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Maar in de dagen van de stem van de zevende 
engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het 
geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de 
profeten, heeft verkondigd. OPENBARING 10:7

DOET GOD NOG STEEDS MACHTIGE 
WERKEN ZOALS HIJ IN DE BIJBEL DEED? 

HEBT U ZICH OOIT AFGEVRAAGD 
WAAROM U GEDOOPT MOET WORDEN? 

ALLEEN OMDAT U LID VAN DE KERK BENT, 
BETEKENT DAT DAT U GERED BENT? 

WAT IS ER WERKELIJK GEBEURD TUSSEN 
DE SLANG EN EVA IN DE HOF VAN EDEN? 

WIST U DAT DE BIJBEL BELOOFT DAT HET 
GEHEIMENIS VAN GOD IN DEZE LAATSTE 

DAGEN VOLEINDIGD ZAL ZIJN? 

HET IS TIJD DAT DEZE GEHEIMENISSEN 
AAN DE WERELD ONTSLUIERD EN 

GEOPENBAARD WORDEN.  
BENT U BEREID OM HET WARE 
WOORD VAN GOD TE HOREN?
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HET BOVENNATUURLIJKEHet Bovennatuurlijke

Marcus 16:17-18

En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met 
nieuwe tongen zullen zij spreken. 

Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks 
zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen 
zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Nu, kijk vrienden, denk aan Koning George 
van Engeland, toen hij genezen was van 
multiple sclerose, toen wij gebed voor hem 
hadden. Denk aan Florence Nightingale, (haar 
grootmoeder, de oprichtster van het Rode 
Kruis), woog ongeveer zestig pond, lag daar 
stervend aan kanker van de twaalfvingerige 
darm bij de maag, lag daar stervend. Een 
kleine duif vloog daar in de bosjes en de 
Geest van God kwam en zei: “ZO SPREEKT 
DE HEER, zij zal leven.” En ze weegt 
honderdvijftig pond in volkomen gezondheid.

Denk aan congreslid Upshaw die jaar na jaar, 
zesenzestig jaar, aan stoel en bed gekluisterd 
zat. En ogenblikkelijk stond hij overeind, rende 
door het gebouw, raakte zijn tenen aan, werd 
volkomen normaal en gezond gemaakt.

Denk maar aan de duizenden en duizenden 
mensen die genezen zijn. Waarom zitten we hier 
totdat we sterven? Laten we er iets aan doen.

Heb geloof als u ziek bent of in nood. De Bijbel zegt 
dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot 
in eeuwigheid, dus als Hij tweeduizend jaar geleden in 
staat was een wonder te doen, dan is Hij vandaag in 
staat om hetzelfde te doen. Hij beloofde ons dat we 
genezen zijn, als we alleen maar zouden geloven. 

Ieder van ons kan de bladzijden van de Bijbel omslaan 
en zien dat God wonderen doet: Mozes deed de wa-
teren van de Rode Zee splijten, Elia riep een honger-
snood uit, Jezus liep op het water, en de discipelen 
genazen de zieken. 

Er zijn duizenden wonderbaarlijke gebeurtenissen 
opgenomen in de Bijbel. Als God met tekenen 
en wonderen getuigt, waar zijn dan vandaag 
Zijn wonderen? Kan Hij kanker genezen zoals Hij 
melaatsheid in de Bijbel genas? Hoe zit het dan met 
AIDS of malaria? Kan Hij nog steeds een wonder doen? 
Ja, God doet nog steeds wonderen en deze tekenen 
volgen hen die geloven. 

Johannes 14:12

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
wie in Mij gelooft, de werken, 
die Ik doe, zal hij ook doen, en 
grotere nog dan deze, want Ik 
ga tot de Vader;
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Tris 
Griffin ging naar de dokter in het begin van 2013 vanwege rugpijn 
waarvan ze vreesde dat het een herhaling zou kunnen zijn van haar 
strijd tegen kanker. Een MRI-scan toonde een “aortadissectie” in haar 
hart, wat een aanleiding voor de artsen was om verdere testen te doen 
en een spoedoperatie voor de volgende dag in te plannen. De lijn door 
het hart op de afbeelding is een duidelijke spleet die een snelle en 
vrijwel zekere dood zou betekenen als deze zou scheuren. 

