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2Hoofdstuk 1

DE VOLTOOIING VAN 
MYSTERIE DER EEUWEN
 

 

Deze publicatie is een aanvulling op de preken die gegeven zijn tijdens 
het Loofhuttenfeest van 2010, waarin 4 nieuwe Waarheden die God 
aan Zijn Kerk gegeven heeft, uitgelegd worden. Deze Waarheden zijn 
een definitieve verfijning van Herbert W. Armstrongs boek ‘Mysterie 
der Eeuwen’

God stelde een apostel aan in het Filadelfia tijdperk, om de Kerk uit 
de duisternis te leiden die over het Sardes tijdperk gekomen was; een 
era dat ten einde liep toen zij geestelijk dood geworden was. Slechts 3 
fundamentele waarheden waren overgebleven tegen het einde van dat 
tijdperk. God riep Herbert W. Armstrong om de waarheid in Zijn Kerk 
te herstellen en om de Kerk voor te bereiden op de eindtijd. 

Na meer dan 50 jaar Gods Kerk gediend te hebben, schreef Herbert 
W. Armstrong zijn laatste boek ‘Mysterie der Eeuwen’. Dit boek was een 
verzameling van kennis en waarheid, die God aan hem geopenbaard 
had in de loop van die 50 jaar. Dit boek is, na de Bijbel, het belangrijkste 
boek dat ooit geschreven werd. Het bevatte eveneens de meest onthul-
lende en gedetailleerde uitleg van het plan van God dat tot dan toe ooit 
was geschreven ….maar het was niet compleet. 

In de afgelopen 6.000 jaar heeft God gestaag Zijn plan en doel aan 
de mensheid geopenbaard. Maar toen (omdat het Filadelfia tijdperk nog 
slechts luttele decennia verwijderd was van de tijd dat Gods Koninkrijk 
naar aarde zou komen) heeft God de openbaring aan de mensheid van 
Zijn grote plan dat Hij aan het uitwerken is, versneld en geïntensifieerd. 
Daarom inspireerde God Herbert W. Armstrong deze geopenbaarde waar-
heden, die Hij aan hem gegeven had, samen te brengen in dit laatste boek. 

‘Mysterie der Eeuwen’ verduidelijkt stap voor stap het verhaal 
van Gods plan door de eeuwen heen. Na bijna 6.000 jaar menselijke 
geschiedenis had God de mens nu de duidelijkste uitleg ooit gegeven, 
over Zijn doel van Zijn schepping van alle dingen. 

Hoewel dit boek een verzameling is van alle geopenbaarde waarhe-
den die in meer dan 50 jaar aan Herbert W. Armstrong onthuld waren, 
was er nog veel meer dat onthuld moest worden. God had een dubbele 
portie van Zijn geest in reserve gehouden voor Zijn laatste apostel in 
de eindtijd. Het doel van het geven van deze extra portie van Zijn geest 
was om expliciet meer waarheden te onthullen aan Zijn Kerk en aan de 
wereld, voor de wederkomst van Zijn Zoon als Koning der koningen. 
Gods doel hiermee is om een veel groter inzicht te geven over Zichzelf en 
Zijn schepping in de laatste dagen van de eindtijd. God doet dit om de 
weg vrij te maken voor een groter begrip wanneer Hij Zijn heilige geest 
begint uit te storten over miljoenen mensen die in Zijn Kerk geroepen 
zullen worden. 

Deze laatste 4 waarheden die God aan Zijn Kerk gegeven heeft zijn 
uitermate belangrijk  en zeer diepgaand. Met deze laatste grote openba-
ring aan de mensheid, geeft God ons waarheden die de finishing touch 
zijn inzake de kennis over wat God nu in Zijn grote schepping gaat uit-
voeren, nu Hij Zijn Koninkrijk op aarde inleidt. 

Gods eindtijdkerk heeft een boeiende en zelfs verbijsterende geschie-
denis. God openbaarde 18 grote waarheden aan Herbert W. Armstrong, 
die Hij in Zijn Kerk herstelde. Toen, gedurende het 7de tijdperk van de 
Kerk, werd de voorspelde (geprofeteerde) eindtijd apostase vervuld. 
De eindtijd ‘mens der wetteloosheid’, ook wel ‘de zoon des verderfs’ 
genoemd, trachtte deze waarheden te vernietigen. In deze apostase werd 
het merendeel van de Kerk vernietigd en werd één derde verstrooid; 
waarvan nog veel meer mensen vernietigd zouden worden. 

In de nasleep van deze apostase begon God een ‘lichaam van men-
sen’ bij elkaar te brengen, die Zijn Kerk zouden voortzetten in de laatste 
fase van de eindtijd. Dat profetische ‘overblijfsel’ is zo gezegend geweest 



3om nog veel meer geopenbaarde waarheden te ontvangen, terwijl alle 
andere verstrooide groepen stil hebben gestaan en nog slechts een zeer 
vage gelijkenis met de Kerk van voor de apostase vertonen. 

Deze laatste 4 waarheden, die door Gods laatste eindtijd apostel 
geopenbaard worden, brengen het totaal aantal extra waarheden, die 
onthuld zijn sinds de apostase, op 36. Dit is het dubbele van wat God 
gedurende het Filadelfia tijdperk gaf. Inderdaad, een dubbele portie van 
Gods geest is uitgegoten, en de Kerk en de wereld worden nu voorbereid 
op de laatste gebeurtenissen die zullen plaatsvinden en uiteindelijke tot 
de totstandkoming van Gods Koninkrijk op deze aarde zullen leiden. 

Het Geestenrijk
De eerste van de laatste 4 waarheden die God in deze fase van de eindtijd 
geopenbaard heeft, betreft Gods oordeel over Satan en de straf die God 
hem zal geven voor zijn rebellie. Om deze straf te begrijpen en waarom 
Satan toegestaan werd om op deze aarde te verblijven, in de nabijheid 
van de mens - de mensheid misleidende - kan niet volledig begrepen 
worden, zonder de twee volgende waarheden te begrijpen. 

Hoewel deze waarheid over Satans straf de eerste van de vier is die 
tijdens het Loofhuttenfeest gegeven werden, zal deze eerste waarheid 
in een ander hoofdstuk besproken worden. God heeft een speciaal doel 
met de volgorde waarop deze waarheden gegeven zijn tijdens het Feest. 
In deze publicatie worden ze in een andere volgorde gegeven, met een 
ander doel. 

Maar voor we de tweede waarheid, die tijdens het Loofhuttenfeest 
geopenbaard werd, bespreken gaan we ons eerst richten op het begin, 
op het bestaan van een geestenrijk. 

Met Gods eigen woorden, verkondigt Hij: “Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde: de Eerste en de Laatste” (Openbaring 
22:13) Wie kan zoiets begrijpen? De mens heeft een tijdelijk bestaan, 
en dit is van korte duur. In deze moderne 21ste eeuw kan de mens 
gebruik maken van geweldige technologie en streeft zij er naar om 

steeds meer te begrijpen over ons bestaan en zelfs de schepping van 
het universum (terwijl zij vergeten te vermelden dat God het universum 
wel eens gemaakt zou kunnen hebben) Grote vooruitgang in de weten-
schap heeft ertoe geleid dat de mens het heelal in tuurt, naar dingen die 
een paar miljard lichtjaren van ons verwijderd zijn. Het concept van één 
lichtjaar is al bijna onmogelijk voor de mens om te bevatten, laat staan 
het begrip eeuwigheid. 

Het begrip eeuwigheid kan de mens niet begrijpen of bevatten. Het 
menselijk brein is beperkt tot fysische wetten, het leven en wetenschap. 
De mens kan geen geestelijke zaken begrijpen, tenzij God hem of haar 
het vermogen daartoe geeft. Anders is het simpelweg onmogelijk om 
datgene wat geest of in het geestenrijk is, te begrijpen. Maar God zegt 
over Zichzelf: “Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwig-
heid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het 
heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat 
Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het 
hart der verbrijzelden.” (Jesaja 57: 15) 

God openbaart duidelijk dat Hij woont, leeft en bestaat in eeuwig-
heid. Zelfs met Gods geest die die waarheid overbrengt, is het nog altijd 
onmogelijk om volledig te begrijpen en bevatten wat Hij zegt over eeu-
wigheid. Wij hebben slechts twee keuzes: ofwel geloven wij Hem, ofwel 
geloven wij Hem niet. Dus, de fysieke schepping, met fysieke wetten en 
fysieke elementen kan het geestenrijk niet ‘zien’ en niet begrijpen en kan 
God en Zijn bestaan ook niet begrijpen. 

God Openbaart het  Bestaan van in den Beginne
Hoewel God spreekt van een begin, kan God ons alleen een beperkte 
uitleg geven van dit begin en dat kunnen we inderdaad maar op een 
zeer beperkt niveau begrijpen. God zegt dat Hij eeuwig bestaat, over het 
begin van het bestaan van God staat in het boek Johannes. 

Er staat: In den beginne was het Woord en het Woord was bij 
God en het Woord was God (Johannes 1: 1) Dit vers onthult grote en 



4ontzagwekkende dingen over God, maar de meeste mensen die dit 
lezen kunnen de omvang van wat God openbaart, niet begrijpen. Het 
grootste deel van de Kerk van God, dat verstrooid werd na de apostase, 
menen in dit vers dingen te lezen die niet beweerd worden, noch deze 
betekenis hebben. 

De meeste mensen hebben bepaalde ideeën over vers 14, dit is een 
ernstige fout en is zelfs godslasterlijk. Er staat: “En het Woord is vlees 
geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader) vol 
van genade en waarheid” (Johannes 1: 14) Dit is een eenvoudige stelling 
die refereert naar vers 1 van een openbaring aan de mensheid betref-
fende het Woord van God, maar omdat dit vers zo raar in het Neder-
lands vertaald is, wordt het foutief geïnterpreteerd als bewijs voor de 
drie-eenheid.  De drie-eenheid leert dat de Godheid uit drie individuele 
wezens is samengesteld, die één zijn. Het geloof in de drie-eenheid  leert 
dat de ‘heilige Geest’ één van deze wezens is die eeuwig geleefd hebben. 
Dit geloof onderwijst ook dat Jezus Christus één van deze wezens in de 
Godheid is, die eeuwig bestaan heeft. 

Als men in Johannes 1: 1 ‘het woord was bij God’ leest, veron-
derstelt men ten onrechte dat dit gaat over het Woord, in vers 14, 
dat vlees gemaakt werd. Dit gaat duidelijk over Jezus Christus, Hij is 
Degene die vlees gemaakt is. Door deze veronderstelling begrijpt men 
de grotere openbaring niet, die God geeft over Zichzelf en Zijn plan 
voor de mensheid. 

Als er staat ‘het Woord was met God’ betekent dat niet dat het 
Woord Jezus Christus was die ‘met/bij’ (langszij, naast) God was. Dit 
woord ‘met’ in het Grieks betekent niet ‘langszij of samen met, zoals 
samen met iemand zijn’. Een korte woordstudie zou duidelijk moeten 
maken hoe het gebruikt wordt in andere verzen. Er is een ander woord 
in de Griekse taal dat ‘met, bij iemand zijn, of naast, langszij iemand’ 
betekent. Maar dit woord hier heeft niet die betekenis. 

Laten we een eenvoudig voorbeeld onder de loupe nemen: “Hij 
zeide: Gaat naar (dit woord ‘naar’ is hetzelfde Griekse woord dat 
in Johannes 1 als ‘bij’ wordt vertaald, maar het betekent ‘aan’ of 
‘tot’)  de stad tot die en die en zegt tot hem: De Meester zegt: Mijn 
tijd is nabij; bij (hetzelfde Griekse woord dat ‘aan of ‘tot’ betekent) 
u houd Ik met (een ander Grieks woord dat ‘met’ of samen met’ bete-
kent)  mijn discipelen het Pascha (Mattheus 26:18). Jezus zei niet dat 
ze de stad moesten ingaan ‘met’ of ‘samen met’ de man die ze moesten 
ontmoeten, maar zij moesten in de stad gaan ‘naar’ de man ‘toe’ die 
Hij beschreven had. Hij zei niet dat Hij het Pascha ‘met’ het huis ging 
houden…maar ‘in’ dat huis. Hij zei wél dat Hij het Pascha (‘samen’) 
‘met’ de discipelen zou houden. 

Terugkomend op het vers in Johannes 1:1 , daar staat dus eenvou-
dig weg “het Woord was aan God”, en dus niet “met” God. Met andere 
woorden het “Woord” was ‘aan’ God en ‘aan’ geen ander. Het Woord 
was ALLEEN aan God. Het was Gods Woord. In dit vers wordt er duide-
lijk niet over Jezus Christus gesproken als zijnde ‘met’ of ‘bij’ God.

Dit vers is een grotere openbaring van wat er eerder opgetekend 
werd:  Ik ben de HERE (Jaweh) en niemand meer (Hebreeuws: niemand 
anders) buiten Mij is er geen God (Elohim) Ik zal u gorden, hoewel bij 
Mij niet kent. Opdat men wete, van den opgang der zon en van den 
ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE (Hebreeuws: 
niemand anders) en niemand meer (Jesaja 45: 5 – 6) 

Diegenen die zich vastklampen aan de doctrine van de drie-eenheid; 
en zeggen ofwel dat de Heilige geest eeuwig bestaan heeft of dat Jezus 
Christus eeuwig bestaan heeft, of beiden, schuiven Gods duidelijke 
woorden onder de tafel. Deze valse doctrine van de katholieke kerk (die 
ook door vele andere religies aangenomen zijn) heeft grote verwarring 
veroorzaakt in de wereld en heeft de verspreiding van het ware Evan-
gelie (het goede nieuws) van God, over Zijn ware plan en het doel voor 
de mensheid, belemmerd.  Het heeft verhinderd dat het Jodendom en 



5de Islam de waarheid geleerd hebben over Gods grote Profeet, Jezus 
Christus. Beiden van deze religieuze groeperingen geloven dat God Één 
is (dit heeft het christendom altijd verworpen) en dat alleen de Enige 
Almachtige God eeuwig bestaan heeft. Daarom wijzen zij het evangelie 
van Jezus Christus af. 

In zeer duidelijke en krachtige bewoordingen, openbaart de HERE 
God (Jahweh Elohim) dat Hij de Schepper is van alle dingen. En dat er 
niemand is die Hem geholpen heeft met deze Schepping. Want zo zegt 
de HERE (Jahweh) die de hemelen geschapen heeft – Hij is God (Elo-
him) Zelf– die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft 
haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar 
ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE (Jahweh) en er 
is geen ander (Jesaja 45: 18) 

Openbaring van het Woord
Om te begrijpen wat God bedoelt met het Woord, dat van in den begin-
nen bestond, dat  ‘aan’ Hemzelf was en aan geen ander, betekent dat je 
veel meer leert over God en Zijn plan en doel met de schepping van de 
mensheid. Wat wordt hier bedoelt met “het Woord was” God? Wat bete-
kent dit? Dit is werkelijk een prachtige openbaring ALS je de betekenis 
van het woord ‘Woord’ begrijpt, zoals in het Grieks ‘Logos’

Logos betekent veel meer dan spraak of het schrijven van woorden. 
Het brengt de betekenis van ‘denken en intentie’ over. De meeste mensen 
denken dat dit Griekse woord ‘Logos’  ‘de belichaming van een ontwerp 
of idee’ betekent of het wordt ook uitgelegd als ‘openbarende gedachte’. 

Als we dus spreken over Gods Woord, dat Hij is, Hem belichaamt – 
‘het Woord was met God en het Woord was God’ wordt ons verteld over 
datgene wat het Wezen van God belichaamt. Het Woord komt van God en 
is Zijn ‘openbarende gedachte’. Het is Zijn openbarend woord, het komt 
van Hem, van de geest van God, de belichaming van het Wezen van God. 

Wij moeten nu verdergaan met het lezen van de correcte vertaling en 
dan verdergaan met de volgende verzen: In den beginne was het Woord 

en het Woord was van/aan God en het Woord was God. 2 Dit was in den 
beginne bij God  3 Alle dingen zijn door Hem (Het Woord/Logos, God) 
geworden en zonder dit (Hem) is geen ding geworden, dat geworden is. 
4 In het Woord (Hem) was leven en het leven was het licht der mensen; 
5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegre-
pen (Johannes1: 1 – 5) 

God koos om essentiële elementen van Zijn eigen wezen aan de 
menselijke geest te openbaren, op een zodanige wijze, dat wij kunnen 
begrijpen ‘wat’ God doet en ‘hoe’ Hij het doet. Nogmaals, de meest ele-
mentaire begrippen. Hij koos ervoor om dit te doen, door middel van 
beschrijving van een fundamenteel bestandsdeel in Zijn leven dat Hem 
het meest volledig omschrijft. Dat is Zijn Woord; datgene wat zijn diep-
ste/eigen gedachten kan openbaren aan wie Hij maar wil.  

