opstanding van de Heere Jezus Christus) 
 

Jesaja 7 
14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, 
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL (=God met ons) heten. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is (toen was de tijd vol; toen was het de juiste 
tijd om Zijn Belofte te vervullen), heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, 
geworden onder de wet; 



10 
 

5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen zoonstelling verkrijgen zouden. 
 
Zijn dood en Opstanding en Verheerlijking zijn al vermeld in het Oude Testament 
 
1 Korinthe 15 
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;  
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften 
 
Dat Christus gestorven is en begraven, en dat Hij opgewekt is, stond al in de Schriften, zegt 
Paulus tegen de twijfelende Korinthiërs. Alles over de Komst van de Messias stond, op 
cryptische wijze, al in het Oude Testament. De Heere Jezus Christus vertelde, op Zijn 
Opstandingsdag, exact hetzelfde tegen de Emmaüsgangers. De Heere vertelde hen dat er 
geschreven staat dat de Messias moest lijden, sterven, en de derde dag zou opstaan. En op 
deze manier zou Hij de Heerlijkheid ingaan.(zie hierover ook de studie ‘Pasen is het kruispunt 
van het leven’)  
 
Lukas 24 
44 En Hij (de Heere Jezus Christus) zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik 
nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in 
de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.(=het Oude Testament) 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden 
opstaan ten derden dage. 
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, 
beginnende van Jeruzalem. 
48 En gij zijt getuigen van deze dingen. 
 
Waarom op bedekte wijze? 
 
1 Korinthe 2 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld (= satan en zijn personeel) gekend heeft; 
want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist 
hebben. 
 
Toen de Heere Jezus als Mens op aarde kwam, was ook Hij, in zekere zin, ondergeschikt, en 
dus onderworpen aan satan. In Mattheus vier nam satan de Heere Jezus mee naar de Heilige 
Stad, stelde satan Hem bovenop de Tempel, en zou satan Hem alle koninkrijken der aarde 
geven, als de Heere Jezus voor hem zou knielen. Satan leidde hier de Heere Jezus, en niet 
andersom. De Heere Jezus was, zoals elk mens in de oude Schepping, onderworpen aan satan; 
de overste van deze Oude Wereld. 
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Overwinnaars 
 
Door de Heere Jezus te kruisigen, dachten de geestelijke boosheden de overwinning te 
hebben gehaald, maar op de derde dag kwam de Overwinnaar uit het graf. Satan dacht de 
Heere voorbij gestreefd te zijn toen Deze stierf aan het kruis, maar ook dat was hoogmoed. En 
hoogmoed komt voor de val. In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de satan 
overwonnen. Zijn kop is vermorzeld. En in Christus, zijn ook wij meer dan overwinnaars… 
 
Dit voorziende 
 
Ook David heeft, door de Geest, in de toekomst kunnen ‘kijken’. Hij heeft dingen vooruit 
gezien. Dat is te lezen in veel Psalmen van David. Zoals in Psalm zestien. Wat David daar zegt, 
gaat niet over David, maar over de Heere Jezus Christus. Petrus zegt dat ook in Handelingen 
twee. Petrus zegt dat David de Dood en Opstanding en Verheerlijking heeft voorzien, 
oftewel, vantevoren heeft ‘gezien’. 
 
Psalm 16 
8 Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet 
wankelen. 
9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. 
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de 
verderving zie. 
11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw 
aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 
 
Handelingen 2 
29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch 
David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. 
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 
vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn 
troon te zetten; 
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet 
is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 
 
Allemaal vervuld 
 
Handelingen 2 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods (=God wist dit vantevoren) 
overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het 
kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.(Waarom was het niet 
mogelijk dat de dood Hem vasthield? Omdat God voorzegd had dat Hij zou opstaan!) 
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De Opstanding van de Heere Jezus Christus is de belangrijkste gebeurtenis in het Heilsplan 
van God. In Zijn Woord al duizenden jaren geleden voorzegd. En er zijn veel getuigen van de 
dood en Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Alle profetieën daarover 
zijn vervuld, oftewel in vervulling gegaan. Als dit allemaal vervuld is, zou het dan met de 
andere Beloften en profetieën anders gaan?!  
 