Florence 
Nightingale, 
een ver familielid 
van de bekende 
verpleegkundige, had 
maagkanker in het 
laatste stadium. Zij 
stuurde deze foto als 
een laatste verzoek 
voor gebed voordat 
de kanker haar 
uiteindelijk van het 
leven zou beroven. 
Zoals u kunt zien, 
stond zij op het punt 
te sterven voordat de 
Here Jezus haar genas 
in 1950. De volgende 
foto werd na haar 
genezing genomen 
en ingezonden als 
een bewijs dat God 
nog steeds de zieken 
geneest.

William D. 
Upshaw  
diende acht jaar 
in het Huis van 
Afgevaardigden 
van de Verenigde 
Staten en was 
presidentskandidaat 
in 1932. Een ongeval 
in de landbouw 
verlamde hem toen 
hij een kind was, en 
hij bracht 66 jaar 
door of op krukken 
of in een rolstoel. In 
1951 werd hij volledig 
genezen en kon hij 
de rest van zijn leven 
normaal lopen.
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De volgende dag, nadat gelovigen voor haar gebeden hadden, voerden 
de artsen nog een CT-scan uit om vóór de operatie de ligging van de 
spleet precies vast te stellen. Deze keer lieten de beelden een volmaakt 
gezond hart zien. Verbijsterd vertelde de chirurg mevrouw Griffin: “Ik 
weet niet wat ik u moet vertellen. U had een aortadissectie, maar nu is 
alle bewijs weg.” Hij liet haar de beelden zien van voor het gebed, en 
toen van daarna. “U bent vrij om te gaan en er is bovendien geen spoor 
van kanker. U bent kerngezond.”

(links) De pijl van de arts wijst 
de aorta aan, het donkere, 
ronde gebied in het midden 
van het beeld. De diagonale lijn 
er doorheen is het aneurysma, 
oftewel “dissectie” van de aorta, 
wat onmiddellijk een operatie 
vereist en fataal is als het 
scheurt. (boven) Een tweede scan 
werd de volgende dag genomen. 
De dissectie verdween volledig en 
kwam nooit meer terug.

Verwijzingen
Psalm 103:2-3 
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

Jesaja 53:5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, 
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Marcus 16:17
En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen 
uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

Lukas 17:6
En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen deze 
moerbeiboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.

Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 
grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 

I Thessalonicensen 1:5
Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in de Heilige 
Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. 

Hebreeën 2:3-4 
Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de 
Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.
God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen, en allerlei 
krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Hebreeën 13:8 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Jakobus 5:15
En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden 
gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

I Petrus 2:24
Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
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Er zijn vandaag duizenden verschillende denominaties 
in de wereld. Elke religie veroordeelt de andere, toch 
beloven zij allen redding door hun denominatie. Hoe 
weten wij welke we moeten kiezen?
Als we de Katholieke kerk kiezen, dan accepteren we 
de voorspraak van heiligen, dat niets anders is dan 
het aanbidden van afgoden. De Bijbel zegt: “Want 
er is één God en ook één middelaar tussen God en 
mensen, de mens Christus Jezus,” (I Tim. 2:5). De 
priester wordt “Vader” genoemd, wat door Jezus 
verboden werd in Matt. 23:9: “En gij zult niemand uw 
vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, 
namelijk Die in de hemelen is.” De Pinksterbeweging 
vertelt ons dat het spreken in tongen het eerste 
bewijs is van de Heilige Geest, terwijl Paulus zei: 
“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en 
der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware 
schallend koper of een rinkelende cimbaal.” (I Kor. 13:1)  

OORDEELOordeel

Bijna alle denominaties zullen ons al snel vertellen 
dat er vele dingen in de Bijbel verkeerd zijn uitgelegd, 
verloren gegaan door vertalingen, of niet van toepassing 
zijn vandaag de dag. Moeten we dan de Bijbel geloven 
of de denominationele leerstellingen? Wat zal God als 
maatstaf voor het oordeel gebruiken?  

