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Als w’U ontmoeten, zien we, dat
de wonden in uw hand en zijde
ons spreken van uw dood, uw lijden.
Dan weten we: niets kan ons scheiden
van Hem, die ons heeft liefgehad.

U hebt gezegd: ‘het is volbracht’
en aan uw werk kan niets ontbreken,
zodat U ons van vree kunt spreken.
Uw wonden zijn voor ons het teken,
dat ons geen straf of oordeel wacht.

De wereld wacht de oordeelstijd,
maar allen die in U geloven,
gaan in de rust bij U, daarboven.
Geen mens kan ons het heil ontroven,
dat U beloofd hebt en bereid.

     J.Ph.B.
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Ik, die van den beginne de afloop verkondig…
(Jes.46:10)

7e bedeling: Het 1000-jarig vrederijk (slot)

De bedeling van de genade, die inmiddels al ongeveer 2000 jaar 
duurt, zal worden afgesloten met de oordelen over de wereld en 
Israël. Evenals in de voorgaande bedelingen zal ook na de afsluiting 
van de huidige bedeling van de genade, God opnieuw zijn liefde 
bewijzen aan de mensen, waarbij Hij hen opnieuw voor de keuze 
stelt om de liefde, die Hij heeft geopenbaard in zijn Zoon, de Here 
Jezus, aan te nemen. Die periode, waarin de mens zijn keuze kan 
maken, zal 1000 jaar duren. Tijdens deze periode zullen er geen 
oorlogen meer zijn in de wereld, want “zij zullen de oorlog niet meer 
leren” (Jes.2:4).

Sommige mensen zijn van mening dat we nu in het 1000-jarig vrede-
rijk leven. Dat betekent dat de duivel nu gebonden zou zijn (Openb. 
20:1-3) en dan zijn ook de waarschuwingen van de apostelen Paulus 
en Petrus, dat de duivel enerzijds rondgaat als een engel des lichts en 
anderzijds als een brullende leeuw, zonder betekenis (2 Kor. 11:14 
en 1 Petr. 5:8). Deze mening is niet juist. De hedendaagse oorlogen, 
de criminaliteit, de verloedering en de wetteloosheid zijn toch over-
duidelijk geen uitingen van vrede.

De Here Jezus heeft zijn discipelen gewaarschuwd dat zij vervolgd 
en gehaat zouden worden na zijn heengaan (Joh. 15:18-20). De 
meeste apostelen hebben op een gewelddadige wijze hun leven op 
aarde beëindigd. Vrederijk? Zonder de aanwezigheid van de Vrede-
vorst op aarde, de Here Jezus, is er geen vrede mogelijk.
Bovendien leert de Bijbel ons dat aan het begin van het 1000-ja-
rig vrederijk degenen opgewekt zullen worden, die noch het beest, 
noch zijn beeld aanbeden hebben. Het beest en de valse profeet zul-
len dan, als eersten, in de poel van vuur worden geworpen. Al deze 
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dingen, en nog vele andere, zullen eerst plaatsvinden alvorens het 
rijk van de vrede, door de komst van de Here Jezus op aarde, opge-
richt zal kunnen worden. De opgewekte heiligen zullen dan, samen 
met de Here Jezus, op aarde regeren gedurende die 1000 jaren. 
Zijn er nu mensen op aarde die samen met de Here Jezus op aarde 
regeren? Er staat: “Maar nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onder-
worpen zijn…” (Hebr.2:8). De Here Jezus heeft bij zijn afscheid van 
de discipelen tot hen gezegd: “Mij is gegeven, alle macht in hemel en 
op aarde” (Matth. 28:18), maar deze macht zal Hij niet eerder uitoe-
fenen, dan nadat de oordelen over de aarde voltrokken zijn.

De Here Jezus waarschuwt de gelovigen op meerdere plaatsen in de 
Bijbel dat de satan in onze tijd bezig is om zijn verderfelijke invloed 
in de gemeente(n) te laten doorwerken (Openb. 2:9,13 en 2:24 en 
3:9). Paulus heeft zelfs twee van zijn tegenstanders overgeleverd aan 
de satan (1 Tim. 1:20). Vrederijk? Laten we onszelf niet bedriegen, 
want dan staat de val open waarvoor Jeremia ons in het Oude Testa-
ment al waarschuwde: “vrede, vrede, terwijl er geen vrede is” (Jer. 6:14 
en 8:11). En Ezechiël wijst ons erop dat zij die beweren dat we nu in 
het vrederijk leven, het volk laten (ver)dwalen (Ez.13:10,16).
De Here Jezus heeft, ziende op Jeruzalem, gezegd: “Och, of gij ook 
op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen 
voor uw ogen.” Het joodse volk had de tijd niet opgemerkt dat God, in 
zijn Zoon, naar hen omzag (Luc. 19:42-44). En de huidige wereld? 
In meerderheid zijn de mensen in de wereld net zo blind voor de 
vrede, die God in zijn Zoon aanbiedt, als het joodse volk.

