Dag boarders,
Iemand vroeg mij iets te schrijven over Efeze 1:4-5.
Kan jij iets schrijven ( als je tijd heb, zonder stress en geen haast ) over Efeziërs
1:4, 5?
Dat onderstreepte komt zo raar over.
. . evenals hij ons in eendracht met hem vóór de grondlegging der
wereld heeft uitgekozen,
opdat wij heilig en zonder smet voor hem zouden zijn in liefde. Want hij heeft
ons door tussenkomst van Jezus Christus voorbestemd
als zijn zonen te worden aangenomen, overeenkomstig het welbehagen van zijn
wil
Efeziërs 1:4, 5.
Mijn gedachten over:

De grondlegging der wereld.
Ik had al een pagina getypt en was goed op dreef, en ineens was alles weg. Dus
moet ik weer overnieuw beginnen en het gelijk opslaan zodat het niet ineens
foetsie is ☹.
Dus het neemt nog even wat meer tijd. Of je moet al met het onderstaande
genoegen nemen 😊.
Waar het eigenlijk op neer komt is dat “de grondlegging der wereld” niet
hetzelfde is als “de grondvesting der aarde”, iets wat veel mensen wél geloven.
Het is dus niet zo dat God vóór de schepping van de aarde en al het andere, al
mensen met naam en toenaam had uitgekozen zoals de leer van de
“predestinatie” of “uitverkiezingsleer” zegt, en dat God al van te voren wist dat
de eerste twee mensen de boel zouden verknallen door de zondeval.
Vóór de grondlegging der mensenwereld, dus vóórdat er kinderen aan Adam en
Eva waren geboren, maar ná de zondeval, heeft God een plan gemaakt,
uitgedrukt in Gen. 3:15, waarin er over zaad van de vrouw wordt gesproken die
de slang in de kop zal vermorzelen. Dit zaad is in feite de 2e Adam, Jezus
Christus. En IN Jezus Christus zijn alle gelovigen van alle tijden inbegrepen
(Efeze 1:4-5) en net als Jezus, maar dan als groep ware gelovigen tegenóver het
zaad van de slang, zijn zij “van tevoren” in het plan van God inbegrepen, zoals
ook in 1 Petr. 1:20 en context staat. God wist bij de zondeval dat er naast ware
gelovigen (zaad van de vrouw) ook zaad van de slang zou zijn, volgelingen van
satan.

Wanneer de grondlegging der wereld was/begon, is ook op te maken uit Lucas
11:49-51 waar de grondlegging der mensenwereld parallel loopt met het bloed
van Abel, waaruit is op te maken dat van de grondlegging der wereld af al bloed
heeft gevloeid, te beginnen met Kain en Abel, de eerste kinderen van Adam en
Eva. De grondlegging der wereld is het neerwerpen van zaad = katabole
spermatos waaruit een mensenwereld ontstaat, in het geval van grondlegging
der mensenwereld (katabole kosmou) dus Kain en Abel. Het was het begin der
mensenwereld waarbij niet God schiep zoals hij Adam en Eva had geschapen,
maar doordat er seksuele gemeenschap plaats vond met zaad en eicellen, de
opdracht aan Adam en Eva dat ze de aarde zouden vullen met mensen.
In Heb. 11:11 waar Sara zaad ontvangt van Abraham, staat katabole spermatos,
het neerwerpen of grondleggen, fundament maken van een mens door
sperma/zaad. Dus grondlegging der mensenwereld is het grondleggen of het
fundament veroorzaken van het begin der mensenwereld.
Dáár komt het kortgezegd op neer.
Moet ik er verder nog over schrijven tot in den treure en alle haken en ogen die
er kunnen zijn, benoemen en beargumenteren? Een voorbeeld daarvan is Joh.
17:5 waarbij men denkt dat Jezus al vóór de schepping der aarde bestond, maar
vers 24 spreekt opnieuw over hetzelfde van vers 5 in andere bewoordingen over
vóór de grondlegging der mensenwereld, dus vóór het voortbrengen van
kinderen door Adam en Eva, en niet vóór de schepping van alles.
God had het plan in Gen. 3:15 klaar en daarin verheugde en verblijde God zich
en daarin was de heerlijkheid verborgen die Jezus als de tweede Adam zou
ontvangen als zijn missie was voltooid en hij stierf voor de mensheid en werd
opgewekt in alle glorie/heerlijkheid en blijdschap bij God wiens schepping was
gered.
Kennelijk heeft God aan Jezus zoveel wijsheid gegeven dat Jezus wist wat er in
het OT over hem stond geschreven in de Schrift (Lucas 2:40 en 52), gezien ook
de wijsheid die hij liet zien op 12-jarige leeftijd in de tempelvoorhoven waar hij
in gesprek was met de leraren in Lucas 2:46-49.
Jezus sprak ook over de verborgenheden die sinds de grondlegging der
mensenwereld verborgen waren (Mat. 13:34-35).
Het boek des levens loopt ook vanaf de grondlegging der mensenwereld en ware
gelovigen staan er in opgeschreven (Op. 17:8).
Jezus offer was ook bestemd voor mensen vanaf de grondlegging der
mensenwereld (Op. 13:8).