Als ik de Katholiek hier vanavond zou vragen: 
“Waardoor denkt u dat God de wereld 
zal oordelen?” De Katholieken zeggen: 
“Door de Katholieke kerk.” Goed, nu welke 
Katholieke kerk? Nu, ze hebben de Roomse, 
de Grieks-orthodoxe, en vele daarvan. Welke 
Katholieke kerk zou het zijn? De Lutheranen 
zeggen: “Door ons”, dan zijn jullie Baptisten 
buitengesloten. En dan als we zouden zeggen: 
“Door de Baptisten”, dan zouden jullie 
Pinkstermensen buitengesloten zijn. Dus zou 
er zo’n verwarring zijn, niemand zou weten wat 
te doen; dus Hij beloofde nooit om de wereld 
door de kerk te oordelen.

Hij beloofde om de wereld door Christus te 
oordelen, en Christus is het Woord. En de 
Bijbel is wat de wereld zal oordelen, wat 
Jezus Christus is, dezelfde gisteren, vandaag 
en tot in eeuwigheid.

Psalm 96:13 

Voor het aangezicht van 
de HEERE, want Hij komt, 
want Hij komt om de aarde te 
oordelen. Hij zal de wereld 
oordelen in gerechtigheid en 
de volken met Zijn waarheid.
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Verwijzingen
Johannes 1:1
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:14 
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

Johannes 5:22
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven;

Johannes 12:48
Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt: het woord, dat Ik 
gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. 

Efeziërs 1:5-7
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in 
Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 

Efeziërs 2:5-8
Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door 
genade zijt gij behouden –, 
En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 
Jezus, 
Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) 
goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

I Johannes 1:7
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en 
het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

Openbaring 22:18-19
Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot 
deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. 
En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit 
het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
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Handelingen 2:38

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige 
Geest ontvangen.

Kennelijk is de doop erg belangrijk, maar maakt het uit 
hoe we gedoopt worden? Is er een juiste doop, of kan 
het ook op een andere manier? Als u de Bijbel gelooft: 
JA, er is een juiste doop. 
De meeste kerken dopen in de Naam van de Vader, Zoon 
en Heilige Geest, maar dit is niet juist volgens de Bijbel. 
In Handelingen 19 waren er sommige mensen die al 
in Jezus Christus geloofden, maar de Heilige Geest 
nog niet in hun hart hadden ontvangen. De apostel 
Paulus wist de juiste manier om de Heilige Geest 
te ontvangen, dus vroeg hij hen: “Waarin zijt gij dan 
gedoopt?” En zij zeiden: “In de doop van Johannes.” 
(Handelingen 19:3) Paulus zag dat zij niet volgens het 
bevel van Petrus in Handelingen 2:38 waren gedoopt, 
dus beval hij hen om opnieuw gedoopt te worden in de 
Naam van de Here Jezus. Vervolgens, zoals beloofd, 
ontvingen zij de Heilige Geest.

DE NAAMDe Naam

Marcus 16:16

Wie gelooft en zich laat 
dopen, zal behouden worden, 
maar wie niet gelooft, zal 
veroordeeld worden.
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Waarom doopten de discipelen dan 
in de Naam van Jezus, terwijl Jezus 
Zelf hen vertelde om in de Naam 
(niet “namen”) van de Vader en van 
de Zoon en van de Heilige Geest te 
dopen? (Matt. 28:19) Maakten zij een 
fout? Nee! Ze deden precies zoals 
hen bevolen werd. 

Terwijl u dit artikel leest, denk dan 
eens aan uw eigen naam. Bent u een 
zoon? Is uw naam “Zoon”? Bent u 
een moeder? Is uw naam “Moeder”? 
Natuurlijk niet, dat zijn slechts titels. 
U hebt een echte naam, en God ook. 

