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● Iedereen streeft ernaar gelukkig te worden en ongeluk te vermijden.

● Mensen voelen vreugde als hun verlangens worden vervuld.
● Binnen hetzelfde individu zijn er twee tegengestelde verlangens: het oorspronkelijke hart verlangt naar het goede en het
slechte hart verlangt naar het kwade.

● Ze zijn gewikkeld in een felle strijd waarbij twee tegengestelde
doelen worden nagestreefd. Elk wezen dat in zichzelf zo’n
tegenstrijdigheid bezit is gedoemd om te vergaan.

● In het Christendom wordt erkend dat deze staat van vernietiging het gevolg is van de menselijke Val.

● Vanuit het intellectuele standpunt gezien, betekent de menselijke Val het afdalen van de mensheid in onwetendheid.

● Mensen bestaan uit twee aspecten: Innerlijk en uiterlijk, of
geest en lichaam; zo bestaat ook het intellect uit twee aspecten: innerlijk en uiterlijk.

● Op dezelfde manier zijn er twee types van onwetendheid:
innerlijke onwetendheid en uiterlijke onwetendheid.
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● Door middel van religie heeft de mensheid gezocht naar de
innerlijke waarheid.

● En door middel van de wetenschap heeft de mensheid gezocht
naar de uiterlijke waarheid.

● Religie en wetenschap hebben in de loop van hun ontwikkeling
schijnbaar tegengestelde en niet verenigbare posities ingenomen.

● Echter, als de mensheid de twee aspecten van onwetendheid
volledig wil overwinnen en het goede, dat door het oorspronkelijke hart verlangd wordt wil realiseren, dan moet er op een
bepaald punt in de menselijke geschiedenis een nieuwe waarheid verschijnen die religie en wetenschap kan verenigen en
hun problemen integraal kan oplossen.

● De nieuwe waarheid moet in staat zijn alle religies, ideologieën
en filosofieën uit de geschiedenis te omarmen en ze volkomen
te verenigen.

● De nieuwe waarheid moet de gevallen mensen terugbrengen
naar hun oorspronkelijke staat.

● God heeft een persoon naar de aarde gestuurd om de fundamentele problemen van het menselijk leven en het universum
op te lossen. Zijn naam is Reverend Sun Myung Moon.
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Schepping

● Gedurende de geschiedenis hebben mensen gezocht naar antwoorden op de fundamentele vragen betreffende het menselijke leven en het universum.

● Dat komt omdat tot dusver niemand het oorzakelijk beginsel
achter de schepping van de mensheid en het universum, heeft
begrepen.

● De fundamentele vraag gaat over de oorzakelijke realiteit.
● Vraagstukken over het menselijk leven en het universum kunnen niet worden opgelost zonder eerst de aard van God te
begrijpen.

● Eén manier om Gods aard te doorgronden is door het universum te bestuderen dat door Hem geschapen is.

● Net zoals we het karakter van een artiest kunnen begrijpen
door zijn kunstwerken, zo kunnen we de aard van God begrijpen door de diverse dingen van de schepping te bestuderen
(Rom. 1:20).

● Daarom zei Paulus in Rom. 1: 20: “Want van hetgeen van Hem
niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,
wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het
verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben”.
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God is:
● De harmonieuze eenheid van de oorspronkelijke
innerlijke natuur en de oorspronkelijke uiterlijke vorm
● De harmonieuze eenheid van mannelijkheid (yang)
en vrouwelijkheid (yin)
● De subject partner van innerlijke natuur en
mannelijkheid voor het universum
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● Ieder wezen (alles dat bestaat) bezit de tweeledige eigenschappen

van yang (positiviteit, mannelijkheid) en yin (negativiteit, vrouwelijkheid).
● Meer fundamenteel gezien, bezit ieder wezen zowel een buitenste
vorm als een innerlijke kwaliteit. De zichtbare buitenste vorm weerspiegelt de innerlijke kwaliteit. De innerlijke kwaliteit wordt de innerlijke natuur genoemd en de buitenste vorm wordt uiterlijke vorm
genoemd.
● Omdat de uiterlijke vorm ook gezien kan worden als een tweede
innerlijke natuur, vormen de innerlijke natuur en de uiterlijke vorm
samen tweeledige eigenschappen.
● De Eerste Oorzaak van alle dingen moet ook de tweeledige eigenschappen bezitten van innerlijke natuur en uiterlijke vorm, die in de
positie staan van subject partner t.o.v. de innerlijke natuur en uiterlijke vormen van alle wezens. We noemen deze Eerste Oorzaak God
en Zijn innerlijke natuur en uiterlijke vorm de oorspronkelijke innerlijke natuur en oorspronkelijke uiterlijke vorm.
● God bestaat ook op basis van de wederkerige relatie tussen Zijn
tweeledige eigenschappen van yang en yin.

