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Na de aanslagen in Parijs, waarbij mensen tot 

tranen werden gebracht, is er nog steeds hoop 

voor de toekomst. Hoop voor de mens die God 

zoekt en vindt. Enkel de Bijbel is hoopgevend! De 

ene spreekt over geruchten van oorlog, en een 

ander spreekt over het einde van de wereld. De veiligheid van de burger is bijna verdwenen. Is er 

dan nog hoop? Psa_37:11  De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich 

verlustigen over groten vrede. (veiligheid) 

Waarom laat God dit kwaad allemaal toe?  

Waarom luistert de mens niet meer naar God?  

Waarom laat men zich verleiden tot het meezingen van lofliederen voor de duivel zoals in het 

Bataclan theater, plots werd het een kleine hel op aarde. Voor deze mensen is de toekomst 

hopeloos! God zal zorgen voor een hemel op aarde! God wil gelukkige mensen zien! 

HET VERLANGEN NAAR IETS NIEUWS…….. 

Straks zullen velen Kerst vieren, bij een traditionele afgodenboom in alle vormen. Ook onder die 

kerstboom liggen nieuwe dingen, als geofferde geschenken. Wanneer iemand een oud spul heeft, 

en krijgt er een nieuw, die is tijdelijk gelukkig. Wie een oude versleten auto heeft, en krijgt een 

nieuwe, en die is gelukkig! Als de vrouw een bijna versleten kleed heeft en een nieuw krijgt of 

koopt, is zij een tijd gelukkig!  

10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het 

werk uwer handen; 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een 

kleed verslijten, 12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij 

ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet 

ophouden.(Hebr.1).  

 

God leert ons dat ook onze hedendaagse schepping versleten is, en Hij, Schepper van hemel en 

aarde, heeft grote en nieuwe plannen! Er komt eerst een nieuwe tijd van duizend jaar vrede in een 

hernieuwde wereld. Een aards leven zonder duivel, duivelaanbidders, ongelovigen of terroristen, 

waar Jezus regeert. (Openb.20:2) Na die tijd, komt er een compleet nieuwe schepping. 
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JEZUS: ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW! 

  

Alle “Bijbelgetrouwe” of “wedergeboren” christenen zijn in blijde verwachting, een hoop met 

zekerheid, op nieuw leven. Vanwaar komt die speciale hoop in hun hart?  

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft 

wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petr.1:3 

Eenvoudig, Jezus liet ons het stappenplan kennen, Hij gaf ons een betrouwbare wetenschap, met 

beloften. Hij deed deze belofte om alles te herscheppen. (Op.21:5) De apostel Petrus schreef niet 

alleen over het einde van de wereld, maar schreef ook over een nieuwe hemel en aarde, waar 

gerechtigheid zal zijn. (2 Petr.3:13). Wereldwijd neemt ongerechtigheid toe, en verdwijnt alle 

gerechtigheid, de basis voor de komende wetteloze. (Openbar.22:11) 

GOD WIL WONEN ONDER DE MENSEN (Op.21,3) 

 

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen 

om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en 

zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de 

weg.Joh.14 

Dit is Zijn doel en onze troost. Wanneer men wil 

samenwonen of huwen met iemand, dan dient men niet 

alleen afspraken te maken, maar daar is liefde noodzaak. 

Die liefde tot God ging verloren toen Adam en Eva niet meer 

goed luisterden naar God. Ze lieten zich misleiden door 

vervalsing van Gods gebod. Ze werden uit het paradijs 

gezet, en met een sterfelijk en vernederd lichaam. Hier 

begon de pijnlijke echtscheiding tussen God en mens. 

Scheiden doet lijden. Niemand kan ooit zoveel verdriet 

hebben gehad als het koppel Adam en Eva! 

Ze wilden telkens terugkeren, maar konden niet, en gingen 

wonen in een grot door God aangewezen, en ze werden 

zwaar depressief, leefden onveilig en angstig, door de 

gevolgen van hun begeerte, eigenwijsheid en geestelijk overspel. Ze verloren hun persoonlijk 

contact met hun Schepper, dit is zoals een televisie waarvan het beeld uitvalt, wegens 

storing. Die storing heet zonde. Doch God maakte hen toen al Zijn 

herstelplan bekend, Hij beloofde een tweede Adam.  

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt 

Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 Aldus 

staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de 

laatste Adam een levendmakende geest. (1 Cor.15:44,45). 
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EEN NIEUWE LEER EN EEN NIEUW VERBOND. 
 

27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer 

met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem! 

In het plan van God, openbaart Jezus zich als de oplossing voor de zondeval en de gevolgen. Het 

volk had al veel gehoord over de wet, en de profeten. Het land werd bezet door de Romeinen, 

welke ook hun afgoderij praktiseerden voor hun ogen.  Nu ontdekten ze iets anders, een “leer 

met gezag.” Dat was iets nieuws in hun ogen. Sommige mensen waren het slachtoffer van 

“onreine geesten”, werden bezeten, en handelden op barbaarse wijze. Hier was een confrontatie 

met demonen die men niet ziet, de onzichtbare wereld. Veel kwaad ontstaat op onze planeet door 

invloed van duistere machten. Deze machten doen vandaag als in het begin: mensen gebruiken 

voor het verleiden en misleiden. Hier is dan Bijbels christelijk verzet nodig!  

