
DE ONTWIKKELING VAN GODS 
HEILSPLAN IN DE TIJD



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
1. Een door de Heere bepaald land
van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat 
(Gen. 15:18)

2. een groot volk;
Om dat land te kunnen bewonen moest het nageslacht van Abraham 
ook tot een groot volk worden. 

Ik zal 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. (Gen. 22:17)



ABRAHAM
3. Abram zal gezegend worden
In materiële zin: getuigenis van Abrahams knecht: “De HEERE heeft 
mijn heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is; 
Hij gaf hem kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en 
slavinnen, kamelen en ezels” (Gen. 24:35). 

In geestelijke zin: “Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een 
schild, uw loon zeer groot” (Gen. 15:1). 

Abraham mocht dan een geoefend leger van 318 man hebben (Gen. 
14:14) en rijk zijn aan goud en zilver, de HEERE was Zijn 
Beschermer en Zijn rijkdom. 



ABRAHAM
4. De belofte van een grote naam 
Let op het contrast: In Babel maakt de mens voor zichzelf een naam 
om zich van een eigen gekozen plaats op aarde te verzekeren (Gen. 
11:4).  Hier is het de Heere die Abram een plaats op aarde toewijst 
en zijn naam groot maakt (Abram betekent: ‘verheven vader’). 
De Hethieten noemen hem ‘een vorst van God’ (Gen. 23:6). 
Profetisch: “Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, 
en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden” (Gen. 
18:18). 
Mozes: “Hij zal u een plaats geven, hoog boven alle volken die Hij 
gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; en dat u een 
heilig volk zult zijn voor de HEERE, uw God, zoals Hij gesproken 
heeft” (Deut. 26:19).  



ABRAHAM
5. De belofte tot zegen te worden gesteld 
De Heere Jezus tot de Samaritaanse vrouw: “… de zaligheid is uit de 
Joden” (Joh. 4:22). 

6. Zegen en vloek voor de omringende volken, afhankelijk van 
hun houding t.o.v. van Abram en zijn nageslacht;
Toen: “Maar de HEERE trof de farao en zijn huis met zware slagen, 
vanwege Sarai, de vrouw van Abram” (Gen. 12:17)



ABRAHAM
Profetisch: 
Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in 
de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken 
bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar 
zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn 
eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. 
Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn 
volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje 
voor wijn, zodat zij konden drinken. (Joel 3:1-3)



ABRAHAM
7. in/met Abram zullen alle geslachten des aardbodems 
gezegend worden.

Paulus noemt dit ‘het aan Abraham verkondigde Evangelie’

En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou 
rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In 
u zullen al de volken gezegend worden. (Gal. 3:8)

Profetisch: Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn 
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk 
eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij 
een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de 
woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. (Exod. 19:5-6)



MOZES



MOZES
Belofte van het land bleef tijdens Abraham, Izaks en Jakobs leven 
en het leven van zijn zonen onvervuld

Drie belangrijke voorwaarden:
1. Gehoorzaamheid
2. Een groot volk. Met 70 zielen (hele gezin van Jakob Ex. 1:5) kun je 
geen land bewonen
3. De zonden van de in Kanaänitische volken was nog niet tot volheid 
gekomen.



MOZES
De Heere had tegen Abram gezegd: 
“Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land 
dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd 
jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, 
rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. 
Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede 
ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, 
want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe 
niet vol”. (Gen. 15:13-16)



MOZES
Vervulling:

1. Gehoorzaamheid:
Volk schuilde in geloof achter het bloed van het Paaslam

Ongehoorzaamheid:
Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op 
hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de 
woestijn? (Heb. 3:17)
Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. (Heb. 
3:19)



MOZES
2. Een groot volk: Egypte was de kraamkamer van Israël.

Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie, 
werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. 
Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen 
werd. (Exod. 1:6-7)

Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe 
meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de 
Israëlieten. (Exod. 1:12)



MOZES
3. Strafgericht aan Egypte en hun goden: 

Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden 
van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun 
slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware 
strafgerichten. (Exod. 6:5)

En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten 
voltrekken, Ik, de HEERE. (Exod. 12:12)



MOZES
Strafgericht aan de volken

Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, 
zeg dan niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE 
mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege 
de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw 
ogen uit hun bezit verdrijft. (Deut. 9:4)



MOZES

Wat betekent Torah

1. De Vijf boeken van Mozes 
2. Onderricht. (Door o.a. de priesters en Levieten (Deut 31: 9-13), die 
ook de rechtspraak ondersteunden (Deut. 17: 8-13).
3. De 613 ge- en verboden: bepalend onderdeel van de 
verbondsrelatie tussen de Heere en het volk.