Wij zouden moeten begrijpen dat wie wij zijn, zijn oorspring vindt 
in onze geest. Wie wij zijn wordt geopenbaard of weerspiegeld in onze 
communicatie met anderen, of het nu verbale communicatie of actie is. 
Wat ons verschillende individuen maakt is te wijten aan ‘denken’ en 
‘gedachten’, in onze geest. Dat maakt wie wij zijn en dit is voor een ieder 
van ons anders. Het leven van God, en hoe Hij is, is aan de mens geopen-
baard door Zijn Woord. 

God vertelt ons dat Zijn Woord leven is. Het is ‘Zijn leven’ en daarin 
schuilt grote kracht, zoals we duidelijk zullen zien in deze publicatie. Dit 
leven van Hem, dat in Zijn Woord vervat zit, is een licht voor de wereld 
dat de ware manier van leven in de schijnwerpers zal zetten zodat de 
mens dit kan gaan nastreven, indien zij dit wil. En indien zij verkiest om 
dit licht niet in hun leven op te nemen (de ware wegen van God), dan 
zal het leven vol duisternis en verwarring zijn met de eeuwige dood als 
mogelijk gevolg.   

Dan laat God zien hoe Hij Zijn Woord geeft, dat de weg voor de 
mensheid kan verlichten. 6 Er was een mens van God gezonden, wiens 
naam was Johannes. 7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht 
te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het Licht 



6niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 Dit 
was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende 
in de wereld. (Johannes 1: 6 – 9) 

Deze verzen gaan over Johannes de Doper, die door God gestuurd 
was om een getuige te zijn van Zijn Zoon, Jezus Christus. God had 
vanaf het begin der tijd, nog voor er iets geschapen was, gepland dat 
Hij een Zoon zou hebben, door wie ‘het licht’ (de manier van leven van 
God – het Woord van God) de mensheid zou verlichten. Dit was het 
eigenlijke doel van God voor de mensheid. Dat licht voor de mensheid 
werd Jezus Christus. 

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en 
de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, 
en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar zovelen Hem 
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den 
bloede, noch uit den wil des vlezes, noch uit den wil des mans, maar 
uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft 
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en 
waarheid. (Johannes 1: 10– 14)

Wij hebben al gelezen dat God duidelijk openbaart dat Hij de Schep-
per aller dingen is. Maar het doel met Zijn schepping is om Elohim (de 
Familie van God) voort te brengen. Dit kan alleen werkelijkheid worden 
door een Zoon. Het doel van de gehele schepping van God wordt werke-
lijkheid door Zijn Zoon – ‘en de wereld is door Hem geworden’ 

Maar diegenen die leven gegeven werd, die het potentieel hadden 
om deel te gaan uitmaken van de God Familie, namen het licht niet aan, 
dat God hen stuurde. De mensheid kan het licht van God, het Woord van 
God, niet aannemen of aanvaarden zonder Zijn hulp. Als God iemand 
roept om het licht te zien, heeft die persoon een keuze: of ze het (Woord 
van God in en door Jezus Christus) wel of niet aannemen. 

 God zegt door Jezus Christus: Niemand kan tot Mij komen, tenzij 
de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken 
ten jongsten dag (Johannes 6: 44). Ook zegt Hij door Zijn Zoon: En Hij 
zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij 
het hem van de Vader gegeven zij (vers 65) Op Gods tijd kan de persoon 
kiezen om het licht, het Woord van God, wat hem of haar aangeboden 
wordt, aan te nemen.

Het Woord van God is vlees gemaakt. Het Woord van God werd 
gegeven in het leven van Zijn Zoon, in de geest van Zijn Zoon. Zijn Zoon 
had dezelfde geest, datzelfde licht, diezelfde manier van leven. 

God koos de enige echte ware en perfecte manier om Zichzelf en 
Zijn doel te openbaren aan de mensheid en dat door een Zoon. Degene 
die geboren werd als ‘het Woord van God dat vlees is geworden.’

Deze verzen in het eerste hoofdstuk van Johannes openbaren zoveel 
meer dan de wereld, of zelfs de verstrooide Kerk, ooit heeft geweten over 
Gods grote doel, dat vervuld wordt door Zijn Zoon. Ja, in den beginnen 
was het Woord, en dat was God (Jahweh Elohim).

De Aard van Gods Woord
Vanaf het begin bestond er alleen geest. En alleen diegene die wij ken-
nen als de Enige Eeuwige God, de Zelfstandig bestaande God, de God 
van alle Eeuwigheid. Wij hebben daarnet gelezen waar deze Grote God 
Zichzelf geopenbaard heeft, vanaf het begin, als het Woord. 

Er is nog meer openbaring van God die Hij aan ons heeft gegeven, 
zodat we nog meer kunnen begrijpen over dat begin dat Hij als ‘het 
Woord’ heeft omschreven. Deze kwestie van ‘het Woord’ wordt in Spreu-
ken nog enigszins anders beschreven, maar fundamenteel gaat het over 
hetzelfde begrip – daar het evenzeer het gevolg is van datzelfde leven – 
de ‘in alle Eeuwigheid Uit-Zichzelf-Bestaande’. Lees aandachtig hoe er in 
Spreuken over ‘wijsheid’ gesproken wordt, dit is een andere manier die 
God gebruikt om de aard van Zijn Woord te beschrijven.



7Roept de Wijsheid niet en verheft de Verstandigheid niet haar stem? 
(het meest elementaire begin van wat verstaan wordt als ‘wijsheid’) 2 Op 
de spits der hoge plaatsen, aan den weg, (de levensweg) ter plaatse, waar 
paden (levensweg) zijn, staat Zij: 3 Aan de zijde der poorten, voor aan de 
stad, aan den ingang der deuren (elke opening die zich voordoet in het 
leven) roept Zij overluid: 4 Tot u, om mannen! Roep Ik, en Mijn stem is 
tot de mensenkinderen. 5 Gij slechten! Verstaat kloekzinnigheid, en gij 
zotten! Verstaat met het hart  (streef daarnaar) (Spreuken 8: 1 – 5) 

God begint met te onthullen dat wij over wijsheid kunnen beschik-
ken in dit leven als we er naar op zoek zijn. Hij zegt ook dat alle wijsheid 
van Hem komt en van Hem alleen. 

6 Hoort, want ik zal verheven dingen spreken en mijn lippen (van 
wijsheid) openen tot wat recht is. 7 Want waarheid spreekt mijn gehe-
melte, een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid. 8 Al de woorden 
van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid 
en verkeerd. 9 Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar voor 
wie kennis gevonden hebben. 10 Neemt mijn vermaning aan en niet 
zilver, en kennis boven uitgelezen goud. 11 Want wijsheid is beter dan 
koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. 12 Ik, 
de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door over-
leggingen. 13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; (zo kan je 
wijsheid ontwikkelen, als je groeit in juiste eerbied voor God en ernaar 
streeft om volgens Zijn Woord te leven) hoogmoed en trots en boze wan-
del en een mond vol draaierijen haat ik.14 Mijner zijn raad (Hij zegt: 
het komt van Mij) en overleg (gezond verstand) ik ben het inzicht; (om 
jou te geven) mijner is de kracht. 15 Door mij regeren de koningen (als 
zij willen, kunnen zij ook deze eigenschappen krijgen) en verordenen de 
machthebbers recht. 16 Door mij heersen de vorsten en de edelen, al de 
rechters der aarde. (Spreuken 8: 6 – 16) 

God laat de mensheid zien dat ‘wijsheid’ bestaat in Gods schepping, 
en als iemand wijsheid zoekt, zal men daarin groeien. Het zal een kracht 

en zegening zijn in het leven. Dan onthult God het grotere belang van 
wijsheid en de bron daarvan: 

22 De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn 
wegen, vóór zijn werken van ouds af. God vertelt nu meer over Zijn wegen 
in Zijn woord, als kwestie van wijsheid. Voor er ook maar iets geschapen 
was laat God de belangrijkheid zien van die eigenschap, die van Hem 
komt. 23 Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer 
de aarde bestond. God spreekt over het begin, voor er ook maar iets 
bestond of geschapen was. God bracht wijsheid tot stand. Het was de 
eigenschap, het karakter, van Zijn Woord. Het is een weerspiegeling van 
Hem, in alles dat Hij doet. 

Hij gaat verder: 24 Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren, 
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. 25 Eer de bergen 
omlaag gezonken waren, vóór de heuvelen ben ik geboren; 26 toen Hij 
(de Eeuwige, Zelfstandig bestaande God) het aardrijk en de velden nog 
niet had gemaakt, noch de eerste stofdeeltjes der wereld. 27 Toen Hij de 
hemel bereidde, was Ik (wijsheid) daar; toen Hij een kring trok op het 
oppervlak van de oceaan, 28 toen Hij de wolken daarboven bevestigde, 
en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden, 29 toen Hij aan 
de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden over-
treden, en Hij de grondslagen der aarde bepaalde, 30 toen was ik een 
troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen 
tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, (Spreuken 8) de weg van God 
is Zijn ware vreugde, want dit zijn de wegen van ware wijsheid, dat een 
vol en overvloedig leven zal voortbrengen. Dat ware en blijvende vruch-
ten zal voortbrengen in het leven. 

Even verder zegt Hij: 31 mij verheugend in de wereld van Zijn (Gods) 
aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen. 32 Nu dan, 
zonen, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren 
(de wegen van ware wijsheid, en dat zijn de wegen van God) 33 Hoort 
naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind. 



834 Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende 
aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. 35 Want wie 
mij vindt, heeft het leven gevonden, (het leven dat God aanbiedt, eeuwig 
leven in Zijn Familie) hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. 
36 Maar wie tegen mij zondigt, doet zijn leven geweld aan; allen die mij 
haten, hebben de dood lief. Spreuken 8: 31 – 36)

Dit alles zegt zoveel over God, over Zijn doel en bestaan: over dat-
gene waar Zijn leven vervuld van is en ons leven kan vervullen. Dat heeft 
God ons vanaf het begin gezegd. 

Een Geesten Rijk
Er is een fysiek rijk en een geestenrijk. Zoals eerder gezegd, vanaf het 
begin bestond er alleen geest en dat is Degene die wij kennen als de Enige 
Eeuwige God, de Zelfstandig Bestaande, de God van alle Eeuwigheid. 

God openbaart dat alles waarvan vermeldt wordt dat het  bestaan 
heeft vanaf het begin der tijden, over Hemzelf gaat, zoals Hij zegt: ‘er 
was niemand, niets anders’.  De Zelfstandig Bestaande, de Ene Eeu-
wige God heeft Zijn bestaan beschreven door middel van het Woord 
– Zijn Woord – dat uit Zijn wezen komt, Zijn geest, Zijn manier van 
denken en geeft Zijn gedachten weer. De ‘openbarende gedachte’ 
brengt Zijn plan over, Zijn doel en alles dat zal volgen: het leven en het 
doel van ons bestaan. 

God openbaart Zichzelf op vele verschillende manieren, zodat wij 
Hem veel beter leren kennen. Alhoewel God Zichzelf vanaf het begin 
heeft geopenbaard, als het Woord, Ware Wijsheid, bestaat God uit geest. 
Hij bestaat uit geest, Hij is een geestelijk wezen. Zijn geest, Zijn gedach-
ten, Zijn WOORD is geest, maar het is de heilige geest omdat het van 
God uitgaat, en het onthult wie Hij is. De heilige geest is de essentie van 
Zijn wezen, Zijn gedachten, Zijn woord en Zijn wegen: dit alles onthult 
wie Hij is – Zijn waarheid – Zijn geest. 

Geest is de kracht van God, die van God uitgaat. Maar Zijn doel, 
Zijn denken, Zijn Woord, Zijn geest en alles dat van Hem uitgaat, 

communiceert, is wat wij de heilige geest noemen. Zijn heilige geest 
komt van Hem en onthult Zijn gedachten, Zijn Woord aan diegenen 
die het kunnen en willen aanvaarden. Diegenen die het kunnen aan-
vaarden, want niemand kan dat totdat God het geeft, sprekende over 
de mensheid. 

Dus, alleen Jaweh Elohim heeft vanaf het begin bestaan en toen 
begon Hij met de schepping, en bracht andere dingen dan Zichzelf tot 
leven. Wat volgde daarop en waarom? 

God onthult dat er een doel was en een volgorde in Zijn schepping: 
12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft (het voor 
ons mogelijk gemaakt heeft) voor het erfdeel der heiligen in het licht. 
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in 
het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing heb-
ben, de vergeving der zonden. 15 Hij is het beeld van de onzichtbare 
God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in (door) Hem 
zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, 
de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 
hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem 
geschapen; (Kolossenzen 1: 12 – 16)

Alles dat door God geschapen is, draait om Zijn Familie en hoe 
deze Familie zal ontstaan, beginnende in en door Jezus Christus. De 
dingen zijn geschapen, zichtbare en de onzichtbare, (dingen die je wel 
en niet kan zien) met een groot doel. En het zal tot stand gebracht wor-
den door Zijn Zoon. 

Er zijn geestelijke dingen geschapen en er zijn fysieke dingen gescha-
pen. Eerst werd het geestenrijk geschapen, en toen het fysieke. Laten we 
eerst kijken naar wat er in het geestenrijk geschapen werd. 

Voor er ooit engelen geschapen werden, schiep God een geestenrijk 
waarin zij konden bestaan. De engelen werden niet ‘in het niets’ gebracht. 
God schiep eerst een geestenrijk, waarin zij konden bestaan en functioneren. 

De Bijbel onthult maar een paar dingen over dat geestenrijk. Het is 
niet aan ons om daarover te speculeren, ‘misschien wel’ of ‘misschien 



9niet’ God heeft die zaken niet gegeven en het is NIET aan jons om der-
gelijke mogelijkheden of scenario’s te bedenken. Wij moeten afstand 
nemen van dat soort idiote gedachten, verhaaltjes en veronderstellingen. 

Het volstaat te zeggen, dat er een geestenrijk is, dat geestelijk is, net 
zoals er een fysiek rijk geschapen is, dat bestaat uit fysieke elementen. 
ALLES wordt in stand gehouden door God. In het begin begon God 
geestelijke dingen te scheppen, in een geestelijke hemel. Nogmaals, dit 
is iets dat wij niet kunnen bevatten. 

Laten we eens kijken naar wat God geschapen heeft in het geestenrijk. 
Wij kunnen meer begrip krijgen en groeien in kennis van wat God ons 
onthult, door de nu volgende beschrijving van Johannes over het ‘in de 
geest’ zijn te vergelijken – hij ziet nl. in zijn geest dingen geopenbaard die 
in een geestenwereld bestaan en beschrijft die met fysieke voorbeelden

2 En ik zag (iets) als een zee van glas (beschreven in Openbaring 4 
als kristal) met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van 
zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met 
de citers Gods (Openbaring 15: 3)

Deze zee van glas is geestelijk. Het heeft geen leven, het leeft niet. 
Een glazen tafelblad of een grote fotolijst  hebben unieke eigenschap-
pen. In een geestelijke wereld, is het hetzelfde met de zee van glas. Het 
heeft een geestelijke structuur, samengehouden door een geestelijke wet. 
Er is geestelijk en er is fysiek. 

Het is goed om op dit moment op te merken dat we de term ‘geeste-
lijke wet’ niet op dezelfde manier gaan gebruiken zoals we fysieke wet-
ten zouden beschrijven. Dat is omdat de term ‘geestelijk’ in de Bijbel 
gebruikt wordt ten aanzien van de geest. Als we iets geestelijk van God 
beschrijven, dan doen we dat om Gods natuur te beschrijven – daar die 
geestelijk is…van de heilige geest

We zouden duidelijk moeten zien dat bijvoorbeeld de ‘zee van glas’ 
geestelijk is, net zoals er dingen zijn in deze wereld die fysiek zijn, 
bestaan uit fysieke elementen. Lees nu het volgende, dat God deed, 
nadat de geestelijke hemel geschapen was. 