Nadat de gemeente van de Here Jezus, die bestaat uit alle op dat mo-
ment op aarde levende gelovigen samen met de ontslapen heiligen, 
zal zijn opgenomen “de Here tegemoet in de lucht” (1 Thess. 4:19), zal 
er een vreselijke periode op aarde aanbreken. In het laatste Bijbel-
boek worden de oordelen die over de aarde komen gedetailleerd 
beschreven (Openb. 6 t/m 16). 
Echter, tijdens deze periode zullen er uit het joodse volk zijn, die 
dan tot het geloof in de Here Jezus komen. Uit elke stam van Israël, 
met uitzondering van de stammen Dan en Efraïm, zullen er 12.000 
worden verzegeld, tot een totaal aantal van 144.000 joden. Zij zul-
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len tijdens die periode van de grote verdrukking, het evangelie in de 
wereld gaan verkondigen, nu is het echter de blijde boodschap dat 
het Koninkrijk waarin de Here Jezus koning zal zijn, aanstaande is. 
Dan zullen er alsnog vele mensen behouden worden. Hun aantal is: 
“een grote schare, die niemand tellen kan” (Openb. 7:9). Vele mensen 
in de wereld, die tot op dat moment de Here Jezus niet kenden, 
zullen dan de uitgestoken hand van de Here Jezus, ‘de Judese man’ 
vastgrijpen, omdat zij dan zullen horen dat ‘God met Hem is’ (Zach. 
8:20-23 en Hand. 10:38b). 
Deze 144.000 joden, die dan als evangelisten de wereld zullen door-
gaan, worden tijdens de oordelen van God bewaard, want zij dragen 
het zegel van de levende God op hun voorhoofd, in tegenstelling 
tot de mensen die het merkteken van het beest op hun voorhoofd of 
rechterhand hebben ontvangen (Op.13:16,17).

De mensen die in de huidige tijd van de genade, het genadeaanbod 
van de Here Jezus afwijzen, zullen geen herkansing krijgen omdat zij 
gekozen hebben voor de velerlei verlokkende ongerechtigheden van 
deze wereld. De consequentie van die keuze is dat zij de komende 
dwaling zullen aannemen, die bewerkt dat zij de leugen zullen ge-
loven. Het gevolg daarvan zal zijn dat zij zullen worden geoordeeld, 
“...omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij 
hadden kunnen behouden worden…doch een welgevallen hebben gehad 
in de ongerechtigheid” (2 Thess. 2:9-12). Dat is een ernstige waarschu-
wing van God aan allen, die nu nog de juiste keuze kunnen maken. 
Daarom: “Kies dan heden wie gij dienen zult!” (Joz.24:15). Maak uw 
keuze nú en stel niet uit tot een later tijdstip!

Aan de profeet Daniël werd getoond dat er drie stadia zijn, waarin 
Gods handelen met zijn volk wordt gezien. De totale periode omvat 
zeventig (jaar)weken. 
De eerste periode van zeven (jaar)weken (7x7=49 jaar) is ingegaan 
toen Nehemia van koning Artachsasta toestemming kreeg om de 
stad Jeruzalem te herbouwen (Dan. 9:24-26 en Neh. 2:1-10). 
De daarop volgende periode van tweeënzestig (jaar)weken 
(62x7=434 jaar) is de stad Jeruzalem bewaard gebleven, maar ‘in 
de druk der tijden’. De apocriefe boeken vertellen dat die periode 
een moeilijke tijd is geweest, waarin een nazaat van één der gene-
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raals van Alexander de Grote, het joodse volk heeft verdrukt en zelfs 
zwijnen liet offeren in de tempel. Het boek der Maccabeeën doet 
uitvoerig verslag over deze periode, waaraan het joodse volk het 
chanoekafeest heeft overgehouden.

Dan volgt in de openbaring aan Daniël een uitdrukking, die bijzon-
dere aandacht verdient. Er staat: “En na de tweeënzestig weken zal een 
gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;...” Dat betekent 
dat de periode van 7+62 = 69 jaarweken = 69x7 = 483 jaar afgeslo-
ten wordt met de dood van (een) gezalfde, die kennelijk onschuldig 
veroordeeld zou worden. 
Nu staat er in de grondtekst (Hebreeuws) in plaats van gezalfde het 
woord ‘Messias’. Er staat ook niet ‘een gezalfde’ maar alleen het 
woord ‘gezalfde’. Dit betekent concreet dat na de dood van Messias 
(Gezalfde), de laatste (jaar)week van zeven jaar zal aanbreken en dat 
deze Messias niet één uit de velen zou zijn, maar de enige Messias, 
en dat is de Here Jezus.
Vervolgens staat er dat “het volk van een vorst die komen zal” de stad en 
het heiligdom te gronde zal richten. Dat is ook gebeurd in het jaar 
70 na Chr. maar niet door de vorst, maar ‘door het volk van de vorst’. 
Aanvankelijk werd Jeruzalem vanaf ca. 67 na Chr. belegerd door de 
legeroverste Vespasianus, samen met zijn zoon Titus en hun legioe-
nen. Maar tijdens het beleg van Jeruzalem keerde Vespasianus naar 
Rome terug en werd daar tot keizer gekroond. ‘Het volk’ van de vorst 
heeft uiteindelijk, onder leiding van Titus, de zoon van de keizer, de 
stad Jeruzalem en de tempel verwoest, terwijl de vorst, Vespasianus, 
daarbij zelf niet aanwezig was. 
De profeet Daniël beschrijft vervolgens dat de heerser van dat rijk, 
dat is het Romeinse rijk, het verbond voor de joden zwaar zal maken 
‘een week lang’. 

[De gemeente van de Here Jezus zal deze laatste jaarweek niet mee-
maken, want er is tot Daniël gezegd: “Ik ben gekomen om u te verstaan 
te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal” (Dan. 10:14 en 
12:1). Uw volk is hier uitsluitend het joodse volk en niet de gemeente 
van de Here Jezus. De gemeente, die immers het lichaam van Christus 
is, bestond toen nog niet, om de eenvoudige reden dat Christus nog 
niet in het vlees verschenen was. De gedachte dat de gemeente be-
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staat vanaf Adam, is niet Bijbels. Toen Petrus beleden had dat de Here 
Jezus de Zoon van de levende God is, heeft de Here Jezus gezegd dat 
Hij op die belijdenis zijn gemeente zou bouwen. Dat was op dat mo-
ment dus nog toekomstig en dat greep niet terug naar de voorliggende 
eeuwen! 
Tussen de 69e en 70e jaarweek ligt een periode die inmiddels bijna 
2000 jaar duurt, gedurende welke de Heiland zijn gemeente bouwt. 
Israël is tijdens deze periode als natie tijdelijk terzijde gesteld (Rom. 
11:25 - Deze periode is begonnen na afloop van de 69e jaarweek, toen 
zij hun Messias hebben uitgeroeid, zie Dan. 9:26) De gemeente van de 
Here Jezus is dus ontstaan nadat Israël zijn Messias heeft verworpen 
en de gemeente zal op aarde blijven totdat de Here Jezus haar zal weg-
nemen van de aarde; pas daarna zal Israël, tijdens de 70e jaarweek via 
de weg van de grote verdrukking, tot bekering komen en dan de Here 
Jezus alsnog aannemen.]
 