Het koningschap is ook al bereid vanaf de grondlegging der mensenwereld (Mat.
25:34), daar het eerst aan Adam en Eva was beloofd. Zij hadden als taak om
over de schepping op aarde te heersen, maar doordat dit door de zondeval werd
verhinderd, ging dat niet door.
Er bleef echter de belofte uit Gen. 1:26-28 dat bepaalde mensen in ieder geval
zouden heersen over de schepping, niet over mensen. Bij de scheiding der
schapen en bokken, bij het oordeel op de oordeelsdag dus, wordt dat
koningschap gegeven aan de schapen.
Er is geen sprake van een 1000-jarig rijk daarbij waarin alle gestorvenen voor
het eerst zonder satan het opnieuw mogen proberen om God te gehoorzamen.
Daarom geloof ik ook dat hetgeen in Op. 20:4-6 staat de oordeelsdag is (iets wat
de JG zelf ook geloven), daar er daar over oordeelstronen wordt gesproken, en
waarbij in vers 11-15 dat oordeel er dan ook is, iets wat met andere woorden in
Mat. 25:31-46 ook wordt besproken bij de scheiding der schapen en bokken.
De werken Gods waren ook vanaf de grondlegging der mensenwereld gereed.
Het plan was gemaakt en moest zich verder ontwikkelen terwijl er mensen
werden geboren die wel of niet God gehoorzaamden (Hebr. 4:3). De rust die
men ingaat is de rust die men door het geloof al tijdens het leven ontvangt en is
zowel heden als toekomst naar mijn mening. De rust in God en Jezus ontstaat
m.i. door het geloofsvertrouwen dat men ontvangt bij het aanvaarden en
navolgen van Jezus en alles wat hij is en gedaan heeft en doet en nog zal doen.
Voor wat het waard is 😊
Groet,
Elle

Aanvulling:
In Mat. 13:35, een aanhaling uit Ps. 78:2, wordt nog meer duidelijk, want daar
staat: 34 Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis
zeide Hij niets tot hen,
35 Opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij
zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat
sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is.

Het doel van de gelijkenissen is nl. om het verborgen plan van God te onthullen,
zoals ook blijkt uit Mat. 13:10-17, waar staat:
10 En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in
gelijkenissen?
11 Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van
het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.
12 Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar
wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 13 Daarom spreek
Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of
begrijpen. 14 En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het
gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en
gij zult het geenszins opmerken; 15 Want het hart van dit volk is vet geworden,
en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten,
opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart
niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 16 Maar uw ogen zijn
zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 17 Voorwaar, Ik zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en
zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het
niet gehoord.
De komst van het koninkrijk/koningschap maakt deel uit van Gods verborgen
plan dat hij na de zondeval en vóór "de grondlegging der mensenwereld" in zijn
raadsbesluit heeft ontworpen en wat sinds deze grondlegging min of meer
verborgen was gebleven (zie Mat. 13:35).
Dat was met het oog op de 1e komst van "het Zaad" van de vrouw, nl. Jezus
Christus, en de toekomstige wederkomst van diezelfde Jezus Christus, de Zoon
des Mensen, waarvan Mat. 25:31-46 maar vooral vers 34 spreekt, waar het
koninkrijk/koningschap wordt gegeven aan degenen die aan Jezus' rechterhand
zijn ten gevolge van het oordeel, nl. de schapen, de gelovigen.
Jezus en zijn koninkrijk/koningschap te midden van zijn vijanden waar Ps. 110
en o.a. Kol. 1:13-14 over spreken én het daaropvolgende koninkrijk/koningschap
wat sedert of vanaf de grondlegging der mensenwereld (wat NA de zondeval,
maar bij de verwekking en geboorte van kinderen aan Adam en Eva begon) voor
zowel Jezus als voor de schapen aan zijn rechterzijde is bereid (Mat. 25:34, het
koninkrijk/koningschap wat de Vader aan Jezus en aan de gelovigen geeft (Mat.
26:29), was op een onverwachte manier genaderd.
Alleen degenen die oren hebben om te horen (Mat. 13:9) nemen de
aanwezigheid waar in de bediening en persoon van Jezus die verkondigt dat het
koninkrijk nabijgekomen was in zijn tijd door Hem en zijn aanwezigheid.