Hier is het antwoord:

En er staat nergens in de Bijbel 
dat iemand ooit in de naam van de 

Vader, Zoon, Heilige Geest werd gedoopt; omdat 
er zoiets niet bestaat. Vader is geen naam; en 
Zoon is geen naam; en Heilige Geest is geen 
naam; maar de Naam van de Vader, Zoon, Heilige 
Geest is de Here Jezus Christus.

Jezus Christus is God! Hij is de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 

Als u de Heilige Geest zoekt en uzelf afvraagt waarom 
de Here het u nog niet gegeven heeft, dan zou u 
zichzelf misschien dezelfde vraag kunnen stellen als 
Paulus: “Waarin zijt gij dan gedoopt?”

Verwijzingen
Mattheüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest, [Wat is de Naam van de Vader? Naam van de Zoon? Naam van de Heilige Geest?]

Marcus 16:16
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 

Johannes 5:43
Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn 
eigen naam, die zult u aannemen. [Als Hij komt in de Naam van Zijn Vader, wat is Zijn Naam dan?]

Johannes 10:30
Ik en de Vader zijn één.

Johannes 12:45
En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 

Johannes 14:8-9
Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. 
Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft 
de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 

Johannes 20:27-28
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek 
ze in Mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

Handelingen 2:38-39
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, 
onze God, ertoe roepen zal. 

Handelingen 4:12
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de 
mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Handelingen 8:12
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van de Naam van 
Jezus Christus, verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.

Handelingen 19:3-6
En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 
Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij 
geloven zouden in Hem, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. 
En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en 
profeteerden.

Efeziërs 4:5
Eén Heere, één geloof, één doop,

Kolossensen 3:17
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, 
terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

I Johannes 5:7
Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie  
zijn één.
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Er komt een dag waarop een ieder van ons, hetzij 
Christen of anderszins, precies te weten zal komen 
wat zich precies achter het gordijn van de tijd 
bevindt. De Bijbel belooft sommigen Eeuwig Leven, 
en anderen wordt verdoemenis beloofd. Door de 

geschiedenis heen heeft ieder mens zichzelf 
zeker afgevraagd: “Wat zal er met mij 

gebeuren wanneer ik sterf?” 

Lang voordat er ooit een Bijbel was 
om te lezen, keek de profeet Job 
naar de natuur. Hij vertelde over 
de hoop van een boom, als hij 
omgehakt wordt en afsterft, 
toch loopt hij door de geur van 
water weer uit en vormt jonge 
scheuten. Job wist dat een 
man, net als de boom, weer 
tot leven zou komen: 

Als een man gestorven is, zal hij weer leven? 
Ik zou al de dagen van mijn strijd hopen, totdat 
mijn verandering komen zou.

Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat 
Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.

Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet 
om mijn zonden. (Job 14:14-16)

Job had wellicht geen Bijbel om te lezen, maar hij wist 
dat God hem op een dag zou laten opstaan uit het graf 
als de Verlosser van de mensheid voortgekomen was. 

Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven 
werden. Och, of zij in een boek ook werden 
ingetekend!

Dat zij met een ijzeren griffel en lood voor 
eeuwig in een rots gehouwen werden!

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de 
laatste over het stof opstaan;

En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen 
hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; 
(Job 19:23-26)

De profeet sprak over de Here Jezus en de opstanding 
van Zijn volk. Door openbaring wist Job dat hoewel 
onze lichamen volledig zouden mogen vergaan, Jezus 
ons vlees zal herstellen. En met onze eigen ogen zullen 

HET LEVEN HIERNAHet Leven Hierna

Johannes 5:28-29

Verwondert u daar niet over, 
want de ure komt, waarin 
allen, die in de graven zijn, zijn 
stem zullen horen;
En zullen uitgaan, die het 
goede gedaan hebben, tot de 
opstanding des levens, en die 
het kwade gedaan hebben, tot 
de opstanding der verdoemenis.
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wij Zijn Komst zien. Heel Gods volk verlangt naar die 
heerlijke dag.
Niettemin, zo zeker als God bestaat, is er ook een 
duivel; en zo zeker als er een Hemel is, is er ook een 
hel. Er staat meer op het spel dan we ons kunnen 
voorstellen. De apostel Paulus zei: “Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 
mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid 
heeft voor hen die Hem liefhebben.” (I Kor. 2:9)