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 
gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot 
ons gesproken in (door) Zijn Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam 
van alle dingen, door wie (Christus) Hij (God) ook de wereld geschapen 
heeft (als deel van Zijn ontwerp voor de Schepping van Zijn Familie) 
3 Deze, (Christus) de afstraling Zijner (Gods) heerlijkheid en de afdruk 
van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, (alle 
dingen worden in stand gehouden door de kracht van God)  heeft, na de 
reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich (Christus) gezet 
aan de rechterhand van de Majesteit in den hoge, 4 zóveel machtiger 
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erf-
deel ontvangen heeft (Hebreeën 1: 1 – 4)

5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt 
gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, 
en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 6 En wanneer Hij wederom de eerstge-
borene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen 
Gods huldigen. 7 En van de engelen zegt Hij: (In Psalmen) Die Zijn 
engelen maakt geesten en Zijn dienaars tot een vuurvlam; (Hebreeën 
1: 5 – 7)

We zien dat God de engelen ‘samengesteld’ – ‘gemaakt’ heeft uit 
geestelijke substantie, met een geestelijk leven in zich. Hij gaf onafhan-
kelijk leven (met volledige vrije wil en individualiteit) aan wezens (enge-
len) die uit geest gemaakt zijn. 

Verdergaand: 13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U 
aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voet-
bank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, (engelen) 
die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? 
(Hebreeën 1: 13 – 14)

Er is een geestenrijk waarin alles uit geestelijke substantie samen-
gesteld is. Er zijn engelen, die in dat geestelijk rijk verblijven, die God 
gemaakt heeft, uit geestelijke substantie bestaan, maar met leven IN 
hen. De engelen zijn samengesteld uit geestelijke substantie en ieder van 



10hen is een geestelijk leven gegeven. Maar alles dat geestelijk is en alles 
dat fysiek is wordt in stand gehouden door God. 

Deze engelen in het geestelijke rijk zijn allemaal anders geschapen, 
met verschillende vleugels, ogen, allerlei verschillende gezichten etc. Het 
was en is een unieke en prachtige schepping. 

Laten we een beetje meer lezen over dat geestelijke rijk, zodat we 
een goed beeld kunnen krijgen van dat unieke deel van Gods plan en 
schepping, dat wat aan het begin van Gods schepping gevormd werd, 
op geestelijk vlak. 

1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; 
en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, 
zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 
2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in 
de hemel en iemand was op die troon gezeten. 3 En die erop gezeten was, 
was van aanzien de jaspis (een doorzichtige steen) en sardius gelijk; en 
een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 
4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen 
waren vierentwintig oudsten gezeten, (sommigen van hen uit het enge-
lenrijk) in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. 
5 En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen 
uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven 
Geesten Gods. 6 En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. 
En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen 
van voren en van achteren (deel uitmakend van de engelen schepping)  
(Openbaring 4: 1 – 6)

7 En het eerste dier (engel) was een leeuw gelijk, en het tweede dier 
een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, 
en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8 En de vier dieren 
hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol 
ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig 
is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. 9 En 
wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan 

Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10 zul-
len de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de 
troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, 
en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11 Gij, onze 
Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de 
macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd 
het geschapen (Openbaring 4: 7 – 11) 

God beschrijft een geestenrijk van grote grandeur, waarvan wij ons 
moeilijk een beeld  kunnen vormen. 

Overzicht van het Geesten Rijk
De mens kan alleen zien wat God fysiek geschapen heeft, met fysieke 
wetten en fysieke substantie. Dat wat eeuwig bestaan heeft kan het men-
selijke brein niet begrijpen. De geest van God, Zijn geest en gedachten 
en al wat God inhoudt, Zijn bestaan is ons niet gegeven om te begrijpen. 

Het eerste dat geschapen werd begon in een geestelijke wereld, in 
een geestelijke hemel, waar God geestelijke substantie schiep, het heeft 
geen leven, zoals de zee van glas en de troon van God etc. Toen begon 
God geestelijke wezens te scheppen, bestaande uit geestelijke substantie 
die een zelfstandig leven lijden (met een eigen vrije keuze) Dat leven was 
het engelenrijk, dat zich in het geestelijk rijk bevindt. 

De heilige geest onthult de waarheid, Gods woord. De mens kan dit 
alleen begrijpen als God verkiest het te geven. Het moet van God komen 
en het moet naar de mens gecommuniceerd worden door God.



11Hoofdstuk 2

GESCHIEDENIS VAN HET 
GEESTENRIJK
 

 

Er is een geestenrijk, waar de uit geest geschapen wezens vertoeven. God 
heeft hen uit geest gemaakt, maar met leven IN hen. De engelen bestaan 
uit geest-essentie, zij hebben allen een leven gekregen. Al het geestelijke 
en al het fysieke wordt onderhouden door God. 

Deze engelen zien er verschillend uit; er worden beschrijvingen 
gegeven van vleugels, ogen, zeer gevarieerde gezichten etc… Het was, en 
is, een heel unieke en prachtige schepping. 

Laten we wat meer lezen over dit geestenrijk, zodat we een goed 
beeld hebben van dat unieke deel van Gods plan en schepping, datgene 
dat het begin was van Gods geestelijke schepping. 

1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de 
eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, 
zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. 2 
En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, 
en er zat Een op den troon. 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den 
steen Jaspis (een doorzichtige steen) en Sardius gelijk; en een regenboog 
was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4 En ron-
dom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier 
en twintig ouderlingen zittende, (sommigen uit het engelenrijk) bekleed met 
witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 5 En van den 
troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige 
lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. 
6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des 
troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van 
achteren (deel van de engelenschepping) (Openbaring 4: 1 – 6)

7 En het eerste schepsel (engel) was een leeuw gelijk, en het tweede 
dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, 
en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk. 8 En de vier dieren 
hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van bin-
nen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, 
heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen 
zal. 9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven 
Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; 10 Zo vielen 
de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aan-
baden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor 
den troon, zeggende: 11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerli-
jkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en 
door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. (Openbaring 4: 7 – 11)

God beschrijft ons een geestenrijk, van grote grandeur, dat wij ons 
moeilijk voor kunnen stellen. 

Beknopt overzicht van het Geestenrijk
De mensheid kan alleen het fysieke deel van Gods schepping waarne-
men, dat aan fysieke wetten onderhevig is. Datgene dat bestaat in alle 
eeuwigheid kan het menselijk brein niet begrijpen. Het is niet aan ons 
gegeven om de geestessentie van God, Zijn geest en gedachten, alles van 
God, Zijn bestaan te kunnen begrijpen. 

De allereerste dingen die geschapen werden, zijn in een geesten-
wereld, in de geestelijke hemel geschapen, waar God dingen die geen 
inherent leven in zich dragen uit ‘geest’ schiep zoals de ‘zee van glas’, 
de ‘troon van God’ etc. Toen begon God geestelijke wezens te schep-
pen, samengesteld uit geest met inherent leven in zich (in die zin dat zij 
vrije wilsbeschikking bezaten met vrije keuze, vrijheid van denken en 
gedachten).  het engelenrijk, dat in het geestenrijk leeft.

Datgene wat geestelijk is, meer specifiek de heilige geest is Gods 
verstand, is Zijn Woord dat geopenbaard wordt in Zijn ‘waarheid’, en dit 
kan enkel en alleen door de mens begrepen worden als God dit wenst 



12te geven. Dit moet rechtstreeks van God komen en aan de mens gecom-
municeerd worden door God zelf.

 
Het Engelenrijk
We hebben de schepping van het geestenrijk bekeken en de dingen die 
God uit geest geschapen heeft, inclusief de engelen die uit geest samen-
gesteld zijn en geestelijk leven ontvangen hebben.

Er zijn talrijke voorbeelden over engelen in de Bijbel terug te vin-
den. Diegenen die door God uitgezonden werden, die trouw waren aan 
God, en die Hem dienden om Zijn doel voor de mensheid te helpen ver-
wezenlijken. De meeste van hun optredens werden opgetekend tijdens 
de eerste 4.000 jaar van menselijk leven. Daarna staat er niet veel meer 
over hen vermeld, behalve in enkele profetieën in het boek Openbaring.  

Velen betwisten de structuur van het engelenrijk en de hiërarchie. 
Daardoor heersen er vele ideeën en opvattingen over dit onderwerp. 
Bijna alle ideeën over engelen zijn fout en komen voort uit de verwron-
gen en ontaarde leer van het Judaïsme, de katholieke kerk, het tradi-
tionele christendom, het mormonisme enzovoorts. ALLEMAAL zijn zij 
beïnvloedt door Satan.

In de Bijbel kun je niets over de structuur vinden, en hierin schuilt 
een belangrijke les. Niemand zou mogen speculeren over of zich open-
stellen voor deze demonische invloed. 

Te vaak, als men het engelenrijk bestudeerd en onderzoekt, begint 
men dingen toe te voegen aan of af te nemen van datgene wat God 
gegeven heeft. Zo is men kwetsbaar voor demonische invloeden.

In het verleden heb ik preken gehoord die over dit soort dingen 
gingen, waarin veel meer gezegd werd dan wat er werkelijk in de Bijbel 
staat. Men speculeerde over engelen, Satan en de demonen. 

Soms hebben mensen gesprekken over persoonlijke of andere ont-
moetingen met het demonische deel van dat rijk. Dit is dom en geestelijk 
niet gezond! Dit kan alleen als het van God komt, door Zijn dienaren, 

die anderen moeten dienen en helpen in begrip, omdat de demonen 
zich er graag mee bemoeien, en omdat ze de waarheid proberen te ver-
draaien of vertroebelen.

Wij bekijken dit onderwerp alleen op een Bijbelse manier, door 
Gods geest geleid, zodat we Gods schepping en Zijn doel daarvoor beter 
kunnen begrijpen: hoe het werkt en met welk doel. Maar speculeer niet, 
voeg niets toe aan wat God geeft, en neem er niets vanaf. 

Drie Grote Engelen
God onthult dat er 3 engelen zijn, die belangrijk zijn in het engelenrijk 
en die een groot doel hebben voor God. Deze 3 aartsengelen worden bij 
naam genoemd. Twee van hen, Gabriël en Michaël, zijn getrouw aan God. 
Één van de aartsengelen heeft tegen God gerebelleerd en gekozen om op 
een andere manier te leven, dan God hem had laten zien. Hij heette Luci-
fer, maar na zijn rebellie veranderde God zijn naam in Satan, de Duivel. 

Gabriël staat bekend als de boodschapper van (of gestuurd door) 
God. Hij wordt genoemd als degene die God naar Daniël stuurde, om 
hem de antwoorden van God te geven en om bepaalde zaken aangaande 
profetieën aan hem te onthullen. Een paar honderd jaar later is Gabriël 
degene die God stuurde om met Zacharia te spreken, over zijn zoon, 
Johannes de Doper, die geboren zou worden uit zijn vrouw Elisabeth. 
Zes maand later werd Gabriël opnieuw gestuurd. Ditmaal om Maria het 
goede nieuws te vertellen dat zij zwanger zou worden van God en Jezus 
Christus zou baren. 

Over de aartsengel Michäel wordt gesproken als zijnde een grote 
krijger, die tegen het geestenrijk heeft gevochten, dat rebelleerde met 
Satan. Michaël is de grote engel die opstaat en vecht voor diegenen die 
God heeft geroepen, diegenen waarmee God werkt, zodat zij deel kun-
nen gaan uitmaken van Zijn Familie. 

Er worden maar 3 engelen bij naam genoemd. Maar er zijn een 
groot aantal engelen die God in het geestenrijk heeft geschapen. 



13Herbert W. Armstrong kreeg de kennis en begreep dat er een grote 
opstand van Satan is geweest, samen met éénderde van het engelenrijk 
dat geschapen was. 

Die opstand (rebellie) was zo groot dat al het fysieke leven op aarde 
vernietigd werd. Vervolgens bleef de aarde in deze toestand gedurende 
tienduizenden jaren. Tot de tijd, waarover we lezen in het eerste hoofd-
stuk van Genesis, toen God de aarde herschiep. Hij zette de aarde terug 
in haar juiste baan, opende de atmosfeer, zodat het licht opnieuw de 
oppervlakte van de aarde kon bereiken. God begon dit te doen, in de 
zevendaagse week. Ook begon Hij levende dingen  op aarde te zetten. 
Op de 6de dag werd daar de mens aan toegevoegd. 

De Tweede Waarheid van het Loofhuttenfeest van 2010
God onthult dat er in het begin niets anders was dat bestond dan Hijzelf, 
de Almachtige, Zelfstandig Bestaande, met eeuwig leven in Zich. Hij 
openbaart Zichzelf en Zijn karakter in het ‘Woord’ en in ‘ware wijsheid’, 
zoals beschreven in het boek Spreuken. 

Toen begon God met de schepping. Het eerste in Zijn schepping was 
het geestenrijk, dat Hij schiep uit geest, en wij noemen dit de 3de hemel, 
een rijk dat geheel geest is. De 2de hemel, veel later geschapen, is waar 
het fysieke universum is. En de 1ste hemel is de atmosfeer, rond de aarde. 

Na de schepping van het geestenrijk, bestaande uit geest, begon God 
wezens te scheppen, die bestaan uit geest, met leven in zich: het engelen-
rijk. Maar in alles wat God geschapen heeft, zowel het geestenrijk als het 
fysieke rijk, heeft niets een eeuwig leven, ook de engelen niet. Niets heeft 
van nature en van zichzelf eeuwig leven, ook de engelen niet.

Dit is een belangrijke waarheid, die hier uiteengezet wordt. Satan 
misleidt de wereld inzake onsterfelijkheid. Vanaf het begin heeft hij 
de mensheid misleid, door hen te laten geloven dat ze een onsterfelijke 
ziel hebben, of onsterfelijk zijn of iets dat hij kan bereiken zonder God. 
Alleen God heeft van nature en van Zichzelf eeuwig leven. Alles behalve 
God heeft een begin en alles wordt onderhouden door God. 

WAARHEID 2: 
Engelen zijn geschapen en samengesteld uit geest en hebben leven 
gekregen van God (geestelijk leven), doch hebben zij van nature en van 
zichzelf geen zelfbehoudend leven. Zij worden onderhouden door God 
en alleen God heeft een onsterfelijk, zelfbehoudend leven. Ook moet 
men begrijpen dat bij de schepping van de engelen (hoewel de engelen 
een geestelijk in-stand-houdend leven kregen) zij nooit de heilige geest 
gekregen hebben, noch daar toegang toehebben. 

Satans Einde
Mr Armstrong heeft veel begrip gekregen over de schepping van de 
engelen en het doel van hun bestaan. Hij schrijft hierover in ‘Mysterie 
der Eeuwen’. Maar God heeft hem niet het hele plaatje gegeven, en dat 
doet Hij nu wel. Zijn doel was dit te onthullen in deze eindtijd. 

God geeft nu de belangrijke waarheid dat Hij alleen een onsterfelijk 
leven heeft. Zelfs de engelen, die gemaakt zijn, bestaan uit geest en heb-
ben een geestelijk leven gekregen, maar geen onsterfelijk leven. Alleen 
God heeft een onsterfelijk leven. Een geestelijk wezen, bestaande uit 
geest, heeft geen onsterfelijk leven. 

God vertelt over Zijn grote schepping Lucifer, en de pracht die Hij 
hem gaf. Toch heeft God ons ook getoond hoe Lucifer verheven van trots 
werd en dat hij meer wilde dan wat God hem gegeven had. Hij was niet 
tevreden met de overvloed die God hem gegeven had. Hij rebelleerde 
tegen God en werd de grote tegenstander van Gods doel voor het leven. 
En tijdens deze verraderlijke opstand haalde hij één derde van de enge-
len over om zich achter hem te scharen. Lucifer werd Satan de Duivel. 

Satan haat het plan dat God heeft, voor Zijn Familie, Elohim, vanaf 
het moment dat hij dit van God hoorde. Jaloezie stak de kop op, samen 
met bitterheid en haat. Hij sloeg het pad van geweld en letterlijke verni-
etiging in. Satan probeerde de aarde te vernietigen maar God belette dat. 

Dan, na een zeer lange tijd, herschiep God de aarde en schiep Hij 
de mens op aarde. Omdat Satan het plan van God, over het doel van de 



14mensheid, haat, heeft hij vanaf dat begin Gods doel met de mensheid 
proberen te dwarsbomen en vernietigen. Satan heeft nooit begrepen hoe 
groot Zijn Schepper is, noch heeft hij Hem gerespecteerd of geëerd als 
Zijn Schepper. 