Zij waren getuigen en onderdeel van de prediking en van het begin van de
vervulling van de beloften die voortvloeiden uit hetgeen Gen. 3:15 in zich heeft,
over het zaad van de vrouw, Jezus Christus en de gelovigen die "in Christus" en
"van Christus" zijn (Hand. 13:30-41; 2 Kor. 1:20; Rom. 15:8-13; 16:25-27; Mat.
8:11-13 en context; Hand. 2:38-39; Mat. 13:24-31 en 36-43, vooral vers 43
waar over het koninkrijk wordt gezegd dat het van hun Vader was.
De rechtvaardigen, het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk (Mat. 13:38)
krijgen het koninkrijk/koningschap van hun Vader bij de toekomstige
wederkomst (Mat. 25:34) maar zijn tussen de 1e en de 2e komst nog
ondergebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13-14) wat
dus tevens het koninkrijk/koningschap van Christus is wat hij temidden van zijn
vijanden heeft en uitoefent en wat in 1 Kor. 15:20-28 en 42-57 wordt besproken
met het teruggeven van (een onderdeel van) dat koningschap.
Het rechterschap wordt kennelijk teruggegeven daar er na de toekomstige
wederkomst niets meer te oordelen is, doch het koninkrijk/koningschap gaat
verder (omdat het koningschap voor altijd is zoals in Lucas 1:31-33 staat) met
degenen die onsterfelijkheid en onvergankelijkheid ontvangen bij de opstanding
en het oordeel.
God is dan wel alles in allen en hij is soeverein, maar delegeert het koningschap
wat bereid is sinds de grondlegging der mensenwereld naast Jezus ook aan al de
rechtvaardigen.
Op de keper beschouwd is het koningschap van God in handen van Christus een
koningschap in twee fasen, nl. eerst het koning-hogepriesterschap te midden van
Gods en Jezus' vijanden om deze tenslotte te overwinnen en te niet te doen (en
ook om nog mensen onder de autoriteit van de duivel en de duisternis weg te
halen door het evangelie, Kol. 1:13-14; 1 Pet.2:9; Hand. 26:15-18), waarna er
bij de toekomstige wederkomst het koningschap van Christus over de gehele
aardse schepping is, niet óver mensen, maar samen mét mensen, nl. de
rechtvaardigen zoals bedoeld was voor Adam en Eva (Gen. 1:26-28), maar die
het niet ontvingen vanwege de zondeval en de verdrijving uit het paradijs en ten
slotte de dood en geen onsterfelijkheid en onvergankelijkheid dus.
Misschien is het bovenstaande voor sommigen wat rommelig, ingewikkeld of niet
goed te begrijpen, of onzinnig, dat kan ook. Maar op het moment begrijp ik de
dingen zo.
Voor wat het waard is ….
Groet,
Elle

Het zou niet verkeerd zijn om een woordstudie te doen via een concordantie (of
via de Griekse grondtekst) om het begrip "uitverkiezing en uitverkoren" en de
betekenis er van laagje voor laagje verder te bestuderen en beter te begrijpen
en te ontdekken .
Maar dat geldt voor ieder bijbels woord met een diepgang

.

"Iedere theoloog" heeft er wel iets over gezegd, b.v..
https://historiek.net/predestinatie-betekenis-herkomst-calvijn-vrije-wil/81676/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/1517/uitverkiezingsleer-en-vrije-wil/
http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?3408
De onderstaande link is een stuk van 38 blz. en kan gedownload
worden!
DOC - Het calvinisme en de Bijbel
http://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/cal-h8-calvinistische-uitverkiezingsleerweerlegging.doc
Eerst komt er een korte samenvatting van de calvinistische uitverkiezingsleer.
Daarna worden de bijbelteksten en argumenten besproken waar het calvinisme
…
De één gelooft in vrije wil en de andere gelooft in voorbeschikking door God, met
alles wat er tussenin nog over gezegd kan worden en is gezegd
.
Én natuurlijk is dat ook gelinkt aan wat men onder "grondlegging der wereld"
verstaat. In ieder geval is het wel duidelijk dat "de grondlegging der (mensen)wereld" en "de grondvesting der aarde" twee verschillende zaken zijn die ook
niet synoniem van elkaar zijn (dus niet dat met andere woorden of met een
andere uitdrukking hetzelfde wordt bedoeld).
Het ene gaat over de mensen OP de aarde en hun begin, en het andere gaat
over de schepping van de aarde of aardbol lang vóór de grondlegging van de
mensenwereld (de daad waarbij mensen door zaaduitstorting worden verwekt en
geboren, in dit geval aan Adam en Eva.
Het boekje "Hoe leest U …?", 80 blz, 1980, door J.H. Veefkind, (in mijn bezit)
heeft er op blz. 58-62 ook en verhandeling over, nl. over 1 Petr. 1:20, heel
leerzaam!

Een aanrader en is 2e hands te bestellen maar moet even gezocht worden op
internet.
Groetjes,
Elle

Er bestaat volgens hoe ik het begrijp een verschil tussen "als persoon
voorbeschikt te zijn" en "als groep voorbeschikt te zijn". Daarnaast kan men
"geroepen" worden, maar ook kan het gebeuren dat men niet op de roep van
God reageert, vandaar dat Jezus ook ergens zegt: "Velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren", wat inhoudt dat niet ieder reageert op de roep en
daardoor niet wordt uitverkoren.
In Gen. 3:15 komen m.i. twee groepen naar voren, nl. (1) een groep die als zaad
van de slang wordt getypeerd en in de kop wordt vermorzeld, en (2) een groep
die het zaad van de vrouw wordt genoemd en door het zaad van de slang in de
hiel wordt vermorzeld.
En binnen de groep van het zaad van de vrouw die in de hiel worden vermorzeld
zijn er die speciaal in een profetie genoemd of naar de voorkennis van God
bestemd of geroepen worden tot het één en ander, zoals je ook aanhaalt.
Bij de andere groep (het zaad van de slang) worden ook daarin bepaalde mensen
genoemd, niet speciaal bij hun eigen naam, maar wat hun doen en laten betreft
en/of hun afvalligheid, zoals b.v. mensen die in de 1e en 2e Johannes-brieven als
antichrist worden aangeduid.
Althans zo begrijp ik het

.

Een lieve groet,
Elle

Een mooie en goede vraag vergt een gedegen antwoord, en dat zal ik proberen
te geven .
Joh. 6:44 zegt: “44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij
gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage”.