Slag bij Nieuwpoort 
 
Ik begrijp niet dat mensen getuigenissen van andere mensen wél aannemen, terwijl zij het 
getuigenis van God niet geloven! God is meerder dan de mensen. Historische feiten uit de 
geschiedenis geloven mensen vaak wél. Zestienhonderd, slag bij Nieuwpoort, 
zevenhonderdvierenvijftig werd Bonifatius bij Dokkum vermoord…Allemaal losse feiten die 
heel veel mensen hebben moeten leren, en voor waarheid aannemen. Waarom geen 
vertrouwen op wat God gezegd heeft in Zijn Woord? De dood en Opstanding van de Heere 
Jezus Christus is bewezen. God voorspelde de toekomst, en het is ook daadwerkelijk 
gebeurd! 
 
1 Johannes 5 
9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit 
is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God 
getuigd heeft van Zijn Zoon. 
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve 
leven is in Zijn Zoon. 
 
Hij houdt Zich aan Zijn Woord 
 
Hebreeën 6 
17 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis (=alle gelovigen van ná de 
Opstanding van Christus; de Gemeente) overvloediger bewijzen (betonen) de 
onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed daartussen is gekomen;(Eén aan Abraham in 
verband met zijn zaad, en één aan David dat er iemand voor eeuwig op zijn troon zou zitten. 
Een dubbele eedzwering; twee getuigen) 
18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een 
sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de 
voorgestelde hoop (=toekomst) vast te houden; 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel; 
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
God houdt Zich aan Zijn Woord. En dat is maar goed ook, anders zou ons geloof geen 
zekerheid kennen. Dan zouden we heen en weer geslingerd worden door ‘allerlei wind der 
leer’. Wat Hij belooft, dat doet Hij ook. Hij is niet twijfelende; Zijn ja is ja, en Zijn nee is nee. 
Wat Hij zegt, voert Hij uit. 
 



13 
 

2 Korinthe 1 
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. 
 
Verandering is niet per definitie vooruitgang 
 
Jakobus 1 
17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten 
afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering. 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
Dit is ook weer zo een mooie bevestiging; ‘Hij kent geen verandering of schaduw van 
omkering’. Hij blijft bij wat Hij gezegd heeft. Zijn Woord staat vast. De wetenschap verandert 
met de dag, maar Zijn Wetenschap is van een heel andere orde. Bij God is geen verandering. 
Verandering is niet per definitie ‘vooruitgang’. Stilstand is niet per definitie ‘achteruitgang’.  
Niet bij God in ieder geval. Als wij sterven nemen wij geen wereldse kennis mee. Maar 
Bijbelkennis, Zijn Woord en Waarheid, zullen wij dan vasthouden.  
 
Spreuken 24 
21 Mijn zoon! vrees den HEERE en den Koning; vermeng u niet met hen, die naar 
verandering staan;  
22 Want hun verderf zal haastelijk ontstaan; en wie weet hun beider ondergang? 
(juiste vertaling; en de ondergang van den haters, wie weet wanneer? 
 
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 der wijzen, dat zij ijdel zijn. 
 
Een eigen geloof maken 
 
Wij zouden ons niet heen en weer laten slingeren door leringen en gedachten van mensen. 
Er zijn allerlei spirituele bewegingen die nét naast het Woord lopen. Het lijkt allemaal te 
kloppen wat zij zeggen. Het klinkt aannemelijk, en prettig in de oren. Maar daarmee is het 
nog geen Waarheid. Het komt allemaal uit de koker van de tegenstander. De duivel brengt 
altijd íets van Waarheid, maar wel verpakt in leugens. Doordat er niet meer in de Bijbel 
gelezen wordt, zijn we bevattelijk geworden voor alles wat de oude mens wil horen. Ik 
spreek uit ervaring. Tot mijn veertigste levensjaar las ik niet in de in de Bijbel, ik geloofde 
veel wat ik wilde geloven. Ik maakte mijn eigen geloof. Niet gebaseerd op Zijn Woord. 
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Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
 
1 Timotheüs 6 
5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de 
waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken. 
 
Titus 1 
13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in 
het geloof. 
14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid 
afkeren. 
15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, 
maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 
16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij 
gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt. 
 
Zijn Hemels Koninkrijk zal zich uitbreiden over de aarde 
 
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. 
 
Jesaja 27 
6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen 
de wereld met inkomsten vervullen. 
 