Temidden van dit alles, en dit is zo’n paradox, want ondanks dat 
Satan probeerd Gods plan voor de mensheid te dwarsbomen en verni-
etigen, kan God door al wat Satan gedaan heeft en doet Elohim voort-
brengen. Het bestaan van kwaad op deze aarde was noodzakelijk voor de 
creatie van de Familie van God (waarheid nr 3 zal later aan bod komen) 
Satan heeft God al zo lang bespot, maar God onthult dat Satan eigenlijk 
bespot wordt door zijn eigen dwaze, perverse en opstandige acties. 

In zijn enorme inspanningen om Gods doel met de schepping van de 
mens te vernietigen, heeft Satan eigenlijk de ontwikkeling van rechtvaar-
dig karakter, in diegenen die het fundament en de pijlers van de Familie 
van God – Elohim – zijn, feitelijk geholpen. Dat wat Satan zo zeer haat 
heeft hij eigenlijk helpen opbouwen. Ongewild heeft hij grote steun en 
hulp gegeven aan de ontwikkeling van de Familie van God en voor Satan 
zelf bestaat er geen grotere schande als dit in geheel Gods schepping. 

God heeft het oordeel over Satan uitgesproken. Het eerste grote 
oordeel, waar de meeste mensen in Gods Kerk (en in de verstrooiing) 
vertrouwd mee zijn is dat de Duivel opgesloten zal worden, na uit de 
omgeving van de mens verwijderd te zijn gedurende de regering van 
Gods Koninkrijk op aarde en dat hij aan het eind daarvan losgelaten 
zal worden gedurende een korte periode. Op dat moment zal hij pro-
beren datgene te vernietigen wat God schept en wederom zal hij hier 
verschrikkelijk in falen. Maar wat er op dit falen volgt, heeft de mens 
nooit geweten.

Oordeel over Satan en zijn Straf
God heeft duidelijk deze uitspraak van Satans oordeel bewaard voor 
deze tijd. Lang geleden gaf God een profetie over dit oordeel, maar nu 
pas wordt dit onthuld. 

Bij de wederkomst van Jezus Christus als Koning der koningen zal 
Satan gevangen gezet worden, 1.000 jaar lang, en zal dan gedurende 
een korte tijd losgelaten worden. Deze opsluiting en vrijlating wordt hier 
beschreven: En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den 
sleutel des afgronds, (peilloze diepte, een plaats van eindeloze opsluit-
ing, tot ze ontgrendeld wordt) en een grote keten in zijn hand; 2 En hij 
greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem 
duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, (peilloze diepte)  en sloot 
hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer 
verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna 
moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. (Openbaring 20: 1 – 3) 7 
En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satan uit zijn 
gevangenis ontbonden worden. 8 En hij zal uitgaan om de volken te ver-
leiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om 
hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. 

Als Satan wordt vrijgelaten uit zijn gevangenschap, na bijna 1.000 
jaar, zal hij een korte tijd losgelaten worden, om zijn laatste boosachtige 
werk op deze wereld te doen. Hij bestaat uit geest en toen hij de weg 
der zonde gekozen had, door te rebelleren tegen het Woord van God, de 
weg van God, heeft hij zijn geest zo bedorven dat zij verdorven werd. Hij 
werd verdorven, in oordeel en in zijn verstand, en desondanks gelooft hij 
dit niet. Omdat hij ervoor gekozen heeft te geloven dat Gods weg niet 
de juiste weg is, maar de zijne wel. Dit is een gestoorde manier van den-
ken, en dit is de manier waarop hij denkt. Omdat hij volledig uit geest 
bestaat, heeft hij geen enkel verlangen om te veranderen. Dat staat vast. 

Hij is niet zoals de mens, die geschapen is uit fysieke elementen, en 
een geest, die ons in staat stelt te kunnen denken, plannen, redeneren, 
onthouden enzovoorts. De geest van de mens kan veranderen. De mens 
heeft geen geestelijke geest, die volledig uit geest bestaat. De engelen 
zijn opgebouwd uit geest en hebben een geest gekregen die volledig uit 
geest bestaat (niet de heilige geest). En als zij ervoor kiezen niet Gods 
weg in te slaan, staat dit vast.



15Als Satan losgelaten wordt is hij nog altijd dezelfde (hij is niet verand-
ert) en hij zal opnieuw eropuit zijn om te vernietigen. Maar deze keer 
stopt God het. En deze grote gebeurtenis zal één van de grootste lessen 
blijken, waaruit de verwekte kinderen van God moeten leren. 

Gedurende die tijd zullen diegene die misleid zijn door Satan om 
hem te volgen (en dat zullen er velen zijn) proberen datgene wat God 
gedurende die 1.000 jaar opgebouwd heeft, te vernietigen. 9 En zij 
zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats 
der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit 
den hemel, en heeft hen verslonden. 10 En de duivel, die hen verleidde, 
werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de 
valse profeet zijn; (de juiste vertaling is: waar het beest en de valse profeet 
eerder ingeworpen waren) en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in 
alle eeuwigheid. (Openbaring 20: 9 – 10)

De uitdrukking ‘de poel des vuurs en sulfers’ is een Bijbelse uitdruk-
king die de volgende betekenis heeft: volledig verteerd door vuur, waar 
de hitte zo intens is, dat het niet geblust kan worden, alles zal opbranden. 
Dezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt voor de volledige vernietiging 
van Sodom en Gomorra.  De ‘poel des vuurs’ en ‘hellevuur’ (gehenna 
vuur) zijn allemaal uitdrukkingen voor een straf (laatste oordeel) dat alles 
zal verteren (vernietigen) iedereen die geen berouw heeft zal geen leven 
meer gegeven worden. Dit is een definitief ‘vonnis’,  een eeuwige straf. 
Het is een eeuwig durende straf, want ze zullen nooit meer opgewekt 
kunnen worden, tot leven (dit betekent niet eeuwig gestraft worden)

In Openbaring 19: 20 lezen we dat een eindtijd valse profeet en de 
leider van de beestmacht in Europa op die manier vernietigd zal worden, 
bij de wederkomst van Jezus Christus. Maar hoe werkt een dergelijke 
straf, hoe is die van toepassing op Satan, een geestelijk wezen. 

Dat wat geest is kan niet vernietigd worden door iets van fysieke 
aard. Fysiek brandend vuur kan niet een uit geest samengesteld wezen 
vernietigen. Toch wordt deze uitdrukking gebruikt voor het oordeel van 
Satan: vernietiging en einde van het leven. 

Als er staat dat de Duivel in de poel des vuurs geworpen zal worden, 
wordt er verder gezegd dat hij dag en nacht, voor eeuwig, gefolterd zal 
worden. Het is makkelijk om hier iets anders dan de ware betekenis in te 
lezen. Er staat niet dat hij voor eeuwig in het vuur gefolterd zal worden. 
Er staat dat hij voor eeuwig, zonder einde, gefolterd zal worden. Met 
andere worden, hij zal gekweld worden, tot de straf voltooid is. Dat is de 
betekenis van deze uitdrukking. 

Vanaf het moment dat Satan weet dat het oordeel over hem geveld is, 
en dat hij zal ophouden te bestaan is dit een ware marteling voor hem. Hij 
zal hierdoor constant, tot het einde,gekweld worden. De uitspraak over 
Satan is absoluut en zeker. Zijn einde is nabij. Hij heeft nog  een korte tijd, 
bij de mensheid, om de mensheid te misleiden en kwellen. Zijn tijd  van 
kwelling staat voor de deur en dat is het resultaat van zijn eigen daden. 

Hoe komt Satan aan zijn einde? God zegt veel over Satan in het boek 
Ezechiël en ook daar geeft Hij een profetie over Satans einde: 

11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 
12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, (een 
bewind gelijkgesteld aan dat van Satan) en zeg tot hem: Zo zegt de 
Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt 
in schoonheid! 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente 
was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardó-
nixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; 
het werk uwer trommelen (gebruikt als symbool van ‘voortbrengen van 
muziek) en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, 
(het gehele engelenrijk werd geschapen) waren zij bereid. 14 Gij waart 
een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op 
Gods heiligen berg;(de hoogste regering van God) gij wandeldet in het 
midden der vurige stenen. 15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den 
dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden 
is. (Ezechiël 28: 11 – 15) 

16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u 
met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen 



16van Gods berg, (niet langer deel uitmakend van Gods regering)  en 
zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige 
stenen! 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; (vervuld van 
zelf gewilde trots) gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; 
Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht 
der koningen gesteld, om op u te zien. 18 Vanwege de veelheid uwer 
ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw hei-
ligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van 
u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, (Hebreeuws: vernietigen, 
verslinden, verteren) en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor 
de ogen van al degenen, die u zien. 19 Allen, die u kennen onder de 
volken, (niet de mensheid, maar zijn ‘vrienden’ de demonen, die hem 
al heel lang kennen) zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik gewor-
den, (voor zijn ‘vrienden’) en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. 
(Ezechiël 28: 16 – 19)

Het moet duidelijk zijn dat Satan niet langer zal bestaan wanneer 
Gods straf uitgevoerd wordt. Het vuur dat hem vernietigd zijn zaken die 
God nog niet geopenbaard heeft, maar hebben te maken met de manier 
waarop Hij een deel van de geestenwererld zal vernietigen die door Hem 
in stand gehouden (onderhouden, gedragen) wordt. God kan ophouden 
met datgene wat Hij in stand houdt in stand te houden, en Hij houdt 
alles, zowel in het fysieke rijk als in het geestenrijk, in stand. God kan 
doen wat Hij wil. Hij heeft ons 2 keuzes gegeven, DIt alles is een kwestie 
van Zijn wil en Zijn doel.

God kan iets scheppen dat in de geestenwereld waargenomen kan 
worden als een vuur, en Hij kan laten verteren wat Hij in stand houdt. 
God kan ook datgene wat Hij als geest geschapen heeft tot iets fysieks 
herleiden. En alles wat fysiek is, in een fysieke schepping, kan makkelijk 
tot as herleid worden. Zij die God beperken/limiteren zijn echter uiter-
mate dom. Satan heeft God altijd al gelimiteerd, en geweigerd om de 
onnaspeurbare en ondoorgrondelijke macht en grootsheid van zijn 
Schepper te erkennen.

WAARHEID 1:
Er is/komt een einde aan het bestaan van Satan. Zijn straf is een eeuwige 
dood, nooit meer leven. 

Sommige mensen denken dat omdat engelen gemaakt zijn uit geest 
zij niet kunnen ophouden met bestaan, en dat ze dus eeuwige wezens 
zijn. Engelen kunnen ophouden te bestaan. De enige engel, die officieel 
veroordeeld/geoordeeld is door God, in de Bijbel, is diegene die in het 
begin Lucifer heette maar nu de namen Satan en de Duivel draagt.

 



17Hoofdstuk 3

DE SCHEPPING VAN HET 
KWAAD
 

 

Nadat we ons geconcentreerd hebben op de schepping van het geesten-
rijk (de hemel) waarin de engelen geschapen werden, is het noodzakelijk 
dat we ons concentreren op de gebeurtenissen in dat engelenrijk, die 
leidden tot de grote opstand in dat engelenrijk. Om te begrijpen hoe 
zoiets mogelijk is, moeten we leren ‘hoe’ God Zijn eigen Familie schept 
- de Familie van God - Elohim. 

God inspireerde Jesaja om datgene te schrijven dat voor vele schrift-
geleerden een raadsel is. Dit hoeft ons niet te verbazen, aangezien de 
Bijbel alleen geopenbaard wordt aan diegenen die God geroepen en 
verkozen heeft om Zijn Woord aan te geven. Maar zelfs in Gods Kerk 
zijn Jesaja’s uitspraken een raadsel geweest. 

”Ik  ben de HEERE, (Jaweh – de Enige Eeuwige Uit-Zichzelf Besta-
ande) en er is geen ander, buiten Mij is er geen God; (geen God behalve 
Hijzelf – Jaweh)  Ik zal u gorden, (heb u gekleed - een uitdrukking voor: 
Ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt) hoewel gij Mij niet kent. Opdat 
men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten 
Mij niets is, Ik ben de HEERE, en er is geen ander. (Jesaja 45: 5 – 6)

Deze verzen hebben we al besproken, maar God inspireerde Jesaja 
om iets zeer belangrijks neer te schrijven: “Ik formeer (vorm, werk, 
maak) het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het 
kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen”. (vers 7)

Wat betekent dit? Bedoelt God werkelijk dat Hij het kwaad schept of 
geschapen heeft? Het antwoord hierop is ‘ja’! Het bestaan van het kwaad 
is absoluut essentieel bij de schepping van de GodFamilie. Het is een 
noodzakelijk onderdeel van het leven dat het vormen en ontwikkelen van 

Gods geest (Zijn denken, Zijn redeneren, Zijn verstand) in Zijn verwekte 
Familie mogelijk maakt, waarna de geboorte en het waarlijk leven in 
Elohim kan volgen. Dat is onder andere de reden voor het bestaan van 
Satan en de demonen op aarde, bij de mensheid, met de macht te mis-
leiden en ellende in het menselijke bestaan te veroorzaken. 

Als je begint te begrijpen ‘hoe’ het kwaad geschapen werd, zal je ook 
groeien in kennis over ‘hoe’ Elohim geschapen wordt.

De Psalmen geven een uniek contrast weer tussen wat God over de 
mensheid gezegd heeft en wat er over de engelen gezegd wordt. Let aan-
dachtig op het verschil in wat God door David aan ons zegt:

“Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich 
de HERE over wie Hem vrezen (de vrees om Hem ongehoorzaam te 
zijn,en vrees om Zijn instructies niet te gehoorzamen) Want hij weet 
welk maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn (geschapen uit fysieke 
elementen) De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des 
velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, 
en haar plaats kent haar niet meer (het menselijk leven is tijdelijk) Maar 
de goedertierenheid van de HERE is van eeuwigheid tot eeuwigheid 
over wie Hem vrezen (God vrezen en Zijn woord gehoorzamen), en zijn 
gerechtigheid over kindskinderen; over hen die zijn verbond bwaren en 
aan zijn bevelen denken om die te doen.” (Psalm 103:13-18)

Lees vervolgens aandachtig wat God aan David inspireerde om over 
de engelen te schrijven: 

“De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap 
heerst over alles. Looft de Here gij zijn engelen, gij krachtige helden (die 
uitblinken in kracht) die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank 
van zijn woord. Looft de Here, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren (in 
de betekenis van ‘dienen’ - ‘bedienen’),  die zijn wil volbrengt. Looft de 
HERE, al zijn weren, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Looft de 
HERE,mijn ziel.” (Psalm 103:19-22)

Dit werd opgetekend om een duidelijk onderscheid aan te geven 
betreffende wat we dienen te begrijpen over het verschil tussen de 



18schepping van de mensheid en de engelen. Hoewel we weten dat er 
een verschil is in hun opmaak (samenstelling), slaan we verder de 
plank flink mis. 

De mensheid werd geformeerd (geschapen) in een tijdelijk zwakke 
vorm en is in staat om genade te ontvangen zolang zij werkt aan (streeft 
naar, leeft om) gehoorzaam en getrouw te zijn aan God en Zijn Woord. 
Dit wordt niet over de engelen gezegd. Wat is het verschil?

De engelen worden beschreven als Machtigen (wezens die uitblinken 
in kracht omdat zij uit geest samengesteld zijn) en van hen wordt ver-
wacht dat zij God loven, Zijn geboden gehoorzamen en ZIjn instructies 
opvolgen. Zo werden zij geschapen, om zo’n leven te leiden.

Leren over de Verschillen:
God leid ons tot een intensiever onderzoek van de verschillen tussen 
de schepping van de mensheid en de engelen, zodat we tot een groter 
begrip kunnen komen over het algehele doel dat Hij in Zijn grote plan 
ten uitvoer brengt. 

De engelen werden samengesteld uit geest(geestelijke substantie) 
en niet uit tijdelijk vlees. Zij werden niet geschapen in een toestand die 
hun toelaat om pijn, honger, dorst of fysiek ongemak in te voelen. Zij 
werden niet onderhevig gemaakt aan de verleidingen die in de fysieke 
schepping wel bestaan, zoals de lust van het vlees, of de lust van de ogen 
– egoistische eigenschappen die automatisch voortkomen uit het feit dat 
wij tijdelijke fysiek in stand gehouden wezens zijn.   