Gezien de grote liefde die de Vader in de 1e plaats voor zijn afgedwaald volk
Israël in de 1e eeuw had, en die hij ook vanaf die tijd en ook nu nog voor gehele
mensenwereld heeft en daarvoor zelfs zijn eniggeboren zoon geeft, opdat een
ieder die in zijn zoon gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven hebbe
(Joh. 3:16), zie ik niet dat God willekeurig hier en daar wat mensen “trekt”, of
die nou wel of niet getrokken willen worden, en hen ondanks hun wil of onwil
naar Jezus leidt of geeft aan Jezus om behouden te worden ondanks de wil of de
onwil die door een getrokkene wordt ten toon gespreid.
Het reddingsplan wordt uitgewerkt door de van God gezondene. God is degene
die de zoon zendt om te redden.
Het is in de geschiedenis van Israël méér gebeurd dat God zijn volk opnieuw
probeerde “te trekken”. Jeremia 31:1-3 spreekt daar o.a. over:
1 Te dien tijde, luidt het woord des Heren, zal Ik voor alle geslachten van Israel
tot een God zijn en zullen zij Mij tot een volk zijn.
2 Zo zegt de Here: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de
woestijn, Israel, op weg naar zijn rust.
3 Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige
liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.
Ik geloof ook dat hetgeen Jezus over de werking van de heilige geest zegt, er
mee van doen heeft, zoals in Joh. 16:8-11, waar staat:
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik
niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik
Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de [mensen]wereld overtuigen van
zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet
geloven; 10 Van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet
langer ziet; 11 Van oordeel, omdat de overste dezer [mensen]wereld geoordeeld
is.
Ook Joh. 12:31-32 heeft er volgens mij mee van doen, waar staat:
31 Nu gaat er een oordeel over deze [mensen]wereld; nu zal de overste dezer
[mensen]wereld buitengeworpen worden; 32 En als Ik van de aarde verhoogd
ben, zal Ik allen tot Mij trekken.
Door het omhoog geheven worden aan het kruis en het sterven van Jezus en zijn
opstanding, ontstond de mogelijkheid voor ieder om Jezus aan te nemen als de
door God gegeven verlosser en redder, anders gezegd, Jezus kon door zijn dood
en opstanding en wat dat betekende en bewerkstelligde, “allen” of “alles” tot zich
trekken.

Zowel God als Jezus als de werking van Gods geest hadden de potentie om te
trekken, en dat was ook de bedoeling zoals ook Paulus in Gal. 1:1-5 zegt:
1 Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door
Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden,
2 En al de broeders, die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: 3 Genade zij
u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus,
4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de
tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, 5 Aan
wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen.
Voor mij betekent Joh. 6:44 dus niet dat God willekeurige mensen ertoe
bestemd, of ze willen of niet, om uitverkoren te worden voor het eeuwige leven.
Het betekent voor mij dat God mensen liefheeft en hen in genade wil aannemen
door het geloof in de zoon, verkregen door de werking van de heilige geest,
zodat een mens kiest vóór of tegen deze genade en redding op grond van zijn
eigen reactie ten aanzien van het evangelie van redding, zoals in Joh. 3:16-21 en
35-36 staat, waarbij aangetekend moet worden dat Jezus aangesteld is tot
rechter en dat het gehele oordeel in zijn handen is gegeven volgens Joh. 5:2223:
Joh. 3:16-21: “16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door
Hem behouden worde.
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon
van God. 19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de
mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren
boos. 20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het
licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 21 Maar wie de waarheid doet,
gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn”.
Joh. 3:35-36: “35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen
gegeven.
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.
Joh. 5:20-23: “20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf
doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. 21
Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven,
wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele
oordeel aan de Zoon gegeven, 23 Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader
eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Dit is wat mij door het hoofd ging bij het lezen van jou vraag over Joh. 6:44.

Misschien ben je de mening toegedaan dat er maar één "bedelingen-leer" is,
maar er zijn diverse. Iedere "bijbelleraar" heeft weer z'n eigen uitleg binnen wat
"de bedelingen-leer" wordt genoemd. Ook het aantal bedelingen verschilt van
uitlegger tot uitlegger en iedere uitlegger heeft daarin weer zijn of haar
volgelingen.
Van welke leraar ben je nu de volgeling geworden wat deze bedelingenleraars
betreft?
Naast "de bedelingen-leer" is er ook nog een "aionen-leer", een variatie op "de
bedelingen-leer". A. E. Knoch was daar een voorstander van, samen met de
gedachte dat volgens zijn uitleg God alle mensen zal behouden volgens b.v.
1 Tim. 2:3-4 die zegt:
Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid
komen.
en
1 Tim. 4:10 die zegt:
10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze
hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen,
inzonderheid voor de gelovigen.
De Telosvertaling zegt: Want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze
hoop gevestigd hebben op [de] levende God, die een Onderhouder is van alle
mensen, het meest van [de] gelovigen.
Met andere woorden, God is een verzorger van alle mensen (Mat. 5:43-48, God
geeft regen en zonneschijn aan alle mensen), en het meest van/voor gelovigen,
met dit verschil dat gelovigen kracht ontvangen van God die de ongelovigen
echter niet ontvangen.
In deze twee teksten komt echter slechts naar voren, zoals dat ook in Joh. 3:16
staat, dat God graag wil dat alle mensen worden gered, de reden ook waarom hij
Jezus heeft gegeven en dat op grond van geloof en gehoorzaamheid aan God en
Jezus deze redding slechts mogelijk is. Jezus is gegeven "voor", in de zin van
"ten behoeve van" de mensen gegeven. En mensen die geloof stellen die red hij
en geeft hij hoop en toekomst.