MOZES
Betekenis van het verbond
U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u 
op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u 
nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan 
zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde 
is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een 
heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet 
spreken. (Exod. 19:4-6)

Bevestiging van het verbond door het volk:
Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de 
HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de 
woorden van het volk weer over aan de HEERE. (Exod. 19:8)



MOZES
Bevestiging van het verbond door het volk

Voor de wetgeving:
Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de 
HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de 
woorden van het volk weer over aan de HEERE. (Exod. 19:8)

Na de wetgeving:
Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE en al de 
bepalingen (zoals omschreven Exod. 20:23–23:19) aan het volk. Toen 
antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die 
de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. (Exod. 24:3)



MOZES
Gold de wet ook voor andere volken?

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit 
het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. (Exod. 20:1-2)

Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en 
Zijn bepalingen. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die 
kennen Zijn bepalingen niet. Halleluja! (Ps. 147:19-20)

Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te 
houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen 
Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn,  (Exod. 31:16-17)



MOZES
Wat was het geestelijk centrum van de wet?

De offerdienst: Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb 
dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te 
doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening 
bewerkt. (Lev. 17:11) 

Bepalingen van de offerdienst: Lev. 1–7; 16; Num. 15:1–31; 28)



MOZES
Wat regelde de wet zoal?
De priesterlijke wetten: De bouw en inrichting van de tabernakel, de 
wijding en de ordening van priesters, de offers en offers, de regels van 
de reinheid, de geloften, enz. (Exod. 25-31; 35-40; Lev. 1-27; Num. 
4-10).

De heiliging van priesters en het volk (Lev. 17-26)
verbod op het eten van vlees met bloed daarin (Lev. 17); 
verbod op bepaalde seksuele relaties (Lev. 18: 20: 11-21); 
heiligheid, rechtvaardigheid en liefde in huwelijk, gezin en samenleving 
(Lev. 19). 
straffen voor overtredingen (Lev. 20, 24: 10-23).



MOZES
Beheer van het land:

Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het 
heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft (Lev. 18:28).

Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land 
behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij 
(Lev. 25:23).

Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard 
snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar 
moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een 
sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw 
wijngaard mag u niet snoeien (Lev. 25:3-4).



MOZES
Beheer van het land:

U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst ervan verzamelen, 
maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten 
liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten; en het overschot 
ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met 
uw wijngaard en met uw olijfbomen. (Exod. 23:10-11)

uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien,  
(Lev. 19:19)



MOZES
Kledingvoorschriften

en een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, 
mag u niet dragen. (Lev. 19:19)

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun 
generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun 
kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen 
draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, 
wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die 
doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, 
waar u als in hoererij achteraan gaat; (Num. 15:38-39)



MOZES
Rechtspraak:
Wie zijn vader of zijn moeder slaat, moet zeker gedood worden. (Exod. 
21:15)

Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog 
voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond 
voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem. (Exod. 
21:23-25)



MOZES
Zwagerplicht:

Wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij 
een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw 
van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij 
haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen, en zo zijn 
zwagerplicht tegenover haar vervullen. (Deut. 25:5)



MOZES
Huwelijksplicht:
Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar niet 
tekortdoen wat betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap 
(Exod. 21:10)

Bescherming van de weduwen en wezen:
Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om 
hulp roepen, zal Ik hun roep zeker verhoren. Mijn toorn zal ontbranden 
en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwen en 
uw kinderen wezen worden. (Exod. 22:23-24)



MOZES

Bescherming van dieren

Wanneer u de ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, 
moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet 
de ezel beslist samen met hem overeind helpen. (Exod. 23:5)



MOZES

Was de wet blijvend?

Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige 
heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met 
dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die 
naderen tot volmaaktheid brengen. (Heb. 10:1)



MOZES
Kan de wet nog worden gehouden?
1. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die 
is schuldig geworden aan alle geboden.  (Jac. 2:10)

2. Een land met beperkte (toegankelijke) ruimte, geen tempel, 
geen theocratie maar democratie in Israël.
“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u komt in het 
land dat Ik u als uw woongebied geef…” (Num. 15:1-2).

3. De wet doodt
En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood 
te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding 
gevonden en mij misleid en daardoor gedood. (Rom. 7:10-11)



MOZES
4. De Wetgever is gestorven
Of, broeders, weet u niet– ik spreek immers tot mensen die de wet 
kennen– dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? 2 Want de 
gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. 
Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar 
aan de man bond. 3 Daarom dan, als zij de vrouw van een andere 
man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd 
worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat 
zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. 4 
Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood 
met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, 
namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht 
zouden dragen voor God. (Rom. 7:1-4)



MOZES
5. De wet leidt tot Christus

Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als 
gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 
Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit 
het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een 
leermeester. Want u bent allen kinderen (zonen) van God door het 
geloof in Christus Jezus. (Gal. 3:23-26)

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou 
leven. (Gal. 2:19)



MOZES
Uiteindelijk doel van de wet:

Want het einddoel (telos) van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft. (Rom. 10:4)

Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 
overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het 
beloofd was; (Gal. 3:19)

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt 
van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn 
een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van 
Christus. (Kol. 2:16-17)



MOZES

En de 10 geboden?

Behalve de sabbat, allemaal direct of indirect bevestigd in het 
onderwijs van de NTische brieven.