Aanvankelijk zal deze komende heerser van het herstelde Romeinse 
rijk zich vriendelijk voordoen, maar halverwege deze laatste (jaar)
week, dat is na drieënhalf jaar, zal hij zijn ware bedoelingen ten uit-
voer brengen: de offerdiensten worden verboden. “Dan zullen strijd-
machten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, 
de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel 
oprichten, die verwoesting brengt…En de verstandigen onder het volk zul-
len velen tot inzicht brengen” (Dan.11:31,32). Deze ‘verstandigen’ 
worden in Openbaring 7 vermeld: de 144.000 uit de stammen van 
Israël. Dan zal de tweede helft van de laatste (jaar)week aanbreken, 
die in de Bijbel de periode van de ‘grote verdrukking’ wordt ge-
noemd (Dan. 12:1 en Jer. 30:7).

De Here Jezus heeft, zittend op de Olijfberg, met zijn discipelen ge-
sproken over die nog komende periode van drieënhalf jaar, waarbij 
zijn blik gericht was op de tempel. Hij zei daarbij o.a. : “Want er zal 
dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der 
wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet 
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Matth. 24:21,22). 
Enkele dagen voorafgaand aan dit gesprek met de discipelen, ween-
de de Here Jezus toen Hij de stad Jeruzalem genaderd was. Hij sprak, 
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terwijl de tranen over zijn gezicht liepen, “Och, of gij ook op deze dag 
verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. 
Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk te-
gen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw 
zullen brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen 
in u geen steen op de andere laten, omdat gij niet hebt opgemerkt dat God 
naar u omzag!” (Luc.19:42-44).
De Here Jezus heeft gesproken over deze komende gruwel en daar-
van gezegd: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door 
de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het 
leest geve er acht op! – laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de ber-
gen” (Matth. 24:15,16). Dan zullen deze vluchtelingen, die naar de 
bergen zijn gevlucht zeggen: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: van-
waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde 
gemaakt heeft” (Ps.121:1,2 en 124:8).

In de laatste (jaar)week zal er een wereldleider opstaan, die een on-
gekende macht zal ontvangen van de satan. Daar, waar door Daniël 
vier dieren worden beschreven (hfdst. 7), vertonen de eerste drie 
dieren een gelijkenis met een ons bekend dier: een leeuw, een beer 
en een panter. Het vierde dier vertoont de trekken van een dier dat 
met geen enkel ons bekend dier te vergelijken is. Het vierde dier 
is: vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk en heeft ijzeren tanden. 
Dat vierde dier is het koninkrijk dat na het rijk van de derde koning, 
Alexander de Grote, zou ontstaan; dat vierde rijk is het Romeinse 
Rijk. 
Johannes noemt in het laatste Bijbelboek dit vierde dier ‘een beest’, 
dat leek op een luipaard (panter), dat de poten had van een beer en 
de muil had van een leeuw (Openb. 13:2). Dit vierde dier draagt dus 
enige kenmerken van de drie voorgaande wereldrijken, maar over-
treft hen allen. De mensen zullen dan de draak (satan, zie Openb. 
12:9) en het beest, dat zijn macht ontvangt van de draak, aanbidden. 
De mensen zullen dan zeggen: wie is aan het beest gelijk? 

Deze periode zal in het tweede gedeelte van de laatste (jaar)week 
plaatsvinden, want hem werd macht gegeven dit tweeënveertig 
maanden, dat is drieënhalf jaar, lang te doen (Openb. 13:4-8). Dit 
beest zal de naam van God lasteren, evenals ook de mensen op 
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aarde dat zullen doen (Openb. 16:9,11). Dit beest en zijn profeet 
zullen zowel de Vader als de Zoon loochenen (1 Joh. 2:22,23). Dit 
tweede deel van de laatste (jaar)week zal een tijd zijn, zoals nooit 
eerder op aarde geweest is.
Daniël wilde de ware zin weten van het vierde dier, ‘dat buitenge-
woon vreselijk was’. Aan Daniël wordt vervolgens uitgelegd dat het 
vierde dier het vierde koninkrijk zal zijn, dat op aarde zijn zal en dat 
het de gehele aarde zal verslinden, vertreden en vermorzelen (Dan. 
7:19-23).

Van dat vierde rijk is door Johannes iets bijzonders geschreven. Dit 
vierde, Romeinse Rijk is na verloop van enige eeuwen opgehouden 
te bestaan. Maar Johannes ziet dat dit Romeinse Rijk, na eeuwen af-
wezigheid, in de eindtijd weer hersteld zal worden. Er werd tot hem 
op Patmos gezegd over het beest: “Het beest dat gij zaagt: was en is 
niet, en het zal opkomen uit de afgrond....” En ook nog: “... het beest was 
en niet is en er toch zal zijn.” (Openb. 17:8) Het Romeinse Rijk ‘was’ 
er enige eeuwen, als absoluut heerser over de toenmalig bekende 
wereld. Datzelfde Romeinse Rijk ‘is nu niet’ maar ‘het zal opkomen 
uit de afgrond’. 