De mensheid werd onderhevig aan zulke ijdelheden gemaakt, maar 
de engelen niet omdat Gods doel met beiden verschilt. Teneinde de God-
Familie te kunnen scheppen, was het noodzakelijk dat fysieke mensen 
onderhevig aan ijdelheid werden gemaakt, en dat zij  ‘natuurlijke’ ver-
leidingen zouden ondervinden die tot egoisme zouden leiden. Waarom? 
Omdat indien dit op enige andere manier gedaan zou zijn, de mensheid 
nooit deel van de GodFamilie zou kunnen gaan uitmaken. Dit schep-
pingsproces van de GodFamilie wordt nu veel duidelijker geopenbaard, 

zodat we veel beter de sublimiteit, de schoonheid en het ontzagwekkende 
van het ‘hoe en waarom’ van zo’n schepping kunnen gaan zien:

“Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd 
niet opweegt tegen de heerlijkheid, die OVER ons geopenbaard zal 
worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping (Grieks: 
‘schepping’ – van de mensheid) op het openbaar worden van de zonen 
Gods. Want de schepping (van de mensheid) is aan de vruchteloosheid 
(een woord dat een combinatie bevat van de gedachte en de intentie 
betreffende het ‘futiele’ de ‘drang omzelfgericht te zijn’, de ‘leegte die 
voortkomt uit egoisme, de ‘nutteloosheid voortkomend uit een tijdelijk 
leven) onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar 
daaraan onderworpen heeft, in de hope echter (op datgene wat beter en 
blijvend is, dat enkel en alleen tot stand kan komen ten gevolge van de 
vrije wil), omdat ook de schepping zelf (van de mensheid) van de dienst-
baarheid aan de vergankelijkheid (Grieks: vernietiging, teloorgang) zal 
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.” 
(Romeinen 8:18-21)

 Deze slavernij is een gevolg van zonde; kiezen voor het kwaad, en 
ongehoorzaamheid dat leidt tot vernietiging en verwoestende levens. En 
God schiep ons doelgericht op deze manier. In I Corinthiers 15:42 staat 
dat wij “in corruptie (vernietiging) gezaaid zijn.” 

Ons leven is onderhevig aan ijdelheid, een leven waarin wij een slaaf 
zijn van de vergankelijkheid (vernietiging), waarin wij geplaatst zijn.

Lees wat er enkele verzen hiervoor geschreven staat: ‘Daarom 
dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het 
onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan dat ook niet” 
(Romeinen 8:7)

De geest in (van) de mens is van nature vijandig tegen God en is niet 
gehoorzaam (onderworpen) aan de wet van God. Engelen werden niet 
zo geschapen. Hun geest is niet van nature vijandig tegen God zoals bij 
de mens, maar is daarentegen geschapen om van nature gehoorzaam 
(onderworpen) te zijn aan Gods Wet. 



19Zoals we reeds eerder gezegd hebben is het voor de hand liggende 
verschil tussen de schepping van engelen en mensen makkelijk samen 
te vatten; de een werd geschapen uit fysieke substantie en de ander uit 
geestelijke bestanddelen. Maar wat hieruit voortkomt, in de zin van 
wat gezaaid werd, doordat de ene uit geest samengesteld is en de ander 
fysiek, is niet zo voor de hand liggend en makkelijk te zien.  

Elke ‘toestand’ resulteerde automatisch in een ‘andere manier van 
denken’! Het is een geheel ander gedachtenproces dat geheel ‘natu-
urlijk’ hieruit (uit hen) zou voortkomen. Om dat gedachtenproces deze 
‘andere manier van denken’ te begrijpen, hebben we een basiselement 
van fundamentele kennis nodig dat ons begrip zal geven over Gods doel 
met de verschillen in beide scheppingen (creaties).

 
Het Ontvangen van de Heilige Geest
Hoewel we ons vooral geconcentreerd hebben op de verschillen in 
Gods beide scheppingen, is er ook datgene wat fundamenteel hetzelfde 
is in beiden. Als we geen klare kijk op dit sleutelbegrip in Gods schep-
ping krijgen, zal ons inzicht in Gods schepping van Zijn Familie steeds 
troebel blijven.

Wat hebben zowel de schepping van de mensheid als de schepping 
van het engelenrijk met elkaar gemeen, en wat is het dat God aan geen 
van beide gaf?  

Er is een grote overeenkomst  in de schepping van de engelen en de 
schepping van de mens – geen van beide werden met de heilige geest in 
zich geschapen; de geest die Gods eigen denken, Zijn Woord overbrengt. 
Er werd er slechts Een ooit in die hoedanigheid geschapen, en dat was 
de Zoon van God – Jezus Christus. Hij werd geboren uit de heilige geest 
– uit het Woord van God, van in den beginne. 

God schiep de engelen en zij werden uit geest samengesteld en kre-
gen van Hem geestelijk leven, maar Hij gaf hun nooit Zijn verstand, Zijn 
Woord, Zijn heilige geest. Noch gaf Hij bij de schepping van de mens 
Zijn heilige geest aan die mens, om in hun geest/verstand te leven. Dat 

zou op een later tijdstip komen, wanneer Hij begon met de schepping 
van Zijn Famillie.

Het was van in den beginne Gods bedoeling om de mens zwak, 
tijdelijk, onderhevig aan ijdelheid en zonder toegang tot de heilige geest 
te scheppen – vergankelijk. Toch zegt God Zelf dat die eerste fase van 
Zijn schepping goed was: 

”En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun 
aard, vee en kruipend gedierte naar hun aard (alles wat leven gekregen 
heeft) en het was zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard 
(SV – levende wezens = wild gedierte – zelfde betekenis) God (Elohim 
zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar onze (Elohim/God 
Famillie) gelijkenis (met andere woorden ‘naar de Godsoort’), opdat zij 
heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over 
het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op 
de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1:24-27).

En na de schepping van de mensheid staat geschreven “En God zag 
alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond 
geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.” (vers 31)

Alles wat God geschapen, gevormd en gekneed had in die zes dagen 
was zeer goed, inclusief het menselijke leven dat onderhevig aan vergan-
kelijkheid (vernietiging) gemaakt was. Het was Gods bedoeling dat de 
mensheid geschapen zou worden, in een fysieke wereld waarin zij onder-
hevig zou zijn aan ijdelheid, zelfzucht en een tijdelijk bestaan.

De mensheid werd van in den beginne niet als dusdanig volledig 
geschapen, met de mogelijkheid in zich om gevormd (geschapen) te 
worden naar het beeld van Elohim – de God Famillie. Voor die fase van 
de schepping  zou de mensheid de heilige geest moeten ontvangen, door 
de heilige geest verwekt moeten worden, het Woord van God, God Zelf 
die in hen zou leven.

God gaf Adam en Eva ‘de wijze’ van leven die zij behoorden te leven 
dat ‘vrede’ en een vervullend leven zou voortbrengen, maar zij werden 



20geschapen in – gezaaid in – onderworpen aan ijdelheid.  Het duurde 
niet lang voor zij een andere weg ‘kozen’ en zodoende werd het kwaad 
geschapen in het menselijke leven, omdat de mens van nature niet 
onderworpen is aan Gods wet, en de mens kan dit niet totdat zij door de 
heilige geest verwekt is.

Het duurde dus niet lang voordat de mensheid verdorven werd, daar 
zij in vergankelijkheid waren geschapen. God zei over deze fase van zijn 
schepping dat het ‘zeer goed’ was. Het lag altijd in Gods bedoeling om 
de mens dusdanig te scheppen dat zijn fysieke geestesgesteldheid niet 
‘van nature’  onderworpen zou kunnen zijn aan Gods wet – Gods wegen. 
Een absolute voorwaarde om de Familie van God te kunnen scheppen is 
dat de mensen een ‘vrije keuze’ kan maken in Gods wegen, door middel 
van een dusdanig scheppingproces dat zijn geest in complete eenheid 
en harmonie met God brengt. Heilig en rechtvaardig karakter, in volle-
dige eensgezindheid met God, kan enkel en alleen tot stand komen door 
middel van deze procedure welke God geopenbaard heeft.    

De Schepping van het Kwaad Begrijpen
Wetende dat God noch de engelen, noch de mensheid de heilige geest 
gaf, is het essentieel om te begrijpen wat er verder gebeurde en waarom 
– waarom het Gods bedoeling was dat ‘het kwaad’ zou ontstaan. Als 
je een betere en helderder kijk krijgt op wat er in den beginne met de 
mensheid gebeurde, zul je gaan inzien wat er in de schepping van het 
engelenrijk plaatsvond, en waarom het zo moest zijn.

Als je kijkt naar wat er in het begin gebeurde, dan openbaart dit 
een grote doel en een vast patroon  voor alles wat in het verdere verloop 
van de tijd zou volgen. Vlak nadat de eerste man en vrouw geschapen 
werden was Satan daar. Dit begint in Genesis 3 waar hij als een ‘slang’ 
beschreven wordt. In het Hebreews betekent dit woord letterlijk ‘slang’, 
maar hij was een ‘geestelijke slang’ die als zodanig omschreven werd 
om zijn handelswijze/gedrag weer te geven en zoals hij zich in bochten 
wringt teneinde corruptie en verderf te kunnen zaaien. Dit woord komt 

voort uit een woord dat letterlijk ‘waarzeggerij, betovering’ betekent; het 
bedrijven van waarzeggerij, betovering en geestelijke verleiding. Lees 
hoe Satan beschreven wordt.

”De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here 
God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw; God heeft zeker wel gezegd: 
Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de 
slang : Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar 
van de vrucht van de boom, diein het midden van de hof staat, heeft God 
gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij 
sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven:” 
(Genesis 3:1-4)

Satan begon de waarheid te verdraaien en te liegen tegen de vrouw. 
Satan zei dat zij zeker niet zou sterven. Dit was gedeeltelijk waar in 
zoverre dat zij niet meteen zou sterven, maar God had haar tijdelijk 
en fysiek geschapen zodat zij kon sterven en fysiek zou ophouden te 
bestaan; maar Satan wist dat de ‘zonde’ zou leiden tot de dood waar 
God hen over verteld had. Satan wilde dat de mens zou falen en dien-
tengevolge vernietigd zou worden. Hij wist dat dit de eeuwige dood 
betekende als gevolge van de straf voor de zonden – voor de onge-
hoorzaamheid aan God. Satan wist echter niet dat Gods plan ook 
de vergeving voor zonden dankzij het Pascha-offer inhield. Vanaf dit 
prille begin waarin hij probeerde om Gods doel met de schepping 
van de mensheid te vernietigen, hielp Satan eigenlijk Gods doel met 
het bestaan van ‘het kwaad’ in die schepping. God heeft hem altijd 
met gemak de loef afgestoken, omdat zijn gedachten en handelingen 
zo voorspelbaar zijn vanwege zijn verblindheid die voortkomt uit zijn 
hoogmoedigheid en zijn keuze voor het kwaad.

De slang had nog meer aan de vrouw te vertellen: “maar God weet, 
dat ten dage dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij 
als God zult zijn, kennende (onderscheidende, wetende) goed en kwaad.” 
(vers 5) Hij wou dat de man en de vrouw zouden ‘zondigen’ door God 
te verwerpen – hun Schepper – als hun bron voor waarheid en autoriteit 



21in het leven, en voor zichzelf te beslissen naar hun eigen oordeel  - hun 
eigen weg. Hij wist dat zijn eigen zonde zo tot stand was gekomen, en hij 
wilde dat de mens op diezelfde manier zou zondigen, door gelijk welke 
andere weg te kiezen, behalve Gods weg.

De mensheid was van in den beginne niet onderworpen aan Gods 
wetten, en zondigde. Er was een prachtige wereld geschapen, en Adam 
en Eva werden in de Hof van Eden geplaatst waar in al hun levensbe-
hoeften werd voorzien. Het was een perfecte fysieke omgeving, maar 
toen zij zondigden werd ‘het kwaad’ in de menselijke familie geschapen.  

Adam en Eva waren van nature egoistisch, net zoals de hele men-
sheid dat is. De zonde volgde snel en de slang was vanaf het begin bij 
hen om dit proces te helpen versnellen, en het kwaad in hun leven te 
introduceren en vrede weg te nemen. Hij heeft dit nu bijna 1.000 jaar 
mogen doen, en het was volledig Gods bedoeling dat dit zou gebeuren. 
Het is door middel van dit process waarin de mens voor het kwaad koos 
dat de mensheid nu een andere weg getoond kan worden – de weg van 
vrede – waarbij zij de nodige hulp krijgt om die weg te beginnen en 
te gaan leven, door middel van bekering (de verandering) van de geest. 
Door dit proces kan uiteindelijk Elohim gecreeerd worden.

De Schepping van het Kwaad in het Geesten Rijk
Begin je te ‘zien’ hoe het kwaad geschapen werd? Eerder lazen we al 
wat Jesaja onder inspiratie van God optekende: “Ik formeer (vorm, werk, 
maak) het licht, en schep de duisternis; Ik maak (produceer, doe, werk) 
den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen”. 
(Jesaja 45:7) 

God gebruikte een vergelijking die ons beperkte verstand kan bevat-
ten. Hij gebruikte het voorbeeld van het begin van de schepping in het 
fysieke universum, toen nog niets geschapen was om de enorme ruimte 
van het universum dat eerst geschapen was te vullen. Deze enorme rui-
mte op zich is al onmogelijk te bevatten voor het menselijke brein. En in 

die ruimte, waar verder nog niets bestond, begon God dingen te schep-
pen bestaande uit fysieke elementen die onderhevig waren aan fysieke 
wetten. Hij schiep zonnen die licht geven. Door het scheppen van licht 
werd ook de duisternis geschapen. De ruimte bestond al en toen open-
baarde het licht de duisternis. Doordat Hij licht schiep, schiep God ook 
de duisternis. 

Op dezelfde manier bestond er ook in het geestenrijk niets dan 
vrede omdat dit Gods levenswijze, Zijn manier van leven, denken en 
bestaan is – totdat er iets anders de kop opstak dat anders kon ‘den-
ken’. God schiep engelen uit geest(elijke) substantie, met een geestelijk 
leven dat door Hem in stand gehouden werd, maar zij kregen niet van 
dat  leven wat van God uit gaat – van Zijn heilige geest. Het lag nooit 
in Gods bedoeling om hen dat leven te geven, dat leven dat van Hem 
uitgaat, uit Zijn wezen in de vorm van de heilige geest, omdat zulk een 
leven simpelweg niet geschonken kan worden aan geestelijk geschapen 
wezens. Zij werden individueel geschapen en kregen een eigen verstand 
waarmee zij vrij en onafhankelijk konden denken, kiezen, redeneren en 
gedachten vormen.

Zij werden niet fysiek geschapen, zoals de mensheid, die automatisch 
ten prooi valt aan egoisme en hoogmoed. Zij werden in een geestenrijk 
geschapen, een geestelijk leven in vrede. In het begin accepteerden zij 
God automatisch als hun Schepper, en stelden zich nooit vragen over 
hun eigen bestaan. Niets motiveerde hen om ook maar iets anders te 
doen dan dat wat God zei. Het engelenrijk was vervuld van Gods wil, en 
was heel dankbaar voor alles wat Hij hun gegeven had. Zelfs toen God 
het fysieke universum creeerde verheugden de engelen zich in alles wat 
God geschapen had. Ze waren opgewonden en verblijd toen zij zagen 
wat er in een fysiek rijk tot stand gebracht werd.

God verteld ons niet hoeveel tijd er voorbij ging voordat een grote 
engel, beter bekend als Lucifer, vervuld raakte van hoogmoed, jaloezie 
en afkeer van God. Omdat de engelen uit geest samengesteld werden en 



22een geestelijk leven bezaten, kan het best zijn dat die verandering pas na 
heel lange tijd tot stand kwam.

Het engelenrijk kende slechts vrede en Gods wegen. Zo leefden 
zij, en er was geen enkele reden om anders te leven. Die toestand kan 
makkelijk duizenden zoniet miljoenen jaren geduurd hebben. We 
weten dit gewoon niet, en dat op zich is niet echt van belang. Wat 
wel belangrijk is, is dat zelfs in zo’n perfect geschapen rijk en het feit 
dat alle engelen een indviduele en onafhankelijke geest (verstand) 
gekregen hadden uiteindelijk zouden leiden tot de schepping van het 
kwaad. Doordat God zo’n leven en zo’n geest (verstand) aan individu-
ele wezens gaf, onafhankelijk van Hem en zonder Zijn heilige geest 
(die uit Zijn geest – verstand voortkomt, en die Zijn gedachten weer-
geven en het Woord en licht dat van Hem komt, overbrengt) zou het 
kwaad ontstaan. Gods denken (verstand) kon niet d.m.v. de heilige 
geest in de geest van de engelen geplaatst worden, omdat zij vrij en 
individueel kunnen denken.

