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‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij
heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de
aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens
naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij
hen. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. En de HEERE God
bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. En
zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet’ (Genesis 1:26-27,
31; 2:22,25).
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‘En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van
de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u zeker sterven. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet
sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen
worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom
goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die
begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en
zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan’ (Genesis 2:16-17; 3:4-6).
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‘Toen werden de ogen van beiden geopend en zij
merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten
vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf
schorten’ (Genesis 3:7).
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‘En God zei: Ik zal vijandschap teweegbrengen
tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en
haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en
u zult Het de hiel vermorzelen’ (Genesis 3:15).

04

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht
waren: alles wat ze uitdachten was steeds even
slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had
gemaakt en voelde zich diep gekwetst.7Ik zal de
mensen die ik geschapen heb van de aarde
wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het
vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb
er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach
vond bij de HEER genade. (Genesis 6:5-8).
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En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij
en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken
zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Genesis 9:12,13
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‘De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw
vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw
naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend
worden’ (Genesis 12:1—3).
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‘Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, naderbij
kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte, totdat er een andere koning
opstond, die Jozef niet gekend had. In die tijd werd Mozes geboren. Deze heeft hen
uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de Rode Zee en in de
woestijn, veertig jaar’ (Handelingen 7:17, 20, 36).
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Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen
wensen gezegend te worden als jij.’ Genesis 12:3 
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Maar zij namen Gods verbond niet in acht en weigerden te wandelen in Zijn wet. Zij
vergaten Zijn daden en Zijn wonderen, die Hij hun had laten zien’ (Psalm 78:10-11).

10

‘Maar Hij was barmhartig en verzoende de ongerechtigheid, Hij richtte hen niet te gronde,
maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn volle grimmigheid niet op. Hij zag hun
benauwdheid, toen Hij hun roepen hoorde. Hij dacht hun ten goede aan Zijn verbond; Hij
had berouw, naar Zijn grote goedertierenheid’ (Psalm 78:38; 106:44:45).
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Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het
geloof d‘En de HEERE deed rechters opstaan, die hen
verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Zij
luisterden echter ook niet naar hun rechters, maar gingen als
in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen
neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun
vaderen gegaan waren, toen die luisterden naar de geboden
van de HEERE. Zíj deden zo niet’ (Rechters 2:16-17).
at u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
Kolossenzen 2:7
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Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen, en zij kwamen
bij Samuel in Rama. Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud
geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom
een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle
volken. De HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de
stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij
hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat
Ik geen Koning over hen zou zijn. U zult het in die dagen
uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt,
maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden. Maar het
volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij
zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan
zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding
geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren’ (1
Samuel 8:4-5,7,18,19-20).
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‘In de dagen van koning Josia zei de HEERE tegen mij: Hebt u
gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging elke
hoge berg op en onder elke bladerrijke boom, en bedreef
daar hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had:
Keer terug naar Mij, maar zij keerde niet terug. Dat zag haar
trouweloze zuster Juda. Zo gebeurde het dat het land door
haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd, want zij pleegde
overspel met steen en met hout’ (Jeremia 3:6-7,9).
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Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers
zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder
de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand
rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er
is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen
zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is
er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong
plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is
vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te
vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg
van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat
hun niet voor ogen. Want allen hebben gezondigd en missen
de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:9-18, 23).
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Maar zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het
huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond
zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen
gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen
uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken
hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het
huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in
hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan
zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn
broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij
zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste
toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid
vergeven en aan hun zonde niet meer denken (Jeremia 31:31—
34).
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Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,een scheut van
zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem
rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van
kracht en verstandig beleid,een geest van kennis en ontzag
voor de HEER. Jesaja 11:1,2
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Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om
op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël
gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven
tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot
aan het einde der aarde. Jesaja 49:9
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dat Hij mij [Paulus] door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft…dat in andere
tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoal het nu geopenbaard is aan Zijn
heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen
zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus,
door het evangelie… ” (Efeze 3:3-6)
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En nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door
de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij
Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de
afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen
draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door
Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de
hoogste hemelen’ (Hebreeën 1:1-3).
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“Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was … , dat u in die tijd zonder Christus was,
vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van
de belofte, U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus,
bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is
onze vrede, Die beiden [Joden en heidenen] één gemaakt heeft … opdat Hij die twee
[Joden en heidenen] in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,
en opdat Hij die beiden [Joden en heidenen] in één lichaam met God zou verzoenen door
het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. ” (Efeze 2:11-16)
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‘Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel
geven. Aan de uitbreiding van Zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op
de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van
de legermachten zal dit doen’ (Jesaja 7:14; 9:6).
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 Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden’ (Mattheüs 1:21).
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De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de Heer. Luk 2:10-11
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‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in
het -begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen
ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de
mensen. 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 1:1-4,14).
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‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Johannes 1:29)
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‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een
bazuin van God neerdalen uit de hemel’ (1 Thessalonicenzen 4:16).
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‘Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en
Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen,
uitverkorenen en gelovigen’ (Openbaring 17:14).
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‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook
het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle
eeuwigheid. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit
is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens,
werd hij in de poel van vuur geworpen’ (Openbaring 20:10, 14-15).
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‘Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor
Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en
majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen’ (Judas 1:24-25).
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Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’
(Openbaring 22:20).
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