Is het teveel gezegd als wij in onze tijd de contouren van dit Ro-
meinse Rijk reeds zien ontstaan, in het streven van de volken naar 
een verenigd Europa?

Het is niet toevallig dat de Here Jezus tijdens de heerschappij van het 
Romeinse Rijk, door een vertegenwoordiger van de Romeinse vorst, 
Pilatus, ter dood veroordeeld is. Daniël zag tijdens de nachtgezich-
ten dat de dieren de heerschappij werd ontnomen ‘tot tijd en wijle’. 
Het gezicht aangaande het vierde dier wordt onderbroken door de 
vermelding: “met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensen-
zoon,... en hem werd heerschappij gegeven... en zijn koningschap is een 
dat onverderfelijk is” (Dan. 7:13,14). Wie anders dan de Here Jezus zal 
het koningschap ontvangen dat onverderfelijk is? (Luc. 1:33). Tijdens 
het Romeinse Rijk is de Here Jezus opgevaren naar de hemel en ook 
tijdens het (herstelde) Romeinse Rijk zal de Here Jezus weer terug-
keren naar deze aarde. Op de plaats vanwaar Hij ten hemel voer, de 
Olijfberg, zal Hij ook weer terugkeren (Zach. 14:4).
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De mensen op aarde, die het beest zullen aanbidden vragen zich 
dan af: Wie is aan het beest gelijk? Wie kan de macht van het afschu-
welijke beest teniet doen? (Openb. 13:4) In de psalmen kunnen we 
het antwoord lezen. Daar staat o.a. “De koningen der aarde scharen 
zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn 
gezalfde (Messias): Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van 
ons werpen!...Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in 
zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige 
berg…Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde 
gaat…Welzalig allen die bij Hem schuilen.” (Ps.2). 

Schuilt U al bij Hem?

‘Wie is aan het beest gelijk?’ Op die vraag zal de Here dan het ant-
woord geven. God zal dan tegenover dit beest niet iemand stellen 
die in macht aan het beest gelijk is, maar Hij zal dan het LAM in-
brengen in de wereld, de Zoon van God! Dan zal de Here Jezus 
verschijnen en dit LAM zal het beest doden door de adem van zijn 
mond en machteloos maken door zijn verschijning (2 Thess. 2:8 en 
Jes.11:4b).
Is het niet groots dat het beest dat de macht heeft ontvangen van 
de draak, waarvoor de hele aarde dan zal sidderen, machteloos 
gemaakt zal worden door het LAM? Is er een grotere tegenstelling 
denkbaar? Dat toont dat God inderdaad de ‘Almachtige’ is. “Met wie 
dan wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat 
wij elkander zouden gelijk zijn…Ik immers ben God, en er is geen ander 
God, en niemand is Mij gelijk” (Jes. 46:5,9b). 
In Openb. 19:20,21 lezen we dan: “En het beest werd gegrepen en met 
hem de valse profeet, ... levend werden zij beiden geworpen in de poel 
des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het 
zwaard, dat kwam uit de mond van Hem...” 

Deze twee personen, het beest en de valse profeet, zullen de eersten 
zijn die in de hel geworpen zullen worden. De duivel wordt gedu-
rende duizend jaren gebonden en in de afgrond geworpen, die ver-
zegeld zal worden (Openb. 20:1-3). Het is dezelfde afgrond waaruit 
ook het beest was opgekomen (Openb. 11:7 en 17:8).
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En dan komt een periode van rust: de zevende en laatste bedeling, 
die duizend jaren zal duren. Zoals God na zes dagen scheppings-
arbeid op de zevende dag rustte, zo zal ook de zevende bedeling 
gekenmerkt worden door rust. 
De satan is dan, tijdelijk, van het wereldtoneel verwijderd en het 
beest en zijn valse profeet zijn definitief teniet gedaan. De Here Je-
zus zal het koningschap, vanuit het land Israël, uitoefenen over de 
gehele aarde. De vraag van de discipelen zal dan beantwoord zijn 
(Hand. 1:6,7). 
Zij, die niet het merkteken van het beest wilden dragen en dat met de 
dood moesten bekopen, zullen worden opgewekt uit de doden en 
zij mogen met Hem regeren gedurende die duizend jaren (Openb. 
20:4,5). Ook de gemeente zal met de Here Jezus heersen als konin-
gen en dat is ‘een betrouwbaar woord’ (2 Tim. 2:11,12). “Dan zal de 
berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal 
verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstro-
men, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan 
naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons 
lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit 
Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem… Dan zullen zij 
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen, 
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de 
oorlog niet meer leren.” (Micha 4:1-4).

De periode van de genade is dan voorbij, want uit Sion zal ‘de wet’ 
uitgaan, waarmee vervuld zal worden wat Jeremia gesproken heeft 
toen hij schreef: “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik 
met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. 
Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb…om hen uit 
Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben... Maar dit is het 
verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het 
woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven…” (Jer. 31:31-33) 
Het nieuwe verbond waarnaar de profeet verwijst, werd bevestigd 
door de Here Jezus, toen Hij bij de instelling van het avondmaal 
zei: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed” (Luc.22:20). Het 
volk heeft geroepen: “zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!” 
(Matth. 27:25). Ofschoon dat door het volk profaan (onheilig) was 



11

bedoeld, zal in de toekomst het bloed van de Here Jezus ook tot hun 
heil dienen. Over die nieuwe wet heeft de Here Jezus gesproken in 
de zogenaamde Bergrede (Mattheüs 5 t/m 7). 