En dus schiep God een leefomgeving voor de engelen waarin zij het 
meeste kans zouden hebben om in vrede en geluk verder te leven. Maar 
juist door hun individualiteit in zo’n schepping schiep God ook het 
potentieel voor het kwaad, omdat het toch slechts een kwestie van tijd 
zou zijn voordat er iemand opstond die zou kiezen voor een andere weg 
dan Gods weg; en op dat moment zou het kwaad ontstaan.

Jawel, door licht te scheppen in een fysiek universum, werd de duis-
ternis gecreeerd. Op dezelfde manier werd het kwaad ook geschapen, 
toen God individuele, onafhankelijk denkende engelen schiep in een 
leefomgeving die alleen vrede kende.

De schepping van de God Famillie was niet mogelijk zonder het 
bestaan van het kwaad. In de toekomst zal God verder uitweiden over de 
noodzaak van dit langdurige proces dat nodig is voor de schepping van 
Zijn Famillie. Momenteel geeft Hij ons reeds een dieper begrip van dit 
alles, maar er is nog veel meer te leren. 

WAARHEID 3:
God schiep zowel goed als kwaad; om te begrijpen ‘hoe’ is gelijk 
aan begrijpen waarom God zowel aan mensen als aan engelen onaf-
hankelijke vrije keuze gaf, geheel los van Hemzelf, met volledige vrije 
wilsbeschikking. 

Gods weg is de weg van die juiste manier van leven, welke alleen 
ware vrede voortbrengt, en uit waarlijk goede relaties bestaat. Door 
deze ‘weg – de weg van vrede’ te openbaren (te tonen, te onderwijzen) 
werd ook het kwaad geschapen. Dit gebeurde omdat ‘voor’ diegenen 
die geschapen werden, de keuzemogelijkheid bestond om een andere 
manier (weg) van leven te verkiezen dan die weg van vrede die door God 
geopenbaard werd. Wanneer gelijk welk wezen dan ook in Gods schep-
ping een andere weg dan de weg van vrede, die God getoond (gegeven) 
heeft, verkiest, wordt automatisch ‘het kwaad’ geschapen.



23Hoofdstuk 4

DE SCHEPPING VAN ELOHIM
 

 

Nadat we de vorige drie nieuwe waarheden die God geopenbaard heeft 
verwerkt hebben, kunnen we nu de volgende waarheid met meer waard-
ering en inzicht begrijpen. Deze laatste 4 waarheden die God in deze 
eindtijd geopenbaard heeft, vervolledigen het ‘Mysterie der Eeuwen’.  

Om een beter begrip en inzicht te krijgen in hoe God Elohim schept 
(wat in het verleden veel beperkter begrepen werd) is het noodzakelijk 
dat we verder bouwen op die zaken die we geleerd hebben en die nu pas 
door God geopenbaard werden.

We hebben gezien hoe engelen en de mensheid met een volledige 
vrije wil geschapen zijn, en dat God aan beiden een verstand gaf met 
het vermogen om onafhankelijk en individueel te denken en te rede-
neren. Beide scheppingen waren gelijkaardig, in zoverre dat geen van 
beiden van bij hun schepping de heilige geest ontvingen. God heeft 
ons getoond waarom het noodzakelijk was om zowel geestelijke wezens 
(engelen) als fysieke wezens (mensen) zonder Zijn heilige geest te 
scheppen, opdat het kwaad zou kunnen bestaan in wezens met volle-
dige vrije wilsbeschikking. 

Door vrije wilsbeschikking te geven aan engelen met onafhankelijk 
en individueel denkvermogen, in een geestenrijk waar alleen de weg van 
vrede bestond, was het onvermijdelijk dat eens de keuze voor het kwaad 
zou volgen. Na verloop van tijd, verkozen Lucifer en één derde van alle 
engelen voor de weg van het kwaad. 

Wanneer de weg van het kwaad eenmaal gekozen is door een uit 
geest (niet de heilige geest!) geschapen wezen met een uit geest (niet 
de heilige geest!) samengesteld verstand, dan wordt die geest (dat 

verstand, die geestensvermogens) ‘vastgelegd’ oftewel ‘gefixeerd’, en zal 
daarna nooit meer in overeenstemming met God willen (noch kunnen) 
zijn. Integendeel, een dergelijke uit geest samengesteld verstand wordt 
steeds corrupter en perverser in zijn denken en redeneren. Een fysiek 
samengesteld verstand met een geestelijk element daaraan toegevoegd 
(een ‘geest in de mens’…niet de heilige geest!) heeft ook het vermogen 
tot onafhankelijk denken en redeneren, maar zo’n geest kan nog veran-
deren (bekeren) en iets anders worden. 

De engelen die trouw bleven en getuige waren van die gruweli-
jke verandering in het engelenrijk (waarbij zo velen voor de weg van 
het kwaad kozen) kregen daardoor de mogelijkheid om zelf dieper 
overtuigd te geraken van Gods manier van leven die ware vrede in 
relaties geeft.

Het is belangrijk dat we begrijpen dat het bij geestelijk geschapen 
engelen duizenden of zelfs miljoenen jaren geduurd kan hebben voordat 
zij voor het kwaad kozen; maar uiteindelijk gebeurde dit. Het was de 
bedoeling dat dit eerst in het geestenrijk van de engelen zou plaatsvin-
den, teneinde de schepping van Elohim die later zou volgen mogelijk te 
maken. Elohim kan niet meteen ‘kant en klaar’ geschapen worden in 
een geestenrijk zoals dat van de engelen.  

Daarom zou God, op Zijn tijd, uiteindelijk beginnen met de schep-
ping van de mensheid op aarde, en zo een begin maken aan Zijn 
schepping van Elohim. De mensheid werd fysiek geschapen, opdat de 
combinatie van een fysiek samengesteld verstand met een geestelijk ele-
ment daarin, door Hem gekneed en gevormd zou kunnen worden tot 
Elohim, indien zo’n geest ervoor zou kiezen om zich aan dat proces te 
onderwerpen. Het was ook noodzakelijk voor fysiek geschapen wezens 
dat het leerproces aangaande het kwaad versneld zou worden, en niet 
een ellenlange tijd zou duren (zoals in het engelenrijk)

Het dient gezegd, dat God nooit iemand gedwongen heeft 
om voor het kwaad te kiezen. Maar ten gevolge van het geven 
van vrije wilsbeschikking aan wezens die onafhankelijk kunnen 



24denken en redeneren, was het bestaan van het kwaad noodzakelijk 
en onvermijdelijk.

Doordat de mensheid een korte levensduur gegeven was, die nog ver-
kort werd na de vloed en een paar generaties daarna nog meer, was het 
noodzakelijk om de herhaling van de ervaringen van het leven navenant 
te versnellen. De mensheid werd zo gemaakt dat een generatie voor een 
korte tijd zou leven en vervolgens sterven, terwijl tegelijkertijd nieuwe 
generaties in leven zouden komen die eveneens dezelfde soort van lev-
enscyclus zouden doorgaan. Zodoende verkortte God de tijdspanne van 
de menselijke slavernij (onderworpenheid) aan vergankelijkheid, en 
eveneens het lijden tijdens een mensenleven dat gepaard gaat met zulke 
levenslange  ervaringen.

In al Zijn perfectheid en brilliante planning, voorzag en perfection-
eerde God het grootste potentieel mogelijk om vele miljarden geboren 
te laten worden in een fysiek leven, die mettertijd het potentieel zouden 
hebben om geboren te worden in Elohim – in de letterlijke Familie van 
God. Naarmate de menselijke geschiedenis vorderde, en eveneens het 
lijden vermenigvuldigde, werd de levensspan van de mens ingekort en 
bracht God de noodzakelijke levensduur van de mensheid terug tot een 
gemiddelde levensverwachting van 70 jaar.

Temidden hiervan waren Satan en de demonen aanwezig, als een 
deel van Gods plan om het proces van het ondervinden van de levens-
lessen tijdens het fysieke mensenleven, die noodzakelijk zijn voordat 
Elohim geschapen kan worden, te versnellen. Zij zijn altijd aanwezig 
geweest om die Familie te helpen scheppen (om het leerproces te 
versnellen) – iets wat Satan nooit begrepen heeft – maar wat hij nu 
begint te leren.

Gods schepping en plan voor de mensheid werd reeds lang voordat 
het geestenrijk geschapen werd, vastgelegd lang voordat engelen ooit 
werden geschapen. En God bepaalde dat Hij, op Zijn tijd, de mensheid 
zou scheppen en haar gedurende 7100 jaar een fysiek bestaan zou geven 
teneinde Zijn Familie te voltooien.

Gods Doel van in den Beginne 
Lang nadat Koning David leefde en stierf en na hem zijn zoon Salomon, 
die de Tempel voor God bouwde (die David verlangde te bouwen), begon 
God uiteindelijk een gebouw (structuur) te openbaren dat Hij gepland 
en voorzien had nog voordat Hij ook maar iets schiep.

God begon dat plan te openbaren d.m.v. de profeet Jesaja, en met het 
verloop van tijd openbaarde Hij meer en meer: “Zo zegt de HERE: De 
hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank Mijner voeten, waar zou dan 
het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats Mijner rust? 
Dit alles heeft immers Mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan, 
luidt het woord des HEREN; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de 
verslagene van geest en wie voor Mijn woord beeft.” (Jesaja 66:1-2)

Datgene wat God Jesaja inspireerde op te schrijven, zou mettertijd 
nader uitgelegd en verhelderd worden. God stelde eenvoudigweg d.m.v. 
Jesaja een vraag betreffende de capaciteit van de mens om ook maar iets 
te kunnen bouwen waarin Hij zou kunnen wonen. Maar Gods plan was, 
nog voordat Hij iets schiep, om voor Zichzelf een Tempel te bouwen waa-
rin Hij zou kunnen wonen. Aan het einde van dit vers geeft Hij ons een 
aanwijzing (hint) over Zijn plan, door een verband te leggen tussen de 
‘plaats Mijner rust’ en een mens met wie Hij kan werken…die een juiste 
houding en geest ten aanzien van zijn Schepper heeft -  die een verslagen 
en berouwvolle geest heeft en die beeft voor Zijn woord (die vreest om 
anders te leven en God vereert).

Dus wat bedoelde God met ‘de plaats Mijner rust’? David koesterde 
altijd het verlangen om een tempel voor God te bouwen, en God refer-
eert hiernaar en stelt naar aanleiding hiervan de vraag aan eenieder die 
luisteren wil: “Waar is de plaats Mijner rust?” Om dit beter te begrijpen 
moeten we te weten komen wat er in Davids hart leefde: “Toen stond 
koning David op en zeide: Hoort mij aan, mijn broeders en mijn volk. Ik 
zelf had het voornemen, een huis der rust te bouwen voor de ark van het 
verbond des HEREN en voor de voetbank van onze God; ik heb de bouw 
dan ook voorbereid.” (I Kronieken 28:2). Dit verhaal gaat over Davids 



25verlangen om de Tempel van God te bouwen, en zijn overpeinzingen bij 
dit verlangen. Maar David kreeg geen toestemming om die fysieke tem-
pel te bouwen. God grijpt terug naar dit voorval wanneer Hij de vraag 
stelt over ‘de plaats Zijner rust’. 

In het boek Handelingen wordt dit verhaal nog verduidelijkt: ”De 
tent der getuigenis hadden onze vaderen in de woestijn, zoals Hij het 
geboden had, die tot Mozes zeide, dat hij haar moest maken naar het 
voorbeeld, dat hij gezien had. Onze vaderen namen die over en met 
Jozua brachten zij haar verder, bij de onderwerping van de heidenen, 
welke God heeft verdreven voor onze vaderen, (in het land), tot de 
dagen van David. Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd 
een woonstede te mogen vinden (te bouwen]) voor het huis van Jakob.” 
(Handelingen 7:44-46)

En vervolgens brengt God deze twee verhalen voor ons samen: “Maar 
(eerst) Salomo bouwde Hem een huis. De Allerhoogste echter woont niet 
in wat men met handen maakt, zoals de profeet zegt (wat we eerder in 
Jesaja lazen): De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner 
voeten. Wat voor huis (Grieks: een huis, een woning) zult gij Mij bou-
wen, zegt de Here, of wat is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand 
dit alles gemaakt?”  (Handelingen 7:47-50)

God openbaart dat Salomon inderdaad een Huis voor Hem bouwde, 
maar dat Hij niet in een tempel (een huis) dat met handen gebouwd is 
kan wonen (verblijven). Gods maakt het heel duidelijk dat er geen tem-
pel of verblijplaats door mensenhanden gemaakt kan worden waarin 
Hij zou kunnen wonen (verblijven) Vandaar de vraag “Waar is de plaats 
Mijner rust?”

De Tempel Begint met de Kerk
God heeft ons een beter inzicht gegeven in de schepping van Zijn Fami-
lie, door ons een beter begrip te geven van de rol van de Kerk in ons leven. 
De Kerk is de plaats bij uitstek waar Elohim geschapen wordt; er zijn 

slechts enkelen geweest waar God, voor de oprichting van de Kerk in 31 
na Christus, individueel (maar volgens dezelfde principes) mee werkte.  

Paulus werd ertoe geïnspireerd om veel te schrijven over de Kerk…dat 
die de Tempel van Gods is, en dat ieder individueel lid van het Lichaam 
van Christus (de Kerk van God) een onderdeel van die Tempel is. Om 
lid van Gods Kerk te worden moet je gedoopt worden en de handopleg-
ging ontvangen van één van de dienaren in Gods Kerk. Op dat moment 
ontvang je in jezelf leven van God, d.m.v. de kracht van de heilige geest, 
waardoor je effectief door God verwekt wordt. Herbert W. Armstrong 
beschreef die toestand wanneer  je ‘door Gods geest verwekt’ bent, als 
het Koninkrijk van God ‘in embryo’ maar nog niet geboren in Elohim 
(de Familie van God).   

Lees aandachtig hoe Paulus spreekt over die toestand wannneer 
iemand door de heilige geest verwekt is en een deel van Gods Kerk 
wordtl, in de nu volgende correctie die hij aan de Corinthiers geeft: 
“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tem-
pel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” (1 Corinthiers 3”16-17)  Ook zegt 
hij nog: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van 
uzelf zijt (maar van GOD)?” (1 Corinthiers 6:19)

En vervolgens zegt Paulus het nog specifieker: “Welke gemeenschap-
pelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de 
tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal in hen 
wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.” 
(2 Corintiers 6:16)

Na de doop en de handoplegging worden wij bevrucht door Gods 
heilige geest. We kunnen dan deel van Gods Kerk worden, het Lichaam 
van Christus, de Tempel van God, en als dusdanig kan God dan effectief 
IN ons komen wonen d.m.v. de kracht van Zijn heilige geest. Dit doet Hij 
teneinde een nieuwe geest in ons te scheppen.  



26Deze verandering van de menselijke geest, van de ene manier van 
denken naar de andere, is het ultieme proces van geestelijke groei dat 
plaatsvindt in de ‘baarmoeder’; de Kerk. Het is het ultieme schep-
pingsproces van Elohim. Paulus spreekt over deze verandering in de 
menselijke geest: ”En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar 
wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” 
(Romeinen 12:2)

Dit woord “hervormd” stamt van het Griekse woord ‘metamorpheo’. 
Er valt veel te leren uit het gebruik van dit woord wat de verandering in 
de menselijke geest beschrijft. Het woord ‘metamorfose’ werd van dit 
Griekse woord afgeleid. De omschrijving in het woordenboek luidt: 1) 
een verandering van vorm, gedaante, structuur of weefsel; een gedaan-
teverwisseling zoals in mythes gebeurt, d.m.v. magie of tovenarij 2) een 
merkbare of totale verandering van karakter, uiterlijk, hoedanigheid, etc. 
3) in de biologie, een verandering van vorm, structuur of functie ten 
gevolge van ontwikkeling; meer specifiek de fysieke gedaanteverwissel-
ing die verschillende dierensoorten ondergaan in hun verdere ontwik-
keling na het embryonale stadium; zoals de larve van een insect tot het 
popstadium en van het popstadium tot volwassenheid. Of zoals een kik-
kervisje een kikker wordt.