Maar misschien ren ik een open deur in …..

.

Groetjes,
Elle

Zoals je waarschijnlijk zult weten, geloof ik dat Jezus met de laatste of verst
verwijderde (eschatos) dag bedoelt hetgeen in Mat. 25:31-46 en in Joh. 5:28-29
staat, omdat daar alle volken vóór de mensenzoon verzameld worden en alle
doden opstaan waarbij beloning en straf worden uitgedeeld aan iedereen en niet
slechts aan een piepklein volkje in Jeruzalem en Israël alleen zoals in 70 GT.
Want in of rond 70 GT werd slechts de natie Israël overgoten met de
verbondswraak, die in het OT was aangekondigd als ze zich niet hielden aan de
verbondsvoorwaarden, waren voorzegd en die Jezus naast de oproep tot berouw
en bekering gedurende de 3 1/2 jaar had aangekondigd, ook door de gelijkenis
van de wijngaard dat deze van de pachters zou worden afgenomen en aan een
volk zou worden gegeven wat wél vruchten voortbracht (Mat. 21:33-46; Marcus
12:1-12 en Lucas 20:9-19). Dat blijkt ook uit de gelijkenis van het koninklijk
bruiloftsmaal in Mat. 22:1-14.
Daaruit blijkt al dat dit niet het definitieve oordeel was en God verder ging met
een overblijfsel van de natie Israël en dat dit overblijfsel zou worden aangevuld
met gelovige mensen uit de volken (Rom. 11). Naast Joh. 10:16 (schapen uit
zowel Israël als uit de volken) is er een voorbeeld daarvan in Mat. 8:5-13 waarbij
Jezus zegt dat vele kinderen van het koninkrijk die niet voldeden aan de
verbondsvoorwaarden zouden worden buitengeworpen en dat hun plaats zou
worden ingenomen door gelovigen uit de volken, wat ook inderdaad gebeurd is.
Uit Hebr. 3:1-6 blijkt tevens dat Gods huis, het gelovige deel van Israël,
overging van Mozes als dienaar op Christus als Zoon, waarbij blijkt dat de "gaptheorie" van de dispensationalisten van John Nelson Darby en zijn navolgers,
waarbij men leert dat Israël voor een lange tijd opzij werd gezet en God een
apart volk vormde, de "christelijke gemeente" als een soort tussenwerpsel en
tussenoplossing, ook niet in overeenstemming is met wat in het NT aan bewijs
staat.
Aangezien er nog geen oordeel is geveld over het Huis van God onder bevel van
Christus (Heb. 3:1-6), is het oordeel op de laatste of verst verwijderde dag nog
steeds toekomst. De uitverkorenen werden niet samen met het volk Israël in 70
GT geoordeeld. Slechts het afvallige deel van Israël werd geoordeeld, en ook

werd de gehele mensenwereld + satan en de engelen niet in 70 GT geoordeeld
en in de tweede dood geworpen, het onuitblusbaar "vuur", zoals dat wel in Mat.
25:31-46 het geval is.
Dat je te hoop loopt tegen de afval van het geloof dat eenmaal aan de heiligen
werd overgeleverd (Judas vers 3) pleit voor jou. Veel meer gelovigen doen dat
terwijl zij proberen te doorgronden wat de hoofdzaken zijn van dat geloof en de
bijzaken. Dat zie jij echter anders.
Wie de ware gelovigen zijn zal pas in de toekomst bij de openbaring van de
zonen (en dochteren) Gods zichtbaar worden wanneer tevens de gehele verdere
aardse schepping tezelfdertijd samen met de ware gelovigen bij het oordeel op
de laatste, verst verwijderde dag de opstanding van alle doden plaatsvind bij de
openbaring van Jezus Christus (Joh. 5:28-29; 1 Kor. 15:23-28 en 42-57; 1
Thess. 4:13-18; Lucas 17:30; 1 Joh. 3:1-3; Rom. 8:18-24; Filip. 3:20-21; Kol.
1:13-14).
Die dag zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde
(Lucas 21:34-36 waarbij men, net als in Mat. 25:31-46 gesteld wordt voor het
aangezicht van de Zoon des mensen)), en niet slechts zoals in 70 GT waar het
slechts Jeruzalem, de tempel en het volk er in betrof, waarbij er een grote
verdrukking was en de uitverkorenen, de in Jezus gelovende Joden, konden
vluchten uit Jeruzalem gedurende een korte tijd (Lucas 21:20-24; Mat. 24:1422; Op. 18, gaat uit van haar mijn volk).
Ik zie juist dat alle teksten heel goed met elkaar overeenstemmen, waarbij in
acht moet worden genomen dat het één en ander niet over één en hetzelfde
gaat, maar over twee verschillende gebeurtenissen waarvan de ene nog
toekomst is.
Maar zoals altijd, ieder z'n gedachten en bespiegelingen voor wat ze waard zijn
…..
Groetjes,
Elle