Het essentiële verschil met de huidige tijd van de genade is dat nu 
de Heilige Geest in iedere gelovige woont, maar in het duizendjarig 
vrederijk zal God de nieuwe wet doen wonen in de gelovigen.
De leeftijd van de mensen zal tijdens het vrederijk zeer hoog zijn, 
‘als die der bomen’, net zoals in de tijd van voor de zondvloed. Er zal 
nog wel sterfte zijn en er worden ook nog zonden bedreven, maar 
de jongeling zal pas als honderdjarige sterven, evenals de zondaar. 
Zuigelingensterfte zal er niet meer zijn, want zij zullen geen kinde-
ren voortbrengen tot een vroegtijdige dood (Jes. 65:20-25). Dat alles 
is te danken aan ‘het rijsje uit de tronk van Isaï’. “Dan zal een zuigeling 
bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal 
een gespeend kind zijn hand uitstrekken...” (Zij hebben dan geen kwaad 
te duchten, want de spreekbuis van de slang, de duivel [Gen.3:1], is 
opgesloten in de afgrond) “...Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en 
de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het 
mestvee zullen tezamen zijn....de koe en de berin zullen samen weiden... 
en de leeuw zal stro eten als het rund;...” (Jes.11:6-10). 
Opvallend hierbij is dat de leeuw, de beer en de panter, die in Daniël 
7 de wereldrijken voorstelden, dan hun bloeddorstige natuur niet 
meer hebben en dat de slang de mensen niet meer zal verleiden, 
zoals in de Hof van Eden.

Maar het belangrijkste is dat in die dagen de volken de wortel van 
Isaï zullen zoeken. Dat betekent, dat de volken in die dagen de Here 
Jezus, die de wortel en het geslacht van David is, zullen zoeken 
en vereren (Openb. 22:16). Zonden zullen tijdens het duizendjarig 
vrederijk niet worden getolereerd, want elke morgen zal er in Israël 
recht uitgeoefend worden door de Here Jezus (Ps. 101:7,8 - Ps. 2:9 - 
Openb. 19:15). De tempeldienst zal weer worden uitgeoefend door 
de priesters (Ezechiël 40-48), maar er zal geen hogepriester uit de 
mensen de dienst verrichten bij een ark. De Here Jezus, die voor 
eeuwig de grote Hogepriester is (Ps.110:4 en Hebr. 5:6 en 6:20 en 
7:17), heeft zijn eigen bloed gebracht binnen het hemels heiligdom 
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op het verzoendeksel dat op de ark is, die in de tempel in de hemel 
staat (Openb. 11:19) en dat was eens en voor altijd! Dat kan op 
aarde niet worden herhaald! Er zal op aarde geen ark meer worden 
gemaakt en er zal geen herinnering meer aan zijn (Jer. 3:16).

Het einde van het duizendjarig vrederijk.

Na duizend jaar zal de duivel worden losgelaten uit de afgrond 
(Openb. 20:7-10). Dan zal blijken dat de oude mens, ondanks de 
vele zegeningen die zij tijdens het vrederijk hebben genoten, niet 
voor verbetering vatbaar is; triest maar waar! Opnieuw zal de mens 
zich door de duivel laten verleiden en in opstand komen tegen de 
Here en zijn Gezalfde (Ps.2:2,3), met de bedoeling om Israël en de 
geliefde stad, Jeruzalem, de stad van de grote Koning te vernietigen 
(Ps. 48:2,3,9 en Matth. 5:35b). 
De duivel zal al de volkeren van de wereld in het geweer brengen 
en hen tot de oorlog verzamelen; het vrederijk zal daarmee dan tot 
een einde komen. De Here zal vuur uit de hemel zenden en deze 
opstandelingen verdelgen, juist zoals eens bij Elia gebeurde (2 Kon. 
1:10,12). Dan zal de duivel voor eeuwig in de poel van vuur ge-
worpen worden, waar zijn beide handlangers al duizend jaar eerder 
naar werden verwezen (Openb. 20:7-10).

Vervolgens zullen de overige doden worden opgewekt en gesteld 
worden voor de grote witte troon en zij, waarvan de namen niet ge-
schreven staan in het boek des levens van het Lam, zullen de satan 
volgen naar de poel van vuur (Openb. 20:11-15). De hemel en de 
aarde zullen aan het vuur worden prijsgegeven (Ps. 102:26,27 en 
Jes. 24:1-6,19,20 en Matth. 24:35 en 2 Petr. 3:10-13). 
Gods handelen met de mens op aarde, is daarmee tot een einde 
gekomen. De hemel en de aarde, die de littekens droegen van de 
zonde(n) en het lijden van de Zoon van God, zijn dan voor eeuwig 
weggedaan. Er zal geen herinnering blijven bestaan aan de vroegere 
dingen: “aan wat vroeger was, zal niet meer gedacht worden, het zal nie-
mand in de zin komen” (Jes.65:17). Met de verbranding van de oude 
hemel en aarde, komt er echter géén einde aan Gods voornemen 
met de mens. Want de Here heeft gezegd: “Ik weet welke gedachten Ik 



13

over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van 
onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jer. 29:11). 
Over die toekomst hebben ook de profeten en apostelen geschreven, 
toen zij spraken over de onvergankelijke erfenis, die voor de gelovi-
gen is weggelegd in de hemelen, en die gereed ligt om geopenbaard 
te worden in de laatste tijd (1 Petr. 1:3-6).

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbij gegaan…en Hij zal bij hen wonen…en 
God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en 
de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er 
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan” (Openb. 21:1-4). 
Er daalt een nieuwe stad Jeruzalem uit de hemel neer op de nieuwe 
aarde. Deze stad is geheel van goud, de muren zijn van diamant, de 
fundamenten van kostbare edelsteen en de twaalf poorten zijn twaalf 
parels. Er is maar één straat in dit nieuwe Jeruzalem en die verwijst 
naar de Here Jezus die gezegd heeft: “Ik ben de weg…niemand komt 
tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6). 