In het geval van de mensheid gaat het over de ‘hervorming’ (transfor-
matie) van mens tot lid van de God Familie. Dit komt tot stand door de 
kracht van Gods heilige geest die in de mens woont, nadat die persoon 
ernaar verlangd heeft en ervoor gekozen heeft dat dit zou plaatsvinden. 
Paulus beschrijft dit nog nauwgezetter: “Het is ons, die met onverhuld 
[ongesluierd] gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschou-
wen, gegeven om herschapen (metamorpheo) te worden tot een steeds 
heerlijker gelijkenis (naar het beeld van) met Hem, door de Geest van 
de Heer. (2 Corintiers 3:18) De zin “om herschapen te worden tot een 
steeds heerlijker gelijkenis”  drukt  rechtstreeks uit wat God aan het doen 
is; namelijk ons veranderen van de glorie die aan de mensheid gegeven 

werd in een fysieke schepping, naar datgene wat God IN ons aan het 
scheppen is wat ons tot de grotere glorie van de geestelijke schepping 
moet leiden – de Familie van God.

In de bespreking van de voorgaande drie waarheden, hebben we 
ons taalgebruik betreffende Gods geest zeer specifiek gekozen. Als die 
specifieke woordkeuze u niet geheel duidelijk opgevallen is, is het belan-
grijk dat we dit nu verder duidelijk maken. Uitdrukkingen die gebruikt 
worden om Gods geest te beschrijven, worden op twee verschillende 
manieren gebruikt. Te vaak worden zulke uitdrukkingen om Gods 
geest te beschrijven veel te losjes gebruikt als het om Gods kracht gaat. 
Het is noodzakelijk dat we nu een duidelijk onderscheid maken tussen 
de twee definities (of omschrijvingen) die gebruikt worden wanneer we 
spreken over Gods geest.   

De eerste gaat over Zijn kracht, dit houdt o.a. Zijn scheppingskracht 
om dingen in een geestenrijk te creëren die uit ‘geest’ samengesteld zijn, 
en Zijn kracht om dingen in een fysiek rijk te scheppen die samengeteld 
zijn uit fysieke bestanddelen. Het behelst eveneens Zijn kracht om leven 
in geestelijke en fysieke wezens te ‘onderhouden’…’in stand te houden’. 
Dit alles gaat over de ‘kracht’ van God – Zijn geest – die Zijn wil ten 
uitvoer brengt.

De tweede gaat over Gods geest maar dan dat aspect wat we Zijn 
heilige geest noemen. Dit is de kracht des levens die het Woord van God 
openbaart, voortbrengt, communiceert en die de waarheden van God, 
Zijn Eigen Geest – Gods ware natuur, verheldert. Het is de kracht om 
alles in eenheid te verenigen, in harmonie, volledige overeenstemming, 
geestelijke verbondenheid, en in Gods wegen – de wegen van vrede – in 
eeuwig durende agapé (een Grieks woord voor ‘Gods liefde’) Deze kracht 
gaat van God uit en is een uitdrukking van de natuur van God: Zijn 
Woord, Zijn Waarheid, Zijn Liefde en Zijn Wegen, die uit Gods verstand 
(brein – hersens) en uit Gods binnenste voortkomen.

In deze tweede definitie van Gods geest wordt de Familie van God 
– het Koninkrijk van God – een realiteit, door middel van de kracht van 



27Gods geest, die we met de woorden ‘heilige geest’ bestempelen; de geest 
die Gods verstand (Zijn brein – hersens) communiceert en openbaart. 
Dit proces dat in de geest van mensen werkzaam kan zijn, nadat zij bev-
rucht zijn met de heilige geest, is een metamorfose van de mensen-soort 
tot de God-soort, in de Familie van God.  

Door die kracht en dat leven die van God uitgaan, door de kracht van 
Zijn heilige geest, kunnen wij, na de doop en de handoplegging, door 
God verwekt worden. We worden eerst verwekt door en dan geboren uit 
de heilige geest – de geest uit het verstand (brein – hersens) en het bin-
nenste van God – tot Gods natuur; waarna we in volledige eenheid van 
geest in alle eeuwigheid verder groeien (ontwikkelen). Dit proces begint 
in de Kerk, waar de Tempel van God geschapen en gevormd wordt.

”En bij zijn komst heeft Hij (ezus Christus) vrede verkondigd aan u, 
die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem 
(Jezus Christus) hebben wij beiden (Joden en Heidenen) in één Geest (de 
heilige geest) de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen 
en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten (Famil-
lie( Gods (verwekt in Elohim) en (wordt)  gebouwd op het fundament van 
de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In 
Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig 
IN de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een Gods woonstede 
(Grieks: ‘woonplaats’) in de Geest (de heilige geest) (Efeziers 2:17-22) 

De Kerk is het begin van het bouwwerk dat resulteert in de schep-
ping van Elohim. Alle mensen in de Kerk van God worden omschreven 
als groeiende tot een heilige tempel. Zij is heilig omdat God in haar aan-
wezig is. Om verwekt te worden door Gods heilige geest, moet God IN 
diegene die verwekt wordt wonen.

Het proces van Bekering
Om te begrijpen hoe fysieke mensen in de Familie van God geboren 
kunnen worden, moet je het proces van bekering, wat in eenieders leven 
moet plaatsvinden, gaan ‘zien’.

Engelen werden uit geest samengesteld, maar zij kregen niet Gods 
geest. Adam en Eva werden samengesteld uit fysieke elementen, en net 
zoals de engelen kregen ook zij Gods geest niet. 

Maar de mensheid was een unieke schepping in zoverre dat God 
in haar de mogelijkheid schiep om de menselijke geest te laten samen-
smelten met Zijn heilige geest (Zijn verstand – brein). Dit geschied op 
een manier die Gods ons in een fysieke vergelijking, die het dichts in de 
buurt komt en die wij kunnen bevatten, duidelijk maakt; Hij vergelijkt 
het met de menselijke bevruchting, waarbij een eicel en een spermacel 
samensmelten om leven tot stand te brengen in de baarmoeder. De 
Bijbelse uitdrukking hiervoor is ‘verwekking’ of ‘verwekt worden door’ 
Gods geest (de heilige geest).

Op dit punt in dit verhaal over Gods grote schepping, is het belan-
grijk dat we nog een ander groot onderscheid in Zijn doel met Elohim 
erkennen.  Het proces ven verwekking door Gods heilige geest dat we 
hier beschreven hebben geldt voor eenieder uit de mensheid, maar niet 
voor Jezus Christus, wiens Vader God Zelf was. Adam en Eva werden 
uit fysieke elementen geschapen en allen die volgden werden uit fysieke 
ouders geboren, behalve Christus, die slechts één fysieke ouder had.

Jezus werd geboren uit de heilige geest (toegang tot de geest / het 
Woord van God) van in het begin dat hij geboren werd tot fysiek leven, 
en later werd Hijzelf verwekt door de heilige geest na de doop. Er is een 
groot verschil tussen toegang tot Gods heilige geest hebben (erdoor get-
rokken en geleid worden), en verwekt worden door de heilige geest (de 
vorming van een nieuw geestelijk leven in embryo)

Het lag in Gods bedoeling voor Zijn Familie dat er slechts één zou 
zijn die zo’n leven zou leiden als Jezus Christus. Er kon slechts één Pas-
chaoffer  zijn, één hoge priester, één hoeksteen, één bemiddelaar tussen 
God en de mens, één vleesgeworden Woord van God, en slechts één 
Zoon van God. 

Het is goed om het verschil te begrijpen tussen het proces dat in 
Jezus Christus’ leven werkzaam was tot de tijd dat hij door God verwekt 



28werd, en het proces dat God gebruikt om met de mens te werken tot op 
het punt dat deze door God verwekt kan worden. Iedereen moet eerst 
door God verwekt worden, omdat er alleen dan door die verwekking een 
onafhankelijke geestelijke geest (geestelijk verstand) zich kan beginnen 
te ontwikkelen, en vervolgens in Gods Famillie geboren kan worden

Van bij Zijn geboorte had Jezus Christus permanent toegang tot de 
heilige geest (die in Hem was, een onderdeel was van Zijn geest, Zijn 
wezen), en naarmate Hij opgroeide tot volwassenheid drong zich de 
noodzaak op dat ook Hij verwekt zou worden door Gods heilige geest. 
Voor de rest van de mensheid geldt dat zij eerst door God ‘geroepen’ 
moeten worden, waarbij zij een beperkte toegang tot Gods heilige geest 
beginnen krijgen. Naarmate zij zichzelf dan meer en meer overgeven 
aan de heilige geest en zich erdoor laten leiden, kunnen zij vervolgens 
door Gods geest verwekt worden. 

Verwekt worden is noodzakelijk als de start van de vorming van 
geestelijk leven in een zelfstandige entiteit met behoud van zijn eigen 
unieke individualiteit en persoonlijkheid. Voor dat iemand ooit de ver-
wekking met de heilige geest ontvangt (na de doop), moet men eerst 
‘geroepen’ of ‘getrokken’ worden door God d.m.v. de kracht van Zijn 
heilige geest. Dit is een beperkte toegang tot de natuur, het wezen, het 
Woord en de Waarheid van God Zelf. In die fase van het leven zal de 
mens de ‘keuze’  maken of  hij/zij al dan niet gedoopt en verwekt wil 
worden door God. In die fase van het ‘geroepen’ worden is men nog 
niet door de heilige geest verwekt, maar heeft men slechts een tijdelijke 
beperkte toegang tot de heilige geest gekregen. Deze fase van geroepen 
zijn gelijkt op het leven van Jezus Christus voordat Hij gedoopt en ver-
wekt werd, behalve dan dat deze kracht van in het begin van Zijn leven 
in Hem werkzaam was, en niet in de beperkte mate waarin wij deze op 
latere leeftijd ontvangen bij onze roeping.

Wij werden geschapen onderhevig aan ijdelheid (vergankelijkheid). 
Dit dat van nature zelfzuchtige (egoistische) menselijke leven, plaatste 
ons in een leefwereld die ons bind (gevangen houd) in een staat van 

vergankelijkheid (vernietiging). In Gods schepping is het zo dat de 
menselijke geest van ‘nature’ tegen (vijndig aan) Gods wegen is. Paulus 
schreef: “… want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, 
het kan dat ook niet:” (Romeinen 8:7). Zo’n fysieke (op het vlees gerichte) 
mens, kan (vóór het ontvangen van een ‘roeping’ van God) zelf kiezen 
om voor een heel klein deel volgens wat God ons zegt te leven, maar 
zal nooit voor alles kiezen. Nochthans is dit de enige keuzemogelijkheid 
voor de mensheid, om ofwel voor HEEL Gods weg te kiezen…of de 
eeuwige dood te kiezen. Maar deze keuze kan nooit waarlijk objectief 
gemaakt worden tenzij men toegang heeft tot Gods heilige geest (d.m.v. 
een roeping). Slechts dan is een mens in staat om waarlijk geestelijke 
dingen te bevatten die van God zijn, wanneer de heilige geest het ver-
mogen geeft om Gods waarheid te ‘zien’ – Zijn Woord en manier van 
leven - om vervolgens zijn eigen ware aard  te gaan zien, die egoistisch 
en vol van zonde is.

Daarvoor kunnen mensen enkel en alleen maar weten wat zij zelf 
in hun eigen geest over God verzonnen hebben, of wat ze van anderen 
geleerd hebben over wat zij geloven dat van God is. Maar om waarlijk 
de dingen van God te gaan ‘zien’, moet je hulp krijgen van God door 
de kracht van de heilige geest, omdat de dingen van God geestelijk zijn. 
ZIj kunnen niet begrepen noch gezien worden door de menselijke geest 
(verstand), door het menselijke intellect of door menselijke redenering. 
Juist daarom zijn er in de wereld zovele duizenden geloofsovertuigingen 
betreffende God, terwijl er maar een waar is – die ‘ene’ die van Gods 
heilige geest is. 

Eeuwig leven dat dit tijdelijke fysieke leven overstijgt is een gift van 
God aan diegenen die waarlijk in Zijn Familie willen zijn. Totdat men 
door Gods geest getrokken wordt, weet men niet wat die Familie is noch 
hoe zij leeft – hoe men daar leeft. Pas wanneer men de noodzaak gaat 
zien om te veranderen, om anders te gaan geloven en te gaan leven, kan 
men gedoopt worden en de verwekking van Gods heilige geest ontvan-
gen. Die kracht die dan ‘voortdurend’ (‘continu’) in een mens gaat leven 



29zal een volledige bekering in diens leven teweeg brengen, een volledige 
metamorfose in de menselijke geest – van de weg van de zelfzuchtige, 
egoistische menselijke natuur naar datgene  wat Gods natuur in ons 
schept door ons te kneden en te vormen.

 
De Strijd om het Leven:
Het unieke aan die metamorfose in de menselijke geest (brein/verstand) 
is dat zij enkel mogelijk is door een strijd te voeren tegen het kwaad. Het 
aangaan van deze strijd is essentieel voor het vormen van geestelijke kara-
kter dat kan groeien tot absolute eenheid en eensgezindhed met God.

Door voor Gods manier van leven kiezen in onze zwakke menseli-
jke vorm, met die egoistische en corrupte geest in ons, bevestigen wij 
dat we een grote strijd moeten aanbinden vol conflicten, omdat we er 
voor kiezen om een geestelijke strijd tegen onze eigen menselijke natuur 
aan te gaan, tegen onze eigen egocentrische geest. Hierover wordt vaak 
en op vele manieren gesproken in het Nieuwe Testament. Door deze 
strijd tegen het kwaad te strijden, wordt de verandering van onze geest 
mogelijk gemaakt; van onze egoistische, zelfgerichte, menselijk gemo-
tiveerde natuur naar een op ‘anderen’ gerichte motivatie met als uitgans-
punt Gods liefde, door Gods weg te ‘verkiezen’ en te streven daarnaar te 
leven. Door de menselijke natuur die in ons zit is het niet iets wat ‘natu-
urlijk’ in ons opkomt om Gods weg te kiezen; daarom moeten wij ervoor 
kiezen om die natuur te bestrijden als we Gods enige ware manier van 
leven in ons willen.    

De apostel Paulus praat veel over deze strijd, over het gevecht tegen 
onze eigen verfoeilijke natuur (en wereldse gewoonten) Maar wij kiezen 
voor Gods weg en wij vechten ervoor, om daar naar te leven d.m.v. de 
hulp van Zijn heilige geest in ons leven. Het is goed om hoofdstukken 
7 en 8 van het boek Romeinen te lezen; daarin wordt deze strijd goed 
beschreven. In Efeziers 6 spreekt Paulus over de noodzaak om de gehele 
wapenrusting Gods aan te trekken wanneer we deze grote strijd tegen  
zelfzucht en de wereldse gewoonten aanbinden. 

 De essentie van deze strijd wordt zeer goed door Paulus verwoord: 
“Want al leven wij in het vlees (ons fysieke leven) wij trekken niet ten 
strijde naar het vlees (wij strijden geen fysieke oorlog met fysieke mid-
delen) want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk (niet van 
onze eigen menselijke natuur – niet van vleselijke aard), maar krachtig 
voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen 
(bedenksels uit ons eigen verstand of van anderen) en elke schans, die 
opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel (uit 
onze eigen gedachten/redeneringen/verstand) als krijgsgevangene bren-
gen onder de gehoorzaamheid aan Christus,” (2 Korintiers 10:3-5)

God maakte ons onderhevig aan de gebondenheid aan de vergan-
kelijkheid (vernietiging) door de schepping van die egoistische natuur 
in ons. Wanneer God ons dan Zijn weg aanbied, met de hulp van Zijn 
heilige geest werkzaam in ons, kan onze geest (verstand) door onze vrije 
keuze veranderd worden naar een geest die uiteindelijk in Zijn eigen 
Famillie geboren kan worden. Die metamorfose van een kwade geest 
(vol van het kwade) naar een geest die eensgezind is met God kan op 
geen enkele andere manier tot stand komen.

Het aangaan van zo’n conflict in je leven, door er vrijwillig voor 
te kiezen om tegen je eigen foute natuur te gaan strijden en dagelijks 
te vechten om volgens Gods wegen en Zijn natuur te leven (met Zijn 
geest werkzaam in jou om je te helpen dit te verwezenlijken) is juist het 
middel waardoor onze geest van fysiek (vleselijk gericht) tot geestelijk 
(van de heilige geest) getransformeerd wordt. Dit is waarachtig de 
grootste verwezenlijking aller tijden in heel Gods schepping, waarbij 
Hij werkt om Zijn Famillie tot stand te brengen tot eeuwig-durend 
voortbestaan.