● De harmonieuze eenheid tussen de oorspronkelijke innerlijke
natuur en de oorspronkelijke uiterlijke vorm.

● De harmonieuze eenheid tussen mannelijkheid (yang) en vrouwelijkheid (yin).

● De subject partner van innerlijke natuur en mannelijkheid voor
het universum.
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● De relatie tussen God en het universum kan als volgt worden
opgesomd:

● God is de onzichtbare subject partner en het universum als
geheel een substantiële object partner van God. In overeenstemming met het Beginsel van de Schepping manifesteren
Gods tweeledige eigenschappen zich symbolisch of als beeld,
als individuele belichamingen van waarheid, die samen het universum vormen.

● God, de Schepper van alle dingen, is de absolute realiteit: Hij is eeu-

wig, bestaat op zichzelf en gaat uit boven tijd en ruimte.
● De fundamentele energie van Gods wezen is ook eeuwig, op zichzelf
bestaand en absoluut.
● Ze is de oorsprong van alle energieën en krachten die het mogelijk
maakt dat alle geschapen wezens bestaan
● We noemen deze fundamentele energie de universele oorspronkelijke energie.
● Onder invloed van de universele oorspronkelijke energie vormen
subject- en object elementen van iedere entiteit, een gemeenschappelijke basis en gaan met elkaar een relatie aan. Deze interactie
genereert op zijn beurt alle krachten die nodig zijn om te bestaan,
zich te vermenigvuldigen en te handelen.
● De interactie die door dit proces deze krachten genereert, wordt de
actie van geven en nemen1 genoemd.
1. In het Koreaans staat er “de actie van geven en ontvangen”. Omdat “geven en nemen” in Nederland een gangbaar
begrip is, is dit echter in dit lesboek met “geven en nemen” vertaald.
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● Als de oorsprong, de subject partner en object partner die ontstaan zijn uit de oorsprong, en hun eenheid allemaal deelnemen aan de harmonieuze actie van geven en nemen en het
doel van de drie objecten vervullen, wordt de fundering van
vier posities gevormd.

● Als de gehele schepping inclusief de mens, de op God gerichte
fundering van vier posities vervult, worden Gods drie grote
zegeningen vervuld. Dit is het Koninkrijk der Hemelen waar de
hoogste vorm van goedheid tot stand wordt gebracht en God
de grootste vreugde voelt. Dit is in feite juist het doel waarvoor
God het universum geschapen heeft.

● Daarom is het uiteindelijke doel van het universum met mensen
als het centrum, vreugde terug te geven aan God.

● Gods eerste zegening is het vervolmaken van ons individuele
karakter; hiervoor moeten onze geest en lichaam één worden
door de actie van geven en nemen, waarbij een individuele, op
God gerichte fundering van vier posities wordt gevormd.

● Voor het vervullen van Gods tweede zegening dienen een individueel volmaakte man en vrouw zich in liefdevolle eenheid te
verbinden en kinderen voort te brengen, waarbij een op God
gerichte familiefundering van vier posities wordt gevormd.

● Gods derde zegening is het vervolmaken van de menselijke
heerschappij over de natuurlijke wereld; hiertoe moeten de
mensen en de natuurlijke wereld volledig één worden, waarbij
een op God gerichte fundering van vier posities van beheer
wordt gevormd.
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● Al het geschapene bereikt volmaaktheid door drie geordende
stadia van groei te doorlopen, het formatiestadium, het groeistadium en het voltooiingstadium.

● Als geschapen wezens zich in het groeistadium bevinden
beschouwt God alleen maar de resultaten van hun groei, die
gebaseerd zijn op het Beginsel. Op deze manier bestuurt Hij
alle dingen indirect. We noemen deze groeiperiode de sfeer van
Gods indirecte bestuur of de sfeer van bestuur gebaseerd op de
resultaten volgens het Beginsel.

● Alle dingen bereiken volmaaktheid na het passeren van de
groeiperiode door de autonome werking en het bestuur van
Gods Beginsel.

● Menselijke wezens echter, doorlopen de groeiperiode en bereiken volmaaktheid door het vervullen van hun eigen verantwoordelijk deel naast de begeleiding van het Beginsel.

● Het universum werd geschapen naar het patroon van een menselijk wezen, die het beeld is van Gods tweeledige eigenschappen.

● Daarom, corresponderend aan de menselijke geest en het
lichaam, bestaat het universum uit de niet-tastbare (geestelijke) wereld en de tastbare (stoffelijke) wereld, die beiden echt
en substantieel zijn. De twee werelden vormen samen de kosmos.

● De niet tastbare wereld staat in de positie van subject partner,
en de tastbare wereld staat in de positie van object partner. De
laatste is als een schaduw van de eerste.