Hebt u die weg al gevonden? Want alléén zij, die geschreven staan 
in het boek des levens van het Lam, mogen het nieuwe Jeruzalem 
binnengaan! (Openb. 21:27). Dan is Gods scheppingswerk voltooid 
en zal in eeuwigheid blijven bestaan. Dan is voleindigd wat de Here 
gesproken heeft: “Ik, die van den beginne de afloop verkondig en van-
ouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht wor-
den en Ik zal al mijn welbehagen doen;... Ik heb gesproken, Ik doe het ook 
komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering” (Jes.46:10).

Dan is voldaan aan al uw wensen, als wij bij U zijn in het licht.
En als volmaakte, nieuwe mensen, staan voor uw heilig aangezicht.

“De genade van de Here Jezus zij met allen”
(laatste vers uit de Bijbel!) 

~~~~~~~~~~
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (14)

__________________________________________________________

3:3,4: “Uw sierraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhan-
gen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws 
harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, 
die kostbaar is in het oog van God.”

Kostbaar in het oog van God! Wat een bijzondere positie. De uit-
drukking kostbaar voor God vinden we nergens in de Bijbel dan 
hier bij de beschrijving van de zachtmoedige en stille geest van de 
godvrezende vrouw. Zij is het beeld van de bruid van Christus en 
daardoor kostbaar in het oog van de Vader die Zijn Geest heeft uit-
gezonden om voor Zijn Zoon een vrouw te vinden. Haar sierraad is 
de verborgen mens des harten. 

Van die verborgen mens des harten vinden we ook een prachtig 
beeld in Rebekka, die door de knecht van Abraham gevonden was 
als de vrouw die God zelf hem had aangewezen als de vrouw voor 
Izaak. In Gen. 24 :54b–58 lezen we: “Toen zij des morgens opstonden, 
zeide hij: Laat mij naar mijn heer gaan. Doch haar broeder zeide, alsook 
haar moeder: Laat het meisje een dag of tien bij ons blijven, ga daarna 
heen. Hij echter zeide tot hen: Houd mij niet op, nu de Here mijn weg 
voorspoedig heeft gemaakt; laat mij vertrekken, opdat ik naar mijn heer ga. 
Daarop zeiden zij: Laten wij het meisje roepen en haar zelf vragen. Toen 
riepen zij Rebekka en zeiden tot haar: wilt gij met deze man meegaan? En 
zij zeide: Ja.” 
Zo was er in het hart van Rebekka een behoefte ontstaan om naar 
Izaak te gaan. Niet veel woorden hoefde ze te gebruiken, de ver-
borgen mens haars harten zei het eenvoudig en volledig: Ja! Dat is 
kostbaar voor God. Het is ook een onvergankelijke tooi. Uitwendige 
pracht en praal kan vergaan, roest en mot kan het verderven. Maar 
de vrouw die in haar handel en wandel haar Heer dient en tot zegen 
is voor haar man en voor de gemeente, die verzamelt zich schatten 
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in de hemelen. Door de mensen wordt dat niet gezien en niet ge-
waardeerd, maar het is kostbaar voor God.

Betekent dit alles dan dat de vrouw geen armband of ketting mag 
dragen of mooie kleding en verzorgde haardracht? Zeker niet! Maar 
haar sieraad zij niet uitwendig. Dat wat haar siert voor God is niet 
de buitenkant, maar de binnenkant. Dat betekent in het geheel niet 
dat we de buitenkant maar moeten verwaarlozen, zeker niet. Maar 
wat kostbaar is voor God is de zachtmoedige en stille geest, die het 
innerlijk sieraad heeft van een hart dat bereidwillig is in de dienst 
van haar Heer.

3:5,6: “Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoop-
ten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoor-
zaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en 
u geen schrik laat aanjagen.”

Het is goed om te beseffen dat God een orde in de schepping heeft 
aangebracht die we heel kort samengevat kunnen lezen in 1 Kor. 
11:3: “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, 
het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.” Dat is 
er geweest vanaf het allereerste begin. 
Het hoofd zijn van iemand betekent niet in de eerste plaats te gebie-
den hebben, maar veeleer verantwoordelijk te zijn voor. De vrouw 
at van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
en dan staat er zo eenvoudig: en zij gaf ook haar man, die bij haar 
was, en hij at. (Gen. 3:6b). Daarmee bevond hij zich in dezelfde po-
sitie als zijn vrouw en daardoor droeg hij medeverantwoordelijkheid 
voor wat ze had gedaan. 
Dat is een prachtig beeld van wat de Heer gedaan heeft: hij heeft 
onze ongerechtigheden op Zich genomen. 
Bij de Heer is die verantwoordelijkheid voor onze daden volmaakt te 
vinden, bij de man niet, want in het vervolg van Genesis 3 lezen we 
niet dat Adam zei, toen God vroeg of hij van de boom gegeten had 
waarvan God verboden had te eten: “ja, dat heb ik gedaan.” Nee, 
Adam zei: “De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij 
van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.” 
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En toch vraagt de Heer van ons dit beeld te dragen en daarnaar te 
handelen in ons leven, zoals ook 1 Kor. 11:7 ons leert: de man “is 
het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van 
de man.” 

Waarom haalt Petrus hier Abraham en Sara aan? Leefde hij inmid-
dels niet in een heel andere tijd en wij al zeker? Dan kun je toch niet 