 

11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 

12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand 

te houden. Efeze 6 

 
Toen Adam en Eva opnieuw contact wilden maken met God, brachten zij telkens een offer, ze 
smeekten om genade, en God was genadig en luisterde. Het offer van Jezus bracht het begin van 
een wereldwijd herstel voor de mensheid, Hij nam de storing weg tussen God en mens, voor ieder 
mens die in Hem gelooft.  
 

20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze 

beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Luc.22 

WELKE CHRISTENEN ZIJN NIEUWE MENSEN? 

 

32 Denkt aan de vrouw van Lot! 

33 Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die 

zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het 

vernieuwen.Luk.17 

 

Hopelijk zullen vele mensen eens nadenken over de vrouw van 
Lot, want zij verloor haar eigenzinnig en een rijkaards leven. Zij 
was gebonden aan haar bezit, aan al haar materiele mooie 
dingen. (Ps.44:25)  

Psa_44:25  (44:26) Want onze ziel is in het stof 
nedergebogen; onze buik kleeft aan de aarde.  

 
Zij kon niet nalaten te kijken hoe Gods oordeel kwam over alles 
wat haar lief was. Zij was gebonden aan een wereld welke God 

had veroordeeld. Maar ieder mens die zijn eigenzinnig leven wil opgeven, en zijn leven wil richten 
naar Jezus, zal het vernieuwen! Dus krijgt hij een nieuw leven!  
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Wanneer krijgt die christen nieuw leven? 
  

Bij de wedergeboorte  

 

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door 

de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende 

hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is 

voor u, 

 

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is 

gekomen.2 Cor.5 

Hier kunnen wij lezen dat christenen, mensen waar het zaad van Gods woord in goede aarde is gevallen, 
of onvoorwaardelijk aangenomen werd, een nieuwe schepping is geworden. Scheppen is een handeling 
van God, dus bovennatuurlijk. Dit zijn mensen die zullen behoren tot de nieuwe komende schepping. Of 
men besneden werd of niet, is niet belangrijk, maar of men wedergeboren is! (Gal.6:15).  Onze wereld is 
langzaam bezig te vergaan, dat schreef reeds Paulus. De natuur en milieu is afstervende. De nieuwe mens 
is nog niet zichtbaar voor de ongelovigen. Deze nieuwe mensen zullen straks te zien zijn, als zonen Gods. 
(Rom.8:20).  

Bij de opstanding en opname. 
 

De context van het volgende vers van Lucas geeft uitleg 
over wie zijn leven zal verliezen. Dit is degene die zal 
achtergelaten worden. 

34 Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de 

een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 35 

Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene 

zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Luk.17 

 

Het is niet verwonderlijk dat er christenen zijn die een 
andere visie krijgen op de opname, zij krijgen de visie en 
het gedrag van de vrouw van Lot. Bepaalde christenen 
zullen spotten met deze plotse geheime wederkomst van Christus in de lucht. 

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar 

hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petr.3 

De opname zal sterk lijken op een verlossing. (Ef.4:30) God zal al zijn aangenomen kinderen 
verlossen en in veiligheid brengen voor de verzoekingen welke nog over de ganse aarde zullen 
komen. (2 Petr.2:9). (Openb.3:10) Waar zou er nog een veilige plaats zijn op aarde? Het zal een 
verlossing en genezing zijn, voor ALLE christenen met een afstervend lichaam door, ziekte en 
ouderdom. (Jes.53:5)  

De satan wil alle christenen ontmoedigen, verwarren, angst aanjagen door vele vervolgingen en 
aanslagen.  Maar de Bijbels christelijke hoop door God in het hart gelegd kan hij niet afnemen. 
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VERNIEUWINGSPROCES. 
 

(Efeze 4,24) Het karakter van de nieuwe mens kan nu al worden opgemerkt. Zijn zondig karakter gaat 

langzaam veranderen, de leugenaar zal minder liegen, de dief zal werken tegen deze neigingen, wie 

kwaad is, zal eerder zoeken te vergeven, tegen het einde van de dag, en zal beter slapen. Jezus gaf ook 

geen advies om elkaar lief te hebben maar “een gebod”!  

 NIEUWE IDENTITEIT. 
(Openb.2,17) De nieuwe mens krijgt later ook nog een nieuwe naam. Een 
naam heeft te maken met uw identiteit. Dit is voorzien voor de aangenomen 
kinderen van God. Zij die ongelovig blijven zullen hier nog een nummer, een 
chip en het merkteken van de duivel (antichrist) krijgen. Die nieuwe mens 
weigert de RFID chip of de “Big Brother Vacin”. (666) 

NIEUWE WOONPLAATS VOOR ALLE CHRISTENEN 
 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, 
nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 
bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, Op.21 
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