Wéér een lang stuk, he! . Maar ja, om een redenering te poneren én te
verdedigen zijn meer dan een paar zinnen nodig, zie slechts hoeveel blz. de
bijbel heeft gekregen . Maar het jammere is wel dat velen door de bomen het
bos niet meer zien. Ik probeer door het bos toch de verschillende soorten bomen

te traceren en te onderzoeken en daarover "een boom op te zetten" of om erover
"te bomen".
En dus ….. leven we sinds 70 GT in het paradijs, want bij het openbaar worden
van de zonen Gods (in 70 GT volgens jou redenering, of heb ik dat mis?) zou de
hele aardse schepping bevrijd worden van de slavernij aan het verderf (Rom.
8:18-24).
Volgens jou these en die van de full-preteristen zijn de zonen Gods rond 70 GT
openbaar geworden en verheerlijkt ten hemel gevaren. Waarom leven we nu dan
nog in deze rotzooi? Dan zou in 70 GT volgens jou these vergeleken met Rom.
8:18-24 ook het paradijs moeten zijn hersteld, de bevrijding van de gehele
schepping van de slavernij aan het verderf.
Om dat toch nog een beetje aanvaardbaar te maken, hebben de full-preteristen
dat vergeestelijkt, net als dat de JG zeggen dat we nu sinds 1914/1918/1919 in
een "geestelijk paradijs" leven. Waar hebben de JG dat nu van zou men zich
kunnen afvragen
.
Niks geen bevrijding tot nu toe, dus ook geen openbaar worden van de zonen
Gods in 70 GT, iets wat het preterisme juist wél beweert.
Vandaar mijn lange uitleg. Het ene gaat niet zonder het andere. Als je daar gauw
bij langs gaat, zie je niet de tegenstelling en de onderlinge afwijking van het
preterisme die beweert dat alles al is vervuld.
Jij zegt evenwel dat nog niet alles is vervuld, maar wél dat Jezus' wederkomst
was in 70 GT. Bij de wederkomst van Mat. 25:31-46 gebeurt er veel meer dan
wat er in 70 GT is gebeurd op het klein stukje land Israël. Voor mij is Mat.
25:31-46 daarom de wederkomst en tweede komst, nl. de komst voor de gehele
wereld waarbij allen hem zullen zien, en niet in 70 GT. 70 GT was een plaatselijk
gebeuren, meer niet en geen komst voor de gehele wereld.
Voor jou is 70 GT daarom dus wat anders dan voor mij, dat is wel duidelijk.
Inderdaad is het NT niet in de 1e plaats AAN ons in de 21e eeuw geschreven,
maar dat wil nog niet zeggen dat het DUS niet OOK over ons gaat en dat de
inhoud dus ook niet over ons gaat. Profetieën gaan vaak over toekomstige
zaken, soms kort daarna en soms eeuwenlang, ja zelfs millennia daarna, zie b.v.
Gen. 3:15.
Heel veel gaat over niet alleen Israël maar over alle mensen die ooit geleefd
hebben en nu leven en nog geboren zullen worden, en daar is Mat. 25:31-46 een
voorbeeld van, nl. het oordeel over de gehele mensenwereld, en DAT is voor mij
de tweede komst. De "komst" in 70 GT was slechts een afrekening met Israël en
dan ook nog slechts met het ontrouwe deel.

Ik zou je wel kunnen volgen als je zegt dat de bediening en komst in Israël
in 30 GT van Jezus de 1e komst voor Israël is en de "komst ten oordeel voor
Israël in 70 GT" de tweede komst SLECHTS voor ISRAËLis, binnen één
geslacht.
Daarbij moet aangetekend worden naar mijn mening dat de 1e komst waarbij
JEZUS uitsluitend kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël, echter
een aanzet was om daarmee uiteindelijk de gehele bewoonde wereld te bereiken,
vandaar ook de opdracht tot het maken van discipelen tot ALLE volken en dit
vanwege het feit dat Jezus alle autoriteit in hemel en op aarde was verleend en
niet slechts de paar volken rondom de Middellandse Zee of slechts de toenmalig
bekende wereld (Mat. 28:18-20; Joh. 17:18). Daar zou veel tijd in gaan zitten,
nu al ruim 1900 jaar.
De apostelen zouden "het Licht der mensenwereld" moeten worden, en ook
degenen die NA de apostelen bleven prediken tot het maken van discipelen (Joh.
17:20).
Jezus bad niet dat zijn volgelingen UIT de wereld zouden worden weggenomen
(in 70 GT bijvoorbeeld, zoals de preteristen zeggen), maar dat God ze zou
beschermen voor satan (Joh. 17:15) zodat ze hun predikingswerk en het maken
van discipelen konden verrichten in een wereld die hen haatte.
Maar die tweede, maar dan onzichtbare komst van Jezus (maar wel merkbare
komst in de persoon van de Romeinse wereldmacht ten oordeel over Israël) voor
Israël in 70 GT ten oordeel was niet om gelijk alle gelovigen van alle tijden en
alle mensen van alle tijden te scheiden en hun beloning en straf te geven zoals in
Mat. 25:31-46 staat.
DIE komst uit Mat. 25:31-46 is voor de gehele mensenwereld en tevens voor de
engelen die in Tartarus zitten en wachten op het oordeel op de oordeelsdag (2
Petr. 2:4, 7 en 2 Petr. 3:7), de verst verwijderde dag, en niet een plaatselijk
gebeuren 40 jaar later in 70 GT.
Maar goed, ieder z'n gedachten daarover, al is het misschien volgens bepaalde
opvattingen over "dooie mussen" waar men zich blij mee maakt
.
Groetjes, en in vrede,
Tis toch wat met die Elle en z'n lange "kunstig verzonnen" verhalen, al zeg ik het
zelf . . . .