meer volhouden dat het er zo ouderwets aan toe moet gaan? Ja, zo 
spreekt een ongelovige, die de Heilige Geest niet heeft, over deze 
zaken. De Heilige Geest wil ons echter leren dat uit de houding 
die we ten opzichte van elkaar innemen ook mag blijken dat we 
beseffen dat we elk (man en vrouw) een eigen verantwoordelijkheid 
hebben. Meer dan ooit tevoren is zo’n houding ook een getuigenis 
tegenover de wereld die elke onderdanigheid volstrekt afwijst. 

Petrus spreekt hier ook over “heilige vrouwen”, dat betekent vrou-
wen die afgezonderd zijn van de gebruiken van de wereld en hun 
mannen de plaats geven die God hen geeft. 
Zo worden de vrouwen hier ook opgeroepen goed te doen. Er is nog 
zoveel goed te doen voor de gelovige vrouw, werk dat door God 
gezien wordt als een onvergankelijke tooi. 

De laatste toevoeging in dit vers is wel van belang: “laat u geen schrik 
aanjagen.” Daarvan zijn verschrikkelijke voorbeelden te over: man-
nen die hun vrouwen onderdrukken en kleineren, veelal ook nog 
met een geestelijk tintje eraan. De vrouw mag weten dat ze kostbaar 
is voor God en ze zou ook kostbaar moeten zijn voor haar man, die 
haar liefheeft. 

Zo spreekt de Bijbel over de relatie tussen man en vrouw en juist hier 
bemoedigt de Heilige Geest de vrouw door haar te wijzen op een 
zelfstandige positie in onderdanigheid aan haar man, maar zonder 
enige schrik. 
Geve de Heer dat we dit beeld van Christus en de gemeente, dat 
het gelovig huwelijk mag zijn, meer vertonen tot eer van Hem. Juist 
daarin mogen we vandaag de dag laten zien wat de woorden in Ef. 
4:20 betekenen: “Maar gij geheel anders.”
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3:7 “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met bro-
zer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van 
de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.”

Zoals we eerder al gezien hebben, slaat ook hier het ‘desgelijks’ op 
het voorbeeld van de Here Jezus dat we mogen navolgen. Het is 
bijzonder om te zien hoe de Bijbel ons nadrukkelijk leert dat we in 
ons praktisch handelen en wandelen iets mogen laten zien van wat 
we in onze Heiland hebben gevonden. 
Daarin ligt ook een belangrijke les verscholen: hoeveel hebben we 
geleerd van de Here Jezus, hoe goed hebben we Hem leren kennen? 
Hebben we Hem gevolgd in Zijn leven hier op aarde zoals dat ons in 
de evangeliën vermeld is; hebben we Zijn gedachten leren verstaan 
uit Zijn Woord? Is het onze behoefte om Hem na te volgen? 

Navolgen heeft twee betekenissen. In de eerste plaats natuurlijk ach-
ter Hem aangaan in ons leven. Hij wijst ons de weg die we moeten 
gaan door Zijn Geest en door Zijn Woord. Die weg is de goede weg. 
Maar op die weg mogen we Hem ook navolgen in de betekenis van 
‘meer op Hem gaan lijken’, meer van Hem vertonen in ons leven. Zo 
heeft de Heer dat gezegd: “leert van mij”. Hij is de grote Leermeester 
en wij Zijn leerlingen die mogen doen als Hij; dat is wat de Heer 
graag ziet. 

Het stemt wel tot nadenken dat de oproep die hier aan de mannen 
wordt gedaan kennelijk ook nodig is. De oproep is niet aan mannen 
in het algemeen, maar aan gelovige mannen gericht. “Leeft verstandig 
met uw vrouwen als met brozer vaatwerk.” In de brief aan de Kolossen-
zen wordt het nog iets scherper gezegd: “Mannen, hebt uw vrouw lief 
en weest niet ruw tegen haar.” (Kol. 3:19). 
We hebben hier Gods Woord voor ons dat diep binnen in ons kijkt 
en weet wat er in het hart woont. In de brief aan de Hebreeën le-
zen we zo duidelijk hoe Gods Woord is wanneer het gaat om dat 
wat binnenin ons leeft: “Want het woord Gods is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat 
het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleg-
gingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, 
want alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van Hem, voor wie wij 
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rekenschap hebben af te leggen.” (Hebr. 4:12 en 13) De ruwheid, die 
mannen eigen is, heeft geen plaats in het gelovig huwelijk. 
Denken we nog even terug aan wat we eerder lazen, dat mannen die 
aan het woord niet gehoorzaam zijn door de wandel van hun vrou-
wen zonder woorden gewonnen worden. De mannen worden in 
een gelovig huwelijk zo door hun vrouwen gecorrigeerd. Dat is naar 
Gods gedachten. Maar dat kan bij de mannen ook heftige reacties 
oproepen. Het ligt immers meer in hun karakter om te heersen dan 
om toe te geven dat ze fout zijn? Het is eerder ‘wat denk je wel’ dan 
‘je hebt gelijk’. En voor je het weet gaat het mis. God weet dat ook 
want alles ligt open en bloot voor Zijn ogen. En het woord Gods is 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Daarom waarschuwt God 
in Zijn woord voor ruwheid van de man ten opzichte van de vrouw. 
Die les moeten we ter harte nemen. 

Het huwelijk van de gelovige man en vrouw mag laten zien wat 
liefde werkelijk betekent. Liefde, zoals ons die wordt voorgesteld 
in 1 Kor. 13:4 en 5: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, 
zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent 
het kwade niet toe.” Wanneer dat onze houding is dan treden we in 
de voetsporen van onze Heiland die de volmaakte liefde is. Daaraan 
kunnen we nooit volledig voldoen in dit aardse leven, maar toch is 