Ons verstand kan niet vatten hoe groot de Hemel zal 
zijn, noch kan het de gruwelen van de hel vatten. Jezus 
vertelde ons dat de hel zo erg is, dat het beter zou zijn 
dat we een deel van ons lichaam afhakken dan het 
risico te nemen om naar die gruwelijke plaats te gaan.
En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; 
het is beter voor u verminkt het leven in te gaan 
dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het 
onuitblusbare vuur, (Marcus 9:43)

Wie zal er dan naar de Hemel gaan? En wie zal naar 
de hel gaan? Het is een treurige gedachte, maar 
Jezus zei dat de meeste mensen de beloning niet 
zullen ontvangen die Hij graag geven wil: Gaat in 
door de enge poort; want wijd is de poort, en breed 
is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, 
die door deze ingaan; Want de poort is eng; en de 
weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen 
zijn er, die deze vinden. (Matt. 7:13-14)

Jezus zei ook: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: 
Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der 
hemelen; maar die daar doet de wil van Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien 
dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij 
niet in uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 
duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten 
gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik 
heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de 
ongerechtigheid werkt!” (Matt. 7:21-23)

Alleen maar omdat een persoon Christelijk beweert 
te zijn, betekent niet dat hij gered is. Dan rijst bij ons 
de voor de hand liggende vraag op: Hoe ontvang ik 
Eeuwig Leven? Jezus gaf ons een heel eenvoudig 
antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn 
woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden 
heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de 
verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het 
leven. (Joh. 5:24)

Helaas zijn er vandaag zo weinig mensen in de 
wereld die tijd vrij willen maken in hun drukke leven 
om het Woord van God te horen. En het zijn er nóg 
minder die het Woord zullen geloven nadat zij het 
gehoord hebben. 

De kerken vertellen ons om een goed mens te 
zijn, positief te denken en niet te liegen, te stelen 
of te bedriegen, en dan gaan we naar de Hemel. 
Ze begrijpen niet dat de hel vol zal zitten met 
mensen die een goed leven lijken te leiden. De 
realiteit is dat we niet naar de Hemel zullen gaan 
vanwege onze goede daden of omdat we lid zijn 
van een bepaalde kerk. Er is slechts één weg naar 
het Eeuwige Leven en dat is door Jezus Christus. 
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Hij leerde ons dat we Zijn Woord, dat is de Bijbel, 
moeten GELOVEN. Hoe zouden we anders gered 
kunnen worden? 

Wanneer voor u de dag des oordeels komt, zult u 
“Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat 
Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der 
wereld,” (Matt. 25:34) horen, of zult u “Gaat weg van 
Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de 
duivel en zijn engelen bereid is,” (Matt. 25:41) horen?

Terwijl u deze woorden leest, moet u een keuze 
maken: Kiest u ervoor om Gods Woord te geloven?

Waar zult u de eeuwigheid 
doorbrengen?

Verwijzingen
Job 14:12-16
Alzo ligt de mens neer, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, 
noch uit hun slaap opgewekt worden.
Och, of Gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat Uw toorn zich afkeerde; dat Gij mij een 
bepaling steldet, en aan mij gedachtig waart!
Als een man gestorven is, zal hij weer leven? Ik zou al de dagen van mijn strijd hopen, totdat mijn 
verandering komen zou.
Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.
Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijn zonden.

Job 19:23-26
Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend!
Dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouwen werden!
Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;
En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;

Mattheüs 7:21-23
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die 
daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! Hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd, 
en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de 
ongerechtigheid werkt!

Mattheüs 22:14
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Johannes 3:16-17
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar 
opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

Johannes 5:24
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 de dood overgegaan in het leven. 

I Korinthe 2:9
Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het 
hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben. 

I Thessalonicensen 4:13-18
Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van hen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd 
zijt, zoals de anderen, die geen hoop hebben.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen, die ontslapen 
zijn in Jezus, weerbrengen met Hem.
Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de 
toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods 
neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, 
de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen.
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.



