
DE ONTWIKKELING VAN GODS 
HEILSPLAN IN 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



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) 



SLEUTELPERSONEN IN GODS 
HEILSPLAN

Adam 
Noach 

Abraham 
Mozes 

Jezus’ aardse dienst (eerste komst) 
Petrus 
Paulus 

Christus’ rijk op aarde (tweede komst) 
God alles in allen



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
De tempel met de offerdienst was het centrum van de wet?

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
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. Geen tempel en geen theocratie, maar democratie in Israël.
Verder moet het zó zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij 
voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit 
de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij 
hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de 
HEERE, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en 
deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, opdat zijn 
hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het 
gebod, naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn 
koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. (Deut. 17:18-20)



CHRISTUS
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er 
door Jezus Christus gekomen. (Joh. 1:17)

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)



CHRISTUS
Jezus kwam onder de wet

‘En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, 
werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel 
voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van 
haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij 
Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen   – zoals 
geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de 
moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – en 
om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de 
Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.’ (Luk. 2:21-24).
 



CHRISTUS
Jezus kwam onder de wet met als doel:

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. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn 
Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u 
geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u 
ook erfgenaam van God door Christus. (Gal. 4:4-7)



CHRISTUS
Israël: 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) 

Christus: ‘Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en 
graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam 
gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet 
behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij 
geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: 
Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt 
U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig 
de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te 
doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de 
plaats te zetten.’ (Hebr. 10:5-9).  



CHRISTUS
Christus kwam niet alleen onder de wet, maar heeft die wet ook 
vervuld:
1. Door als Enige de wet volmaakt te gehoorzamen
2. Door schaduwen van de wet te vervullen (Paaslam – Lam van God)
3. Door de vloek van de wet te ondergaan.
Gal 3:13: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door 
voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is 
ieder die aan een hout hangt..” (Aanhaling Deut. 21:23)

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 
Kor. 5:21)



CHRISTUS
Het geloof geopenbaard
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)



CHRISTUS
Het geloof geopenbaard

Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit 
wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt (teleio) was geworden, is 
Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige 
zaligheid geworden. (Heb. 5:8-9)
 
Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als 
zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid 
van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. (Rom. 5:19) 



CHRISTUS
Het geloof van Christus

Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; Doch 
wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der 
wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in 
Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit 
het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit 
de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 
(Gal. 2:15,16 S.V.) 



CHRISTUS
Het geloof van Christus

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar 
Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door 
het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven 
voor mij overgegeven heeft. (Gal. 2:20 SV)
 
En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die 
uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de 
rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; (Fil. 3:9 SV)
 
terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 
van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht 
was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan 
de rechter hand van de troon van God (Heb. 12:2)



CHRISTUS
Het geloof van Christus

Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in 
zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal 
Sara, die negentig jaar is, baren? En Abraham zei tegen God: Och, 
zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! (Gen. 17:17-18)

En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen 
lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – 
en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan 
de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in 
het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd 
dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. (Rom. 4:19-21)



CHRISTUS
Het geloof van Christus

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; 
Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, 
voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er 
niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles 
geschied is. (Matt. 5:17,18)

Vervulling: door de wet te houden, maar ook in profetische zin, is Hij de 
Vervuller van de schaduwen.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, 
waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid 
van God door het geloof in <van> Jezus Christus, tot allen en over 
allen die geloven, want er is geen onderscheid. (Rom. 3:21-22)