Ik probeer toch nog even te schrijven over het één en ander, maar als het jou
niet (meer) interesseert of dat je het grote onzin vind (wat kan), prima, dan
misschien voor iemand anders .
Precies zo'n duidelijk tekstgedeelte als die welke jij aanhaalt over de zondvloed,
is Rom. 8:18-24 ook zo duidelijk als het maar kan zijn, nl. dat op het moment
dat de zonen Gods worden geopenbaard en hun lichaam verlost wordt van de
gevolgen van de zondeval, nl. de degeneratie en uiteindelijk het sterven, dat op
dat zelfde moment ook de gehele schepping vrijgemaakt wordt van de gevolgen
van de zondeval, nl. de slavernij of de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid.
Zo duidelijk als het maar kan! Maar omdat 70 GT niet de openbaring van de
zonen Gods laat zien (anders was daar wel over geschreven door b.v. Flavius
Josefus of de bijbelschrijvers), maar slechts een oordeel over het afvallige deel
van het volk Israël, is ook de gehele aardse schepping nog steeds in
slavernij/dienstbaarheid aan de vergankelijkheid en heeft nog steeds niemand de
erfenis van het koningschap ontvangen wat sedert de grondlegging der
mensenwereld voor hen was bereid, en wat bij de wederkomst ten oordeel voor
ALLE volken wordt gegeven, ontvangen (Mat. 25:34).
Het ene hoort bij het andere, net als het bewijs van de zondvloed over de gehele
aarde en niet slechts plaatselijk, bijbels gezien.
Maar de full-preteristen willen dat niet zien, want dan is hun bewijsvoering dat
de uitverkorenen, anders gezegd de zonen Gods, naar de hemel zijn gegaan, de
grootste onzin, want het is nu nog steeds hetzelfde als vóór 70 GT wat de
schepping betreft, nl. nog steeds is er dood en vergankelijkheid. Er is niks
veranderd wat dat betreft.
En daarom geloof ik niet in het full-preterisme. Het ene sluit het andere uit en
het ene sluit het andere in wat Rom. 8:18-24 betreft. Het is bijbels gezien de
grootste onzin die men maar kan bedenken en het doet niet onder voor de JG en
hun leer over de eindtijd dat het grootste gedeelte van de 144.000 gezalfden in
het begin van de vorige eeuw de eerste opstanding heeft ondergaan en
ontvangen en dat de leden van het Besturende Lichaam van de JG te beginnen in
1919 zijn aangesteld als "de getrouwe en beleidvolle slaaf" (terwijl men toen
echter nog dacht dat Russell vanuit de hemel de Ernstige Bijbelonderzoekers
leidde als de "eenmans getrouwe en beleidvolle slaaf").
Inderdaad, het ligt aan de mensen die hun zienswijzen willen staven met
mogelijkheden voor hun eigen visie, zonder het geheel van de tekstgedeelten te
willen zien. En áls het onder hun neus wordt gedrukt, kijken ze een andere kant

op en nemen niet de tijd om het gegevene grondig te bestuderen . Dat heb ik
thuis zelf ondervonden in een gesprek met een full-preterist en ook op andere
fora.
En zo heeft iedereen zijn eigen waarheid, of het nou wel of niet klopt met de
feiten. Dat wil echter niet zeggen dat IK dan wél de wijsheid en de waarheid/de
juiste uitleg in pacht heb, laat ik dat nogmaals maar weer eens gezegd hebben
voor de goede orde en de goede verstaander, en vraag juist om goed
onderbouwde tegenwerpingen.
Naast de bijbel en de aangenomen waarheid, daarmee bedoelend de uitleg van
de bijbel, heeft de wetenschap samen met de evolutietheorie ook haar eigen
waarheid doordat ze allerlei overblijfselen van soorten mensen vinden die dan
niet passen in wat de bijbel zegt, en dan is de bijbel in het verhaal over het
ontstaan van de mensheid voor hen weer de grootste onzin. En tussen deze twee
uitersten zitten weer onnoemelijk veel andere meningen en aangenomen
waarheden voor elke groep.
Maar goed, voor wat het waard is, zoals gewoonlijk

.

In Vrede,
Groetjes,
Elle

Het zijn zowaar weer zowat 2 blz., vol met "kunstig verzonnen en lange
redeneringen", maar in Vrede en Vriendschap geschreven .
Eerst een disclaimer: Als ik hieronder iets schrijf over wat jij gezegd hebt of
gelooft, maar het is niet zo of niet geheel zo, dan mijn excuses daarvoor! Dan
heb ik het verkeerd begrepen of verkeerd gelezen of door elkaar gehaald.
Bij twee van de tekstgedeelten waarin het gaat over de "parousia" van
Christus, wat het neerdalen en de persoonlijk zichtbare tegenwoordigheid of
aanwezigheid van Christus is/betekent, te weten 1 Kor. 15:20-28 en 42-55 en 1
Thess. 4:13-18, zijn er gebeurtenissen zichtbaar en hoorbaar.
Christus verschijnt dan echt, (hetgeen blijkt uit de verschillende nuanceringen
met de daarvoor gebruikte woorden zoals erchomai = komen; epifanie =
verschijning/pracht/glans; apocalypse = openbaring/ontvouwing; parousia =
aankomst, persoonlijke aanwezigheid), er wordt op een trompet geblazen,
kenmerkend "de laatste trompet", kennelijk de laatste van een reeks, en is er
het roepen van een aartsengel, de rechtvaardig verklaarde doden worden
veranderd opgewekt en de rechtvaardig verklaarde levenden worden veranderd
en gaan de Heer tegemoet in de lucht, niet in de hemel.