het Zijn wil dat we meer op Hem gaan lijken, ook in de praktische 
dingen in het leven. Ja, het is naar de wil van de Heer dat de vrouw 
onderdanig is aan de man, maar dat betekent niet dat de man over 
zijn vrouw mag heersen. Hij moet haar eer bewijzen als een zuster 
in de Heer. Zoals het hier wordt verwoord: als mede-erfgename van 
de genade des levens. 
Wat een geweldige uitdrukking is dat. Er is iets wat de gelovige man 
en vrouw samen erven mogen: de genade des levens. Dat was niet 
de positie die we hadden. We waren dood in misdaden en zonden, 
maar mogen door het werk van de Here Jezus de genade des levens 
kennen. 
Alleen in dit leven kunnen en mogen we in het huwelijk een beeld 
vertonen van de liefde van Christus voor Zijn gemeente. Daarna be-
erven we de genade des levens, het eeuwige leven bij Hem. Geve de 
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Heer ons genade deze lessen te leren aanvaarden en in de praktijk 
brengen. 

Wanneer dat niet gebeurt is er een consequentie: dan worden de ge-
beden belemmerd. ‘Uw gebeden’ slaat hier niet alleen op de gebe-
den van de man, maar ook op de gebeden van de vrouw. Misschien 
hebben we wel eens ervaren dat, wanneer er in het huwelijk span-
ningen zijn, we niet vrij zijn tegenover God in onze gebeden. Die 
gebeden zijn belangrijk voor God, onze hemelse Vader. Hij wil im-
mers zo graag dat we tot Hem komen met alles wat ons bezighoudt. 
Die gebeden zijn een persoonlijke band tussen de gelovige en de 
Heer. We kunnen dat bidden niet voor een ander doen, we moeten 
zelf bidden. Wanneer het in ons praktische leven niet goed zit, dan 
worden onze gebeden belemmerd, dan is niet alleen de relatie in het 
huwelijk verstoord, maar dan wordt daardoor ook de relatie tot onze 
God en Heiland verstoord. En het is juist door het persoonlijk gebed, 
door de persoonlijke relatie tot de Heer dat we de kracht krijgen om 
in het leven van alle dag ook samen te leven in het huwelijk tot zijn 
eer en tot een getuigenis voor degenen die zich nog niet tot Hem 
hebben bekeerd.

3:8 “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, 
weest barmhartig en ootmoedig…

Ten slotte worden we allen aangesproken, de gelovigen die samen 
in een plaats een deel van de gemeente, het lichaam van Christus, 
vormen en ook aan elkaar zijn gegeven. Zeker in de tegenwoor-
dige tijd zijn we als gelovigen meer op elkaar aangewezen en is 
het gemeenteleven zeker niet beperkt tot de samenkomsten die we 
mogen hebben. We hebben elkaar nodig en daarom heeft de Heer 
ons ook aan elkaar gegeven. Vooreerst roept de Heilige Geest dan 
op tot eensgezindheid. Hoe belangrijk is het in deze tijd dat we één 
van zin zijn, dat er geen eindeloze discussies zijn of het nu zus of 
zo moet. Laten we vasthouden aan het Woord en dat ook onder 
elkaar bespreken, juist in de praktische aspecten ervan opdat we 
daarin eensgezind mogen zijn. Dat kan alleen wanneer we ons stel-
len onder de leiding van de Heilige Geest, waarvan de Here Jezus 
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zelf gezegd heeft: “Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u 
de weg wijzen tot de volle waarheid.” (Joh. 16:13) 
In een wereld waarin de gelovigen maar een kleine minderheid vor-
men, moeten we extra alert zijn op insluipende wereldse beginselen 
die aanleiding tot verschillen van mening kunnen zijn. De satan ligt 
steeds op de loer om ons uit elkaar te drijven. Wanneer we echter 
medelijdend zijn, niet alleen in de zin van medelijden hebben met 
een ander, maar juist met een ander mee lijden waardoor we elkaar 
kunnen ondersteunen, dan kunnen we ons ook aan elkaar optrekken 
en samen pal staan voor onze Heer. Dan wordt het weer zichtbaar 
wat het zeggen wil een gemeente te zijn in deze moeilijke tijd. 

Daarbij speelt de onderlinge liefde een grote rol. We zijn allemaal 
mensen met verschillende karakters, maar zijn samen verbonden 
door het werk van de Here Jezus. Zo moeten we elkaar liefhebben: 
‘hebt de broeders lief’ en niet zien op elkaar maar elkaar zien als in 
de Heer aan elkaar gegeven. En: “weest barmhartig en ootmoedig.” (Fil. 
2:3) Ook dat zijn weer eigenschappen die de Heer zelf heeft laten 
zien in Zijn leven hier op aarde en waarin we Hem mogen navolgen. 
We moeten elkaar als gelovigen niet tegemoet treden met een hou-
ding van het alles beter willen weten, maar in genade naar elkaar 
omzien en ootmoedig beseffen dat we in onszelf geen enkele kracht 
hebben. 
Die houding van barmhartigheid en ootmoed moeten we niet ver-
warren met een houding van alles maar op z’n beloop laten en ver-
keerde invloeden maar oogluikend toestaan om de lieve vrede te 
bewaren. Volstrekt niet. Dat heeft de Heer ook nooit gedaan. Wat 
verkeerd was stelde hij onomwonden aan de kaak. Maar laat het 
alles gebeuren uit liefde tot elkaar en in gehoorzaamheid aan onze 
Heiland, die voor ons zoveel geleden heeft. Laten we toch altijd 
weer op Hem zien en op Zijn lijden voor ons. Wat heeft Hij niet 
moeten verdragen om ons te kunnen redden. Zo behoren we ook 
elkaar in liefde tegemoet te treden opdat we ook als gemeente elkaar 
mogen opbouwen in de vreze des Heren, in gehoorzaamheid aan 
Zijn  woord en tot een getuigenis van hen die nog buiten zijn.

Wordt D.V. vervolgd.
~~~~~~~~~~