We weten nu dat in Zijn Woord de Komst, dood en Opstanding, en Verheerlijking, van de 
Heere Jezus Christus was voorspeld. En dat is uitgekomen. We weten ook vanuit de Bijbel 
dat Israël nog een goede toekomst tegemoet gaat. Eerst zal er verdrukking komen in Israël.  
(zie ook de studie ‘Mattheüs 24’ en ‘Mattheüs 25’ en ‘De zeventigste Jaarweek’) Een oordeel 
zal komen over Israël, maar daarna zal het gelovig overblijfsel worden samengebracht met 
alle gelovigen uit alle stammen van Israël. Alle twaalf stammen zullen verzameld worden, en 
in vrede leven in het geopenbaard Koninkrijk op aarde. Het Hemelse Koninkrijk zal zich, bij 
de terugkomst van de Heere Jezus Christus, uitbreiden over de aarde. Dat staat dus nog te 
gebeuren. (zie ook de studie ‘Het eeuwige Koninkrijk) 
 
Jesaja 11 
12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van 
Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks. 
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Ezechiël 11 
17 Daarom zeg: Alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volken, en Ik 
zal u verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israëls geven. 
 
Micha 2 
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel 
vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden 
van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 
13 De doorbreker (= De Heere Jezus Christus) zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen 
doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning (de Heere 
Jezus Christus) zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits. 
 
Wachten op Zijn terugkomst 
 
Waar gaat het heen met de wereld, vraagt men zich af. Maar de Heere heeft pakweg 
tweeduizend jaar geleden al voorzegd waar dat heengaat met de wereld. De discipelen 
hebben dat destijds namelijk ook al gevraagd aan de Heere Jezus. In het Boek Openbaring 
staat precies wat er straks staat te gebeuren, en nu al gebeurt. (zie ook de studie ‘Boek 
Openbaring’). En in Mattheüs vierentwintig en vijfentwintig kun je lezen hoe de Heere het 
uitgelegd heeft aan de discipelen. De Schepping is zwanger, en wacht op de Verschijning van 
de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. De weeën die voorafgaan aan de terugkomst van 
Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, zijn al bezig. De wereld is in barensnood, en de 
dingen die gebeuren, zijn voorzegd door God. Zijn terugkomst is onze toekomstverwachting.  
 
Deze oude Schepping is in barensnood 
 
Het kenmerk van deze herstelde oude Schepping is dat eigenlijk alles draait om 
voortplanting. Alle drift die er bestaat, is uiteindelijk geslachtsdrift. Dat is typologie. Deze 
hele wereld, deze aion, heeft geen ander doel dan een nieuwe Schepping voort te brengen. 
Deze hele wereld is erop gericht om nieuw Leven voort te brengen. Het Zaad is al geplant, 
het Zaad is in de aarde gevallen, en gestorven. Daarom zucht deze hele Schepping, die in 
barensnood is, en wacht op het openbaar worden van Gods Zoon. Wacht op de verlossing 
 
Barensnood 
 
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 (barensnood) dezes tegenwoordigen tijds niet 
is te waarderen tegen de Heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
-- 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen zoonstelling, 
namelijk de verlossing onzes lichaams. 



16 
 

Wij als gelovigen wéten waarom de wereld, de oude Schepping, lijdt. De hele Schepping is in 
barensnood. Ook wijzelf. Sinds de Opstanding van Christus, komt er een nieuwe Schepping 
voort uit deze oude Schepping. Deze moeder aarde is zwanger, en via lijden en barensnood 
komt, via verschillende fasen, een nieuwe Schepping tot stand. Een menselijke bevalling kent 
ook vijf verschillende fasen. Maar, net als bij barensnood, zouden wij óver het lijden 
heenkijken. De Heerlijkheid die ons te wachten staat, is alle pijn en moeite meer dan waard. 
Wij wachten op de verlossing; het openbaar worden van het nieuwe leven dat zich nu aan 
het ontwikkelen is. Het lijden van deze tegenwoordige wereld, aion, weegt niet op tegen de 
Heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden.  
 
