
DE ONTWIKKELING VAN GODS 
HEILSPLAN IN DE TIJD



VOORBEELDEN TIJDSONTWIKKELING

Paulus op de Areopagus 
God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de 

onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich 
moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld 

heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door 
een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij 

aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te 
doen opstaan. (Hand. 17:30,31) 



VOORBEELDEN TIJDSONTWIKKELING

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de 
vaderen gesproken had door de profeten,  

heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 
Zoon (Heb. 1:1) 



VOORBEELDEN TIJDSONTWIKKELING
Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het 
vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die 

genoemd worden besnijdenis in het vlees,  
die met de hand gebeurt,  

dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het 
burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de 

verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder 
God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 
voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij 

gekomen. (Ef. 2:11-13) 



DE TIJD BUITEN DE TIJD
In (het) begin schiep God de hemel en de aarde.  

(Gen. 1:1) 

In (het) begin was het Woord en het Woord was bij God en 
het Woord was God. Dit was in (het) begin bij God.  

(Joh. 1:1-2) 

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige 
roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar 

overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons 
gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen aionen 

(2 Tim. 1:9) 



En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.  
En God zag het licht dat het goed was; en God maakte 

scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde 
het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.  

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: 
de eerste dag. (Gen. 1:3-5) 

AANVANG VAN DE TIJD 



En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om 
scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij 
zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren 

(Gen. 1:14) 

TIJDEENHEDEN 



Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn 
dagen, Uw jaren duren voort van generatie op 

generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de 
hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, 
maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als 

een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij 
zullen verdwijnen.  

Maar U blijft Dezelfde,  
aan Uw jaren zal geen einde komen.  

(Ps. 102:25-28)

IN TEGENSTELLING TOT DE MENS  
STAAT GOD BOVEN DE TIJD



Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw 
heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de 

zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te 
verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te 
brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om 
de Heiligheid van heiligheden te zalven. (Dan 9:24)  

GOD WERKT IN DE TIJD



Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 
God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren 

onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te 
kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden 

ontvangen. (Gal. 4:4-5) 

GOD WERKT IN DE TIJD



en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.  

(Mar 1:15) 

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de 
hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt  
(Joh. 17:1) 

GOD WERKT IN DE TIJD



BIJBELSE TIJDEENHEDEN

uren, dagen,        weken, maanden, jaren, eeuwen



VOORNEMEN DER EEUWEN

opdat nu door de gemeente aan de overheden en de 
machten in de hemelse gewesten de veelvuldige 

wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens 
het voornemen der eeuwen dat Hij gemaakt heeft in 

Christus Jezus, onze Heere. (Ef. 3:10-11) 



TIJD VOOR DE EEUWEN

Wij spreken echter de wijsheid van God, als een 
geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die 
God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze 

heerlijkheid; (1 Kor. 2:7) 



VOORGAANDE EEUWEN

Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is 
nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het 

er al geweest. (Pred. 1:10) 



DEZE EEUW
Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze 

eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de 
verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van 

Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou 
bestralen. (2 Kor. 4:4) 

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij 
ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte 

wereld aioon, overeenkomstig de wil van onze God en 
Vader. (Gal. 1:4) 



EINDE VAN DEZE EEUW
Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar 

Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, 
wanneer zullen deze dingen gebeuren?  

En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding 
van de wereld aioon? (Matt. 24:3) 

En zie, Ik ben met u al de dagen,  
tot de voleinding van de wereld aioon. Amen. 

(Matt. 28:20) 



DEZE EN DE KOMENDE EEUW
… toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn 

rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven 
alle overheid en macht en kracht en heerschappij en 

elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze 
wereld aioon, maar ook in de komende.  

(Ef. 1:20-21) 

… die het goede Woord van God geproefd hebben en 
de krachten van de komende wereld aioon. (Heb. 6:5) 



KOMENDE EEUWEN

… opdat Hij in de komende eeuwen de 
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou 
bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 

Christus Jezus. (Ef. 2:7) 



BEDELING (GR. OIKONOMIA) 
RENTMEESTERSCHAP

Er was een zeker rijk mens, die een rentmeester 
had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn 
goederen verkwistte. En hij riep hem en zei tegen 

hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef 
rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt 

niet langer rentmeester zijn. (Luk. 16:1-2) 



BEDELING 
BEHEERSTAAK

Daarvan (gemeente) ben ik een dienaar geworden, 
overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij 
met het oog op u gegeven is om het Woord van 
God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat 

eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, 
maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.  

(Kol. 1:25-26) 



BEDELING 
ADMINISTRATIE

… om in de bedeling van de volheid van de tijden 
alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat 

in de hemel als wat op de aarde is. (Ef. 1:10) 



ONTWIKKELINGSFASEN VAN DE AARDE



DE  
OORSPRONKELIJKE  

AARDE

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Gen. 1:1) 



DE  
(VER)WOESTE  

AARDE

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de 
watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 

(Gen. 1:2) 



DE  
(VER)WOESTE  

AARDE

Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die 
God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft 

haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij 
woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men 
erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders.  

(Jes. 45:18)



DE  
(VER)WOESTE  

AARDE

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds 
de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en 

doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn 
Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.  

(Rom. 1:20) 



DE  
PARADIJSELIJKE  

AARDE

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, 
voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, 

dat Hij gemaakt had. (Gen. 2:2) 



DE  
VERVLOEKTE  

AARDE
… de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u 
daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal 
hij voor u laten opkomen.. In het zweet van uw gezicht zult u 
brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u 

daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof 
terugkeren. (Gen. 3:17-19) 



DE  
VERVLOEKTE  

AARDE
Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle 

vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom 
zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn 

aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met 
geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde 

richten. (Gen. 6:12-13)



DE OUDE WERELD

en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het 
achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, 

bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de 
goddelozen bracht; (2 Pet. 2:5)



DE AARDE  
VAN NU 

Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en 
oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet 

ophouden. (Gen. 8:22) 



DE NIEUWE  
AARDE IN HET  

MESSIAANSE RIJK



DE NIEUWE  
AARDE IN HET  

MESSIAANSE RIJK

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een 
geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest 
vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 
Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij 

elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een 
zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in 
het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.   

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel 
Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis 

van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. (Jes. 11:6-9) 



DE NIEUWE  
HEMEL EN  

NIEUWE AARDE

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.  

(2 Pet. 3:13) 



DE NIEUWE  
HEMEL EN  
NIEUWE 
AARDE

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En 
ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 

God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, 
de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 

Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 

dingen zijn voorbijgegaan. 
 (Opb. 21:1-4) 



DE NIEUWE  
HEMEL EN  
NIEUWE 
AARDE

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft 
gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, 
alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter 
zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij 
Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En 
wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon 

Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen 
heeft, opdat God alles in allen zal zijn.  

(1 Kor. 15:25-28) 