22

Genesis 3:6-7

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij 
een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was 
om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; 
en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden 
gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten 
vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

Genesis 3:14-15

Toen zeide de HEERE God tot die slang: Omdat gij dit 
gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven 
al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof 
zult gij eten, al de dagen van uw leven.

En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, 
en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop 
vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

DE OORSPRONKELIJKE ZONDEDe Oorspronkelijke Zonde

Genesis 3:1

De slang nu was listiger dan 
al het gedierte des velds, dat 
de HEERE God gemaakt had; 
en hij zeide tot de vrouw: 
Is het ook, dat God gezegd 
heeft: Gij zult niet eten van 
alle boom van deze hof?

Dit is de eerste zonde die in de Bijbel beschreven is. 
Het sluwste van al het gedierte, de slang, “verleidde” 
Eva om een verboden vrucht te eten. Zij at die en gaf 
hem vervolgens aan haar man, waardoor ze beseften 
dat zij naakt waren. 

De logische vragen zijn: Hoe kan een slang praten? 
Wat heeft een appel te maken met naakt zijn? En 
waar past het zaad van de slang in dit alles? 

De Bijbel zegt dat de slang het 
“listigste” van al het gedierte was. 
Hij leek zo op een mens dat hij 
kon lopen en praten, en zelfs 
een verstandig gesprek kon 
voeren. Nadat hij Adams 
vrouw verleidde, vervloekte 
God hem om een slang 
te zijn, maar pas nadat de 
schade al aangericht was en 
het zaad al geplant was. 

De Bijbel zegt in Genesis 3:15 
dat de slang een zaad had, 
en dat God vijandschap zette 
tussen de twee zaden. Het ligt 
voor de hand dat het slangenzaad 
zich vóór de afscheiding met Eva’s 
natuurlijke zaad had vermengd. Hoe 
kon dat alles het gevolg zijn van het 
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eten van een appel? En dan, enkele verzen verderop, 
“noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat 
zij de moeder aller levenden is.” Merk op dat er niet 
staat dat Adam de vader van alle levenden is. 

Er zijn verschillende “vruchten” in de Bijbel. Natuurlijk 
is er de letterlijke vrucht, zoals een appel, die groeit 
en als voedsel genuttigd wordt. Er is ook de vrucht 
die betrekking heeft op onze werken, hetzij natuurlijke 
werken zoals het land bewerken en zaken doen, 
hetzij geestelijke werken zoals wonderen doen en het 
Evangelie prediken. Vervolgens is er de vrucht van de 
schoot, die betrekking heeft op zwanger worden en 
geboorte. 

Zou het eten van een letterlijke vrucht Adam en Eva 
laten beseffen dat zij naakt waren? Of zou er een 
lichamelijke relatie tussen een man en een vrouw 
voor nodig zijn om hen te laten beseffen waarom zij 
bepaalde delen van hun lichaam moesten bedekken? 

Wat is er die dag in de Hof werkelijk gebeurd dat de val 
van de hele mensheid veroorzaakte?

Zoals het Zaad van de vrouw letterlijk God was, 
Die Zich voortplantte in menselijk vlees, zo 
is het zaad van de slang letterlijk de deur die 
satan vond, waardoor hij in het menselijk ras 
kon doordringen. Satan kon onmogelijk (daar 
hij slechts een GESCHAPEN geestelijk wezen 
was) zichzelf voortplanten, zoals God dit wel 
kon; daarom vertelt Genesis hoe satan zijn zaad 
voortbracht en zich injecteerde in het menselijk 

geslacht. Herinner u ook dat satan de “slang” 
genoemd wordt. Het is zijn zaad, zijn indringen 
in het menselijk geslacht, waar wij het over 
hebben.

Voor dat Adam Eva ooit naar het vlees kende, 
had de slang die kennis reeds gekregen. En 
degene die daaruit geboren werd, was Kaïn. 
Kaïn was uit (geboren van of verwekt door) de 
“Boze”. I Johannes 3:12.