Hij werkt álle dingen uit, naar Zíjn Raadsbesluit 
 
Efeze 1 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. (=naar Zijn voornemen) 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden,(dan zijn de tijden vol, dan heeft Christus 
Heerschappij in Hemel en op aarde) wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide 
dat in den hemel is,(dat is voltooid bij de opname van de Gemeente) en dat op de aarde 
is;(bij de Wederkomst van Christus) 
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 
 
Efeze 3 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel (Satan en zijn personeel, de boze machten in de Hemel) de veelvuldige wijsheid 
Gods;(het bestaan van de Gemeente is een demonstratie aan de boze machten die straks op 
aarde zullen worden geworpen) 
11 Naar het eeuwig voornemen, (het Plan der eeuwen)dat Hij gemaakt heeft in Christus 
Jezus, onzen Heere; 
 
Titus 1 
2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, (God kan niet liegen en 
niet verzoeken, voor de rest kan Hij alles) beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen (voor het 
allereerste begin), maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; (het eeuwig leven is geopenbaard 
door de Heere Jezus Christus door Zijn Opstanding) 
 
‘De Bijbel is ook maar een boek door mensen geschreven’  
 
Onze Levende God is volkomen betrouwbaar. Want Hij werkt alle dingen uit naar de raad 
van Zijn Wil. Zijn Raadsbesluit. Wat God Zich heeft voorgenomen, wordt door de tijd heen 
ook uitgevoerd. God heeft dus vantevoren een Plan gemaakt. Het tegenargument van 
ongelovigen, maar ook van veel Christenen is ‘dat de Bijbel ook maar een boek is dat door 
mensen geschreven is’. (zie ook de studie. De Bijbel is het Woord van God) 
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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. 
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.(Gods Geest is 
de auteur van de Bijbel. Hij is de eindredacteur) 
 
Weinig Bijbelkennis 
 
Handelingen 
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd 
aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
 
De discipelen vragen hierboven aan de Heere Jezus of Hij binnenkort het Israëlitische 
Koninkrijk zal oprichten. De Heere Jezus antwoordt dat deze informatie hen niet toekomt. 
Deze verzen worden regelmatig misbruikt om zogenaamd aan te tonen dat ‘het helemaal 
niet de bedoeling is dat wij zouden weten wat er nog allemaal staat te gebeuren’. Vaak door 
gelovigen die weinig Bijbelkennis hebben, en meer als legitiem excuus om dat zo te houden.  
 
Losgetrokken uit de context 
 
‘Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in Zijn eigen Macht 
gesteld heeft’, wordt vaak losgetrokken uit de context. Men vergeet voor het gemak dat het 
een deel van het antwoord is op de vraag; ; ‘Heere zult Gij in deze tijd aan Israël het 
Koninkrijk wederoprichten ?’De Heere heeft hen hierop eerder al uitgebreid antwoord 
gegeven. (zie ook de studie ’Hemelvaart’) 
 
Gods Plan 
 
Gods Plan lag al vast in Christus van vóór ‘de nederwerping der wereld’. En dat plan wordt 
ook uitgevoerd in en door Christus Zelf. De Heere Jezus Christus is Degene Die dit plan 
realiseert. Er is niets aan het toeval overgelaten. Want een Goed Bouwmeester bekijkt vóór 
de bouw naar de kosten en baten. Het voornemen van God om uit deze oude Schepping een 
nieuwe Schepping voort te brengen door het Verlossingswerk van de Heere Jezus Christus is 
een eeuwig voornemen. Ván alle tijden en voor alle tijden, tot in eeuwigheid. 
        
Lukas 14 
28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, 
of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?(God heeft eerst een Plan gemmaakt) 
29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, 
die het zien, hem beginnen te bespotten. 
30 Zeggende: Deze mens (De Mens Christus Jezus) heeft begonnen te bouwen, en heeft niet 
kunnen voleindigen. 
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Slot 
 
Bij God is geen verandering, geen schaduw van ommekeer. Hij draait niet om als een blad 
aan de boom. Wij vertrouwen op de toekomst die de Heere gezegd heeft. De toekomst ligt 
vast in Gods Plan. Dáár houden wij ons aan vast. Wij laten ons niet heen en weer slingeren, 
want Hij houdt vast aan Zijn Beloften. Wij worden niet wanhopig of bang. Wij laten ons niet 
meeslepen door wat de media zegt, want Hij heeft de touwtjes in Handen. Alle Beloften zijn 
in Christus, ja en amen. 
 
Conclusie 
 
Is er nog wel toekomst? Ja, voor de gelovigen wel. Alles gebaseerd op dat wat het Woord 
van God zegt. De Heere wil graag dat wij betrokken worden in Zijn Heilsplan. Hij wil graag 
dat wij vertrouwen hebben in de toekomst die Hij in Zijn Woord gegeven heeft. Voor wie zijn 
vertrouwen stelt in God en Zijn Woord, is er een glorieuze toekomst. 
 
 
                                                                       Amen. 
 
 

                         
 

                                                                 OF 
 

                      


