
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) 



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 



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



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) 



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  
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 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

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) 



SLEUTELPERSONEN IN GODS 
HEILSPLAN

Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het 
raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen 

gelegd …. (Hand. 13:36) 



SLEUTELPERSONEN IN GODS 
HEILSPLAN

Adam 
Noach 

Abraham 
Mozes 

De Heere Jezus 
Petrus 
Paulus 

Christus 
God alles in allen



ADAM

Voor de val



ADAM
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de 
zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de 

aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het 

beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: 

Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en 
onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over 
de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde 

kruipen! (Gen. 1:26-28)



ADAM
Opdrachten:

1. Wees vruchtbaar, word talrijk, 
2. Vervul de aarde 
3. Heersen over de aarde. (Adam: de eerste koning).
4. Bewaking van de hof

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van 
Eden om die te bewerken en te onderhouden (bewaken). 

(Gen. 2:15)



ADAM
(Proef)gebod:

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van 
de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis 
van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de 
dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (Gen. 2:16-17)



ADAM
De zondeval

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God 
gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag 
niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de <alle> 

vrucht van de bomen in de hof mogen wij <vrij> eten, maar van de vrucht van de boom 
die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem 

niet aanraken, anders sterft u <voorzeker>. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult 
zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend 
zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat 
die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom 
die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht 
en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden 

de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten 
vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van 
de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen 
Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de 

bomen in de hof. (Gen. 3:1-8)



ADAM

Na de val



ADAM
Gevolgen zondeval

- Naakt-bewustzijn

- eigen oplossing: schorten van vijgenbladeren 

- Verbergen zich voor God

- de dood 



ADAM
Gevolgen zondeval

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw 
en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet 

eten, is 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 en u zult het gewas van het veld eten. 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)

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door 
de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen 

gezondigd hebben. (Rom. 5:12)



Voor de vloed

NOACH



NOACH 
Noach voor de zondvloed

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)

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)

 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. (Gen. 6:8)



NOACH
Na de vloed



NOACH 
Noach na de zondvloed

Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! Vrees en schrik voor u zal er zijn 
bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over 

de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand 
gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; 
Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met 
zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. Voorzeker, Ik zal vergelding 

eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik 
vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders 

broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.
 Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed 

vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. 
(Gen. 9:1-6)



NOACH 
Noachitisch verbond

- De aarde vervullen [oud]

- Vlees als voedsel: leven voor leven [nieuw]

- verbod eten vlees met bloed (Deut. 12:16, 23; Hand. 15:20) [nieuw]

- Instelling van de overheid (Rom. 13:1) [nieuw]



NOACH 
Belofte en regenboog als verbondsteken

En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en 
alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in 

eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als 
teken van het verbond tussen Mij en de aarde.

 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de 
wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen 
Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot 

een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. (Gen. 9:12-15)



NOACH 
Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams 

kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken 
vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. (Deut. 32:8)

Nageslacht van Jafet:
Van hen stammen de mensen af die zich over de kustlanden van de volken 

verspreid hebben, in hun landen, elk overeenkomstig zijn taal, overeenkomstig 
hun geslachten, onder hun volken. (Gen. 10:5)

Nageslacht van Cham:
Dit waren de zonen van Cham, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun 

talen, met hun landen en hun volken. (Gen. 10:20)

Nageslacht van Sem:
Dit waren de zonen van Sem, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun 

talen, met hun landen en hun volken. (Gen. 10:31)



NOACH 



NOACH 



NIMROD 
Noach (rust) i.t.t. Nimrod (rebel, opstandeling)

En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te 
worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; 

daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht 
van de HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel (Gen. 

10:8-10)



BABEL 

En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en 
een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we 

voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de 
aarde verspreid! (Gen. 11:4)



BABEL 

Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien 
die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE 
zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het 

begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich 
voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij 

neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen 
van allen elkaars taal zullen begrijpen. (Gen. 11:5)



ABRAHAM

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en 
uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een 
groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een 

zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik 
vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 

worden. (Gen. 12:1)



ABRAHAM
Zevenvoudige belofte (Ik zal):
1. een land; 
2. een groot volk;
3. Abram zal gezegend worden;
4. Abrams naam zal worden groot gemaakt;
5. Abram zal tot zegen worden gesteld;
6. Zegen en vloek voor de omringende volken, afhankelijk van hun 
houding t.o.v. van Abram en zijn nageslacht;
7. in Abram zullen alle geslachten des aardbodems gezegend 
worden.



ABRAHAM

Gehoorzaamheid als voorwaarde:
Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en 
alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 19 Want Ik 
heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem 
bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door 
gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal 
brengen wat Hij over hem gesproken heeft. (Gen. 18:18,19)



ABRAHAM
Gehoorzaamheid als voorwaarde:

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef 
stelde….  (Gen. 22:1)

Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en 
Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk 
zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de 
hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw 
nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. (Gen. 
22:16-17)