…De waarheid is, dat Eva TWEE zonen 
(tweelingen) in haar schoot had, afkomstig van 
AFZONDERLIJKE bevruchtingen. Zij droeg 
tweelingen, met de ontvangenis van Kaïn iets 
vooraf gegaan aan de ontvangenis van Abel.
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Verwijzingen
Genesis 3:6-7
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, 
die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man 
met haar, en hij at.
Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten 
vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
[Hoe konden zij door het eten van een vrucht beseffen dat zij naakt waren?]

Genesis 3:13-15
En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: Die slang 
heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
Toen zeide de HEERE God tot die slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het 
vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen van 
uw leven.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar 
zaad, dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
[Die ‘slang’ had een zaad. Het ligt hier voor de hand dat dit niet betrekking op een gewone slang 
heeft.]

Genesis 3:20 
Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder aller levenden is.
[Waarom wordt Adam niet de vader aller levenden genoemd?]

Genesis 4:1-2
En Adam bekende Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man 
van de HEERE verkregen!
En zij voer voort te baren zijn broeder Abel; en Abel werd een schaapherder, en Kaïn werd een 
landbouwer.
[Alle leven komt van God, of het nu door wettige of onwettige ontvangenis is. Satan kan geen leven 
scheppen.]

Lukas 3:38
De zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. 
[Waar is Kaïn, de eerstgeborene, in het geslacht van Adam?]

I Johannes 3:12
Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem 
dood? Omdat zijn werken boos waren, en die van zijn broeder rechtvaardig.
[God schiep Adam naar Zijn beeld. Waar kwam de boosheid van Kaïn vandaan, en waar kwam de 
rechtvaardigheid van Abel vandaan? Zij hadden hun eigenschappen van hun vaders geërfd.]

Judas 1:14
En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is 
gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
[Nergens in de Bijbel staat dat Kaïn van het geslacht van Adam komt.]
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DE GEDUCHTE DAG DES HERENDe Geduchte Dag Des Heren

Maleachi 4:1

Want zie, de dag komt, 
brandend als een oven!

Maleachi 4:5-6

Zie, ik zend u de profeet elia, voordat de grote en 
geduchte dag des HEREN komt.
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen 
en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet 
kome en het land treffe met de ban.

Het laatste Boek uit het Oude Testament belooft 
de vernietiging van de wereld. Maar vóór het einde, 
wordt Elia de profeet voorzegd om terug te keren en 
de Messias te introduceren. Sommigen zeggen dat 
Johannes de Doper deze profetie vervuld heeft. 

Tweeduizend jaar geleden waren de Joden in 
afwachting van de komst van de Messias. Zij wisten 
dat Maleachi over een man profeteerde met de geest 
van Elia die de Messias aan hen zou voorstellen. Maar 
toen Johannes de Doper kwam, was hij niet wat zij 
verwacht hadden hoe Elia zou zijn. Toen ze Jezus de 
vraag stelden waarom Elia niet eerst gekomen was, 
vertelde Hij hen duidelijk dat Johannes de vervulling 
was van deze profetie: “En zo gij het wilt aannemen, 
hij is Elia, die komen zou.”
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Het was slechts een kleine groep mensen die deze 
openbaring ontving. Voor de meesten van de religieuze 
leiders was Johannes niet meer dan een overijverige 
criticus van hun organisaties. Niet alleen hebben zij de 
geest van Elia niet herkend, maar erger nog, zij hebben 
ook de Komst van Christus gemist.
Heeft Johannes dan de profetie van 
Maleachi vervuld? Niet helemaal.
Ten eerste heeft de wereld nog niet “als een oven 
gebrand”, dus weten we dat tenminste nog een 
deel van Maleachi 4 plaats moet vinden. Een ander 
Schriftgedeelte dat niet door Johannes vervuld 
is, was “het hart der kinderen tot hun vaderen 
terugvoeren.” En Jezus zelf profeteerde dat Elia wel 
eerst zal (toekomst) komen, en alles weer herstellen. 
(Matt. 17:11)  
Daarom moeten we uitzien naar Elia vóór de 
Tweede Komst van Christus!  
Nú, in deze moderne dag, is het tijd voor de Tweede 
Komst van de Here Jezus. Opnieuw wordt ons 
beloofd dat de geest van Elia Hem aan ons bekend 
zal maken in overeenstemming met Maleachi 4. Maar 
welke groep mensen zal Elia herkennen als hij komt? 
Alleen zij die hem verwachten.
Deze Woorden van onze Heer en Redder komen tot 
ons als we aan de profetie van Maleachi voor deze 
laatste tijd denken:
Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en 
ze hebben hem niet erkend…