De in 1 Thess. 4:17 gebruikte uitdrukking "eis apantesis" heeft niet de betekenis
dat er levende mensen worden opgehaald om met een bezoekende koning of
hooggeplaatst persoon mee terug te gaan naar de plaats of het land waar deze
persoon vandaan komt.
Al deze dingen zijn niet gebeurd noch gezien of gehoord in 70 GT.
Inderdaad zeg jij niet dat "alles" al vervuld is, maar jij zegt wel dat in 70 GT de
wederkomst was voor bepaalde, als ik het goed begrijp slechts de
christusgelovigen met de inwonende geest.
Maar uit alles wat er in 70 GT gebeurd is, blijkt dat er in werkelijkheid geen
wederkomst van Christus ten leven en oordeel voor de christusgelovigen tussen
30 en 70 GT is geweest.
Bovendien wordt in Mat. 25:31-46, ik herhaal het nog maar eens , over ALLE
volken gesproken en die staan voor de troon van de Zoon des Mensen om
geoordeeld te worden. DAT is de komst ten oordeel voor de gehele
mensenwereld, en pas dan wordt er aan alle rechtvaardigen een koningschap
toevertrouwd als erfdeel (vers 34) terwijl ook alle onrechtvaardigen hun straf
krijgen, iets wat Jezus ook zegt als hij het in het Johannesevangelie heeft over
de jongste of laatste dag, nl. dat zowel de gelovigen als de ongelovigen opstaan
uit de dood.
Dat is ook wat in Op. 20:11-15 staat, nl. dat dan pas, bij het oordeel op de
oordeelsdag waarop er oordeelstronen worden neergezet (Op. 20:4-6) er
definitief wordt beoordeeld en geoordeeld en veroordeeld wat er gebeurt met alle
mensen, levenden, en doden uit zowel de dood als het dodenrijk als de zee
worden opgewekt. De zogenoemde heerschappij van 1000 jaar is niets anders
dan de oordeelsdag volgens Op. 20:4-6 en 11-15, waarbij zowel de 1e
opstanding (waarvan wordt gezegd dat daarover de 2e dood geen
macht/autoriteit heeft omdat deze in het boek des levens staan wat sedert de
grondlegging van de mensenwereld is bijgehouden, waaruit m.i. blijkt dat dit alle
ware gelovigen van alle tijden betreft daar dit ook uit andere tekstgedeelten
blijkt zoals Joh. 5:28-29) als de opstanding ten oordeel plaats vindt.
Het woordje "wij" (de levenden) waaruit jij opmaakt dat het slechts de
generatie/geslacht tussen 30 en 70 GT beslaat, en dus dat alles wat Paulus zegt
over de komst van Christus en het oordeel, slechts in 70 GT gebeurt en gebeurd
is, hoe zit het dan met de koningin van het Zuiden en de mensen van Ninevé die
ook in het oordeel waarin Christus de Rechter is (Hand. 17:30-31 waarin over
het oordelen over de gehele aardbodem, de gehele bewoonde wereld, de
oikoumene, wordt gesproken), opstaan en het geslacht waarin Jezus predikte,
zullen VERoordelen vanwege hun ongeloof terwijl Jezus er was en predikte, en zij
al geloofden toen Jezus nog niet was geboren en niet zijn bediening begonnen

was, dus in de tijd van Salomo en Jona (Lucas 11:31-32). En ook moesten de
afvallige engelen geoordeeld worden op de oordeelsdag door de gelovigen samen
met Jezus (2 Petr. 2:4; 1 Kor. 6:2-3; Mat. 19:28; Lucas 22:28-30).
Zijn die mensen ook in 70 GT opgestaan om Israël te oordelen? Want de
wederkomst is de oordeelsdag, de parousia met o.a. het oordeel aspect. Zijn al
die Ninevieten en de koningin van het Zuiden dan ook naar de hemel gegaan?
Want ik lees nergens dat ze nog ergens in Israël of ergens anders in een paradijs
leven voor eeuwig.
Het koninklijk priesterschap wat in Op. 20:4-6 wordt genoemd en het heersen
daarvan is juist hetzelfde als wat in Mat. 19:28 en Lucas 22:28-30 staat, nl. dat
ze op oordeelstronen zitten en niet dat de 1000 jaar een vrederijk is, maar de
oordeelsdag waarop alle mensen, levenden en doden, worden geoordeeld, de
één ten leven, de ander ten oordeel tot de tweede dood, het oordeel van
gehenna.
Ik relativeer:
Als we dan ALLE teksten betrekken bij wat er door full-preteristen en/of partialpreteristen wordt geleerd en beweerd, dan zien we dat jou visie en mijn visie er
slechts twee van de vele ook in die kringen verschillende visies zijn, met van
elkaar verschillende visies dus.
En ieder denkt dat hij het dichtst bij de juiste uitleg zit. Het is en blijft steeds
slechts "een herhaling van zetten" omdat ieder "op z'n strepen blijft
staan". Maar voor de goede orde, even goede vrienden .
Voor wat het waard is.
Groetjes, ook aan Meiske,
Elle