God die Woont IN de Mensheid  
Als een verwekt lid van Gods Kerk aan deze strijd begint en gaat vechten 
tegen zijn eigen fysieke geest en ernaar streeft om te groeien in Gods 
geest, is de continue aanwezigheid van Gods heilige geest in die persoon 



30(in zijn menselijke geest) absoluut noodzakelijk om de verandering in 
dat menselijke verstand (die geest) te verwezenlijken. In bijbelse termen 
wordt hiernaar verwezen als God die IN een persoon verblijft – IN zijn/
haar geest – de geestelijke essentie in de mens die verbonden wordt met 
de heilige geest van God. Hetzelfde Griekse woord dat als ‘verblijven’ 
vertaald wordt, wordt ook vaak toegepast onder de vorm ‘leven’, ‘bestaan’ 
of ‘voortbestaan’, ‘wonen’ in een persoon.  

 Er is geen andere manier waarop de menselijke geest veranderd,/
getransformeerd kan worden van de zelfzuchtige menselijke natuur 
naar Gods gevende natuur, dan doordat Jezus Christus en God de 
Vader in ons komen wonen d.m.v. de kracht van de heilige geest. Dit is 
het proces waarbij de menselijke geest verwekt (geimpregeneerd) wordt 
door Gods heilige geest, en vervolgens gevoed wordt door die geest die 
voortdurend leeft in (veblijft in, woont in) die menselijke geest. Als de 
continuiteit van die (heilige) geest verbroken wordt, dan stopt de groei 
van dat verstand (menselijke geest) en wordt de verandering (trans-
formatie) afgebroken. Wanneer dit gebeurt zal een mens de waarheid 
beginnen te verliezen, naarmate de geest achteruit gaat en terug ver-
valt in de greep van de sterke en dominante fysiek gerichte menselijke 
natuur – onmachtig om geestelijk vooruit te gaan en verder te groeien 
in eenheid en eensgezindheid met God. Deze toestand is er een van 
geestelijk in slaap vallen, en alleen God kan ons uit zo’n slaap wakker 
maken, als men niet de onvergeeflijke zonde began heeft – zonde waar-
van men weigert zich te bekeren. 

In de 35e Waarheid die aan Gods Kerk gegeven werd, openbaarde 
God de waarheid over Jezus Christus die in het vlees ‘gekomen’ is 
zoals de apostel Johannes schrijft (1 Joh. 4:2-30). De meeste mensen 
interpreteren dit als zijnde dat Jezus Christus eenmaal kwam en een 
fysiek leven leidde. Een andere gelijkaardige uitdrukking van Johannes 
gaat over Jezus Christus die zegt dat Hij ‘terug zal komen’. De meeste 
mensen interpreteren dit als zijnde dat Hij in de toekomst zal terug-
komen als Koning der Koningen. Maar Johannes spreekt hier over de 

noodzaak dat Christus IN ons leeft, IN ons verblijft, en voortdurend in 
de geest van een verwekt iemand blijft komen. Het beste equivalent in 
de Nederlandse grammatica voor deze van oorsprong Griekse uitspraak 
zou kunnen zijn de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd. Het gaat er hierbij 
namelijk om de noodzakelijkheid dat God de Vader en Jezus Christus 
‘voortdurend/continu blijven komen’ in ons leven d.m.v. de kracht van 
de heilige geest. DIt wordt bijbels verwoord als: Zij verblijven IN, wonen 
IN, leven IN of zijn bestendig IN het leven van de verwekte (persoon).     

Deze uitdrukkingen die Johannes gebruikt zijn machtig en zijn 
van grote betekenis voor eenieder die ze ontvangt: “Blijft in Mij, en 
Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo 
zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de 
wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de 
Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt 
veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” (Johannes 15:4-5) 
En vervolgens, terwijl Johannes Jezus’ woorden noteert op die laatste 
dag van diens fysieke leven op aarde (als ons Pascha-Offer, ons Pascha-
Lam) terwijl Hij tot de Vader bidt, zegt Hij: “En Ik bid niet alleen voor 
dezen (de discipelen die juist het Pascha met Hem genomen hadden), 
maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. En 
Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord 
in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, 
IN Mij, en Ik IN U, dat ook zij IN Ons één zijn; opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt; opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in 
Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij 
Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij 
gegeven hebt; opdat zij één zijn (worden), gelijk als Wij Eén zijn; En de 
heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven (de glorie 
van de heilige geest werkzaam in de menselijke geest), opdat zij één 
zijn (worden), gelijk Wij één zijn: Ik IN hen, en Gij IN Mij; opdat zij 
volmaakt zijn (gemaakt worden) IN één, en opdat de wereld bekenne, 



31dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefge-
had hebt.”  (Johannes 17:20-23) 

Veel van de betekenis van de woorden van Jezus Christus, waar 
Johannes getuige van was, werden later nog uitvergroot en verduidelijkt; 
en Johannes onderwees deze waarheden des te krachtiger in zijn laat-
ste levensjaren. De de gezamelijke geschriften Johannes 1,2 en 3 zijn 
volledig toegewijd aan dit machtige proces in het leven dat werkt om 
onze geest (verstand) om te vormen (te transformeren) van onze egois-
tische motivaties naar Gods wegen; naar Zijn liefde en geest (verstand) 
IN ons. Er is een specifieke passage die boekdelen spreekt: “Niemand 
heeft ooit God aanschouwd (de mensheid kan geest niet zien, maar geest 
kan wel in de mensheid leven en ons helpen om God geestelijk te ‘zien’) 
; indien wij elkander liefhebben (het woord hier is ‘agape’ en dit is Gods 
liefde, haar bron is God, in de mens is deze liefde niet aanwezig), blijft 
God IN ons en zijn liefde is IN ons volmaakt geworden (alleen op die 
manier  kunnen wij de geest en het leven van God ervaren, terwijl Hij 
IN ons woont en ons helpt om Zijn liefde te gaan leven, wat menselijk 
gezien niet mogelijk is). Hieraan onderkennen wij, dat wij IN Hem bli-
jven en Hij IN ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft (alleen door 
de kracht van de heilge geest in ons kan die liefde ervaren worden, en 
dit toont aan of bewijst dat God IN ons is). En wij hebben aanschouwd 
(God geestelijk ‘zien’ door dit proces) en getuigen, dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als Heiland der wereld (dit proces dat wij ondergaan in 
ons leven bewijst dat Jezus Christus de Zoon van God is). Al wie beli-
jdt (niet letterlijk verbaal en hoorbaar getuigen, maar veeleer door onze 
manier van leven bewijzen; dat is de ware belijdenis), dat Jezus de Zoon 
van God is – God blijft IN hem en hij IN God. En wij hebben de liefde 
onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie IN 
de liefde blijft, blijft IN God en God blijft IN hem.” (1 Johannes 4:12-16)

Als je gaat begrijpen ‘hoe’ iemand ertoe komt om deze geestelijke 
strijd aan te gaan om zijn eigen geest en foute gedachten te overwin-
nen, ga je ook inzien waarom God en Zijn Zoon IN ons moeten komen 

wonen d.m.v. de heilige geest. Zo’n verandering is alleen mogelijk op die 
manier. Het is een wonder en de meest ontzagwekkende fase in Gods 
scheppingsplan – de schepping van Elohim die in de Kerk plaatsvind.

Zoals we reeds eerder in Efeziers lazen, worden mensen in de 
Kerk beschreven als deel uitmakend van het bouwwerk dat groeit tot 
een heilige tempel In de Heer, waarin wij samen goed ineensluitend 
opgebouwd worden tot een woonstede (woonplaats) Gods. Het zou nu 
duidelijk moeten zijn dat Jezus Christus en God de Vader wonen IN 
het leven van allen die verwekt zijn en dat zij op hun beurt IN God en 
Zijn Zoon moeten leven. Mr. Herbert W. Armstrong beschreef de Kerk 
als zijnde het Koninkrijk van God- de Famillie van God in embryo. Dat 
embryo bestaat enkel en alleen als God daar IN leeft/verblijft. Maar een 
embryo is iets wat nog niet geboren is.

Het Bestaan van Gods Famillie
Zowel voor het bestaan van de Kerk van God als voor het bestaan van 
Gods Famillie moet aan dezelfde vereisten voldaan worden.  Dit werd 
reeds op verschillende niveau’s begrepen ten aanzien van de Kerk, maar 
werd nooit ten volle begrepen betreffende Gods Famillie. Dit leidt ons 
tot de laatste waarheid. Na het verwoorden van deze waarheid, zullen 
nog andere schriftgedeelten ons ook veel duidelijker worden. We zullen 
ons nu eerst op deze waarheid concentreren voordat we verder gaan.

Hoewel in een voorgaande preek tijdens het Feest reeds duidelijk 
gesteld werd dat God in alle eeuwigheid IN Zijn Famillie zou wonen 
(leven/verblijven), werd deze waarheid nog nooit als doctrine op papier 
gezet en werd nog nooit zo klaar en duidelijk door God inzicht gegeven 
in het doel van dit proces. 

WAARHEID 4
Door middel van de kracht van de heilige geest zal de Almachtige God 
in alle eeuwigheid IN Zijn Famillie ‘wonen’ (leven/verblijven), en zij zul-
len altijd IN Hem wonen (leven/verblijven). Dit zal verwezenlijkt worden 



32door de kracht van de heilige geest die van God uitgaat en die nooit zal 
ophouden met ‘IN’ het leven van allen die in Gods Famillie zijn ‘te komen’. 
Dit zal een altoosdurend en continue proces zijn tot in alle eeuwigheid. 

Eens verwekt door Gods heilige geest, kan die stroom van de heilige 
geest onderdrukt en zelfs volledig verwijderd (afgesneden) worden uit 
iemands leven. 

God woont (verblijft, leeft) IN het leven van een door de geest 
verwekt persoon (een persoon met de heilige geest) en zodoende ver-
blijven (leven, wonen) zij ook IN Hem. Door de kracht van de heilige 
geest, begint Gods leven (natuur, waarheid, Woord, manier van leven) 
in het leven van de verwekte persoon (in de geestesessentie die aan het 
menselijke verstand gegeven is) te wonen, en helpt deze om zijn manier 
van leven en denken te veranderen van egoistisch en hoogmoedig naar 
uitgaande bezorgdheid en liefde voor anderen. Deze kracht wordt ech-
ter onderdrukt en soms zelfs afgesneden door zonden, omdat God niet 
in zonde kan verblijven. Wanneer men echter eenmaal geestelijk leven 
ontvangen heeft, na de opstanding uit de dood (of de opstanding uit 
het fysieke leven) tot geestelijk leven, zal dit proces van God die leeft 
in het leven van iemand die ‘geboren’ is en die persoon in Hem, nooit 
meer ophouden noch onderbroken worden, maar in alle eeuwigheid 
voortdurend doorgaan. 

Ieder lid van Gods Familie (geboren in Gods Famillie) heeft onafhan-
kelijkheid van denken en redeneren, maar leeft tegelijkertijd in perfecte 
harmonie van doel, van wil, en die ene manier van leven door de kracht 
van de heilige geest gemotiveerd die voor altijd in hen zal verblijven (die 
voortdurend van God uitgaat – die de bron ervan is). Doordat God ‘voor 
altijd verblijft’ in elk lid van Zijn Famillie, wordt de Famillie van God 
een effectieve realiteit in EEN perfecte en volledig verenigde manier. 

Verdergaand … Het bestaan van Gods Famillie
Zij die in Gods Famillie geboren worden zijn aparte, individuele en 
unieke leden van de Famillie, maar zij zijn nooit meer afgesneden van 

God maar waarlijk ‘een’ met God in alle eeuwigheid. De heilige geest  
identificeert de ware natuur van God en wie Hij is. Het is een kracht 
vanuit Gods geest die geheel van Hem uitgaat en die ‘heilig’ is omdat zij 
uit Zijn eigen binnenste komt, uit ZIjn Woord en natuur. Allen die in die 
famillie geboren worden zullen volledig verenigd zijn in een geestelijke 
eenheid en doelgerichtheid en manier van leven. 

Toch zijn we zelfs met deze kennis nog zeer beperkt in ons vermogen 
om dit volledig te kunnen begrijpen, omdat we zo beprekt zijn door dit 
fysieke bestaan. Maar dankzij dit inzicht dat de heilige geest voor altijd 
(in een eeuwig leven) IN ons (God die In ons woont) kan verblijven, kun-
nen we Gods grote schepping meer en meer gaan waarderen en alles wat 
Hij ons daarover vertelt. 

Dus, als God zegt dat Hij Zelf een tempel zal bouwen om in te verbli-
jven, wordt het nu makkelijker om te zien dat de Kerk de plaats is waar 
deze tempel gebouwd wordt – waar  zij geschapen wordt.

Zoals reeds eerder geciteerd werd betreffende de leden van de Kerk: 
“…gebouwd (wordt gebouwd) op het fundament van de apostelen en pro-
feten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem, die het hele 
bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel IN 
de Heer. Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God 
(Grieks: ‘verblijfplaats’) in de Geest [de heilige geest].” (Efeziers 2:20-22)

Over deze Tempel van God wordt op vele manieren gesproken. 
Het is Gods rustplaats – waaraan Hij zolang gewerkt heeft om deze te 
scheppen. Het is Sion, de heilige stad Jerusalem, de Tempel van God, 
het Koninkrijk van God, de eigen Famillie van God. Wanneer we deze 
dingen beter gaan begrijpen (dieper doorgronden), wordt alles wat God 
voor ons opgetekend heeft nog veel meer inspirerend.

God stelt bij monde van Jesaja de vraag: “Waar is dan de plaats 
Mijner rust?”. Maar Hij vertelt ons hier meer over in de Psalmen: “Sta 
op, HERE, naar uw rustplaats, Gij en de ark (de samenkomst, verga-
dering) uwer sterkte.” Dit is een profetische verwijzing naar Gods rust 
die samenkomt in Zijn kracht – door zijn kracht in Zijn grotere macht. 



33Dit is een rechtstreekse verwijzing naar Zijn heilige geest en de kracht 
daarvan – van Hem – Zijn macht om datgene wat door de heilige geest 
geschapen wordt voort te brengen – Zijn Famillie, de geestelijke tem-
pel. Vervolgens wordt hieraan nog toegevoegd: “Want de HERE heeft 
Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning [Hebreews: verblijfplaats] 
begeerd: Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar 
heb Ik begeerd.” (vers 13-14)

God gaat IN Zijn tempel wonen/verblijven, IN Sion, de plaats van 
Zijn rust. Dit is de Familie van God. Het is Elohim. God zal altijd IN 
Zijn Familie wonen als zijn plaats van rust; en de Famillie zal IN God 
verblijven en rust hebben – vrede voor altijd!

We hebben de woorden van Johannes gelezen over hoe God in ons 
woont/verblijft d.m.v. de kracht van de heilige geest; maar hierover wordt 
nog veel meer geopenbaard in Jezus’ eigen woorden: “Gelooft gij niet, 
dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u 
spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn 
werken.” (Johannes 14:10) Alle levenskracht gaat van God uit; Hijzelf is 
de bron ervan. Hij verlangt ernaar om Zijn Famillie in die kracht te laten 
delen, en dit met hetzelfde doel voor ogen en de zelfde wil in hun leven. 
Christus zei verder nog: “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn gebo-
den. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen trooster geven 
(de heilige geest), opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;” (vers 15-16) 
God openbaart Zichzelf in grore macht en kracht, in Zijn Familie. Ook 
hier openbaart God dat het Zijn doel is on IN ZIjn Familie te wonen 
(verblijven) in alle eeuwigheid (eeuwig levend).

Deze laatste waarheden die God nu aan Zijn Kerk geopenbaard heeft 
geven weer hoe God in deze eindtijd met (IN) Zijn Kerk gewerkt heeft; 
hoe Hij ZIjn Kerk bovenmate gezegend heeft met grote kracht en vast-
beraden doelgerichtheid, teneinde ons in staat te stellen om haar in een 
glorieus nieuw tijdperk te lanceren. God heeft  nu de noodzakelijke ken-
nis gegeven om allen die nog geroepen zullen worden in staat te stellen 
de ‘De Voltooing van het Mysterie der Eeuwen’ beter te begrijpen.