Mattheüs 17:12
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Wat als we deze komst van Elia missen? 
Zullen we dan de Tweede Komst van Christus 
missen, zoals de schriftgeleerden en Farizeeën 
Zijn Eerste Komst hebben gemist omdat zij 
Johannes de Doper niet hebben herkend?

Verwijzingen
II Koningen 2:15
Toen nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest 
van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neer ter aarde.

Jesaja 40:3-4
Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de 
wildernis een gebaande weg voor onze God.
Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal 
recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. [Johannes de Doper]

Maleachi 3:1
Zie, Ik zend mijn bode [Johannes de Doper], die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; 
plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij 
begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen.

Maleachi 4:1-6
Want zie, de dag komt, brandend als een oven! [is nog niet gebeurd]; Dan zullen alle 
overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in 
brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn 
onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik 
bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.
Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, 
inzettingen en verordeningen.
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen [Johannes de Doper], en het hart der 
kinderen tot hun vaderen [hedendaagse Elia], opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Mattheüs 11:10
Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg 
voor U heen bereiden zal. [Maleachi 3:1, Johannes de Doper]

Mattheüs 11:14
en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. [Johannes de Doper]

Mattheüs 17:11-12
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. [hedendaagse Elia]
Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem 
gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. [Johannes de Doper]

Lukas 1:17
En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren 
tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de 
Heere een toegerust volk gereed te maken. [Johannes de Doper]
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HET WOORDHet Woord

Hebreeën 4:12

Want het Woord Gods is levend 
en krachtig, en scherpsnijdender 
dan enig tweesnijdend zwaard, 
en gaat door tot de verdeling 
van de ziel, en van de geest, en 
van de samenvoegselen, en van 
het merg, en is een oordeler der 
gedachten en der overleggingen 
des harten.

Met zo veel leerstellingen, denominaties en sekten in 
deze moderne wereld, waar hoort de ware gelovige 
dan thuis? Als Petrus, Jakobus en Johannes hier 
vandaag op aarde waren, bij welke denominatie zouden 
zij horen? Zouden wonderen hun bediening nog volgen 
of zouden zij beweren dat die dagen al lang tot het 
verleden behoren? Zouden zij een compromis sluiten 
over de doop? Zouden zij hun kerkleer volgen ook al 
wijkt het maar een klein beetje van het Woord af? 
Zouden zij de Bijbel geloven, of zouden zij de Farizeeën 
en Sadduceeën van vandaag geloven?
Stel uzelf deze vraag: Als Jezus Christus hier vandaag 
was, zou u dan alles verlaten om Hem te volgen? Zou 
u Zijn Woord geloven?
Hij heeft u dezelfde mogelijkheid gegeven die Hij Zijn 
discipelen gaf. Hij gaf dit traktaat in uw handen om u 
terug naar het Woord te wijzen, Zijn Bijbel. Zou u een 
compromis sluiten?

Mannen en vrouwen, vrienden, realiseert u 
zich dat de God van de Hemel die Christus 
Jezus uit de dood opwekte, niet dood is, 
maar dat Hij leeft. En als Hij Zijn Woord 
hield aan David, als Hij Zich Eraan hield 
bij Elia, als Hij Zich Eraan hield bij Mozes, 
als Hij Zich Eraan hield bij de Hebreeuwse 
jongelingen, Zich Eraan hield bij--bij Daniel, 
zal Hij Zich Er ook aan houden bij u en mij.
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Wilt u meer Weten? 
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