● Als we sterven en onze stoffelijke lichamen achterlaten, betreden we als geestelijke wezens de niet-tastbare wereld en leven
daar in eeuwigheid.
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Identiteit?

Het
kwade

● Het stoffelijke zelf bestaat uit de tweeledige eigenschappen
van het stoffelijk verstand en het stoffelijk lichaam.

● Goed of slecht in het gedrag van het stoffelijke zelf bepaalt of
onze geest goed of kwaad wordt.

● Ons geestelijke zelf bestaat uit de tweeledige eigenschappen
van het geestelijk verstand en het geestelijk lichaam.

● De geest wordt goed door de vergeving van zonden, alleen als
dit gedurende het aardse leven wordt gegeven.

● Het is niet God, maar de geest zelf, die bepaalt of een geest na
de dood naar de hemel of de hel gaat.

● Alle mensen hebben een oorspronkelijk hart, dat hen aanzet
om het goede te doen. Toch, zonder dat we het weten, worden
we gedreven door kwade machten om slechte dingen te doen,
die we niet willen doen.

● In het Christendom staat de meester van alle kwade machten
bekend als Satan.

● We zijn totaal niet in staat geweest om de kwade machten van
Satan teniet te doen, omdat we Satans identiteit niet kenden en
niet weten hoe hij is ontstaan.

● Deze verklaring van de menselijke Val zal deze punten ophelderen.
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● Niemand heeft de wortel (oorzaak) van de zonde gekend.
● Christenen hebben op basis van de Bijbel altijd geloofd, dat de
wortel van de zonde was gelegen in het feit dat Adam en Eva
van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten.

● Veel christenen hebben gedacht dat de vrucht van een echte
boom kwam.

● Vele belangrijke gedeeltes van de Bijbel worden uitgedrukt in
symbolen en metaforen; wat is dan de betekenis van de vrucht
van de boom van kennis van goed en kwaad?

● Laten we, om dit te begrijpen, eerst de boom des levens onderzoeken, die naast de boom van kennis van goed en kwaad
stond.

● De boom des levens symboliseert een ideale man, die het ideaal van de schepping volledig gerealiseerd heeft. Deze symboliseert dus de volmaakte Adam.

● De boom van de kennis van goed en kwaad symboliseert de
ideale vrouw, de volmaakte Eva.
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Ongeoorloofde
seksuele
relatie

● In de Bijbel lezen we dat een slang Eva verleidde om te zondigen (Gen. 3:4-5).

● Het geestelijke wezen vertegenwoordigd door de slang werd
oorspronkelijk geschapen met een goed doel, maar viel later en
werd Satan.

● Welk geestelijk wezen in Gods schepping kon praten met mensen, de Wil van God begrijpen en leven in de hemel? Welk soort
van wezen kon zelfs na de val, uitstijgen boven tijd en ruimte
om de menselijke ziel te domineren?

● Omdat er, anders dan engelen, geen wezens zijn met zulke
eigenschappen, moeten we concluderen dat de slang een
engel symboliseert (II Pet. 2:4).

● Uit Judas 6-7 kunnen we afleiden dat de engel viel als gevolg
van een ongeoorloofde seksuele relatie.

● Uit Gen. 3:7 kunnen we afleiden dat Adam en Eva met hun seksuele organen zondigden.

● Daarom kunnen we hieruit afleiden dat er een ongeoorloofde
seksuele relatie moet hebben plaatsgevonden tussen de engel
en menselijke wezens.

● De vrucht staat voor de liefde van Eva.
● Het eten van de vrucht door Eva betekent dat ze een ongeoorloofde liefdesrelatie met de engel had.
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x

God

Adam

● De wortel van de zonde is dat de eerste menselijke voorouders
een ongeoorloofde seksuele relatie hadden met een engel,
gesymboliseerd door een slang.

● Dit had tot gevolg dat ze niet Gods goede bloedlijn konden
voortzetten. In plaats daarvan zetten ze Satans slechte bloedlijn
voort.

● God schiep de engelen om Hem te loven en te dienen en als
Zijn afgezanten (Heb. 1:14).

● Nadat God de menselijke wezens had geschapen als Zijn kinderen, hield Hij meer van hen dan van Lucifer, die een dienaar was.

● Lucifer, die het gevoel had dat hij minder liefde ontving dan hij
verdiende, wilde in de menselijke samenleving dezelfde centrale positie innemen die hij in de engelenwereld, als het kanaal
van Gods liefde, bekleedde. Daarom verleidde hij Eva, waarna
Lucifer en Eva een gemeenschappelijke basis vormden en vielen.

● De gevallen Eva verleidde daarna Adam met de hoop dat ze
door de vereniging met hem, zich kon ontdoen van haar vrees
en opnieuw voor God kon staan: Adam en Eva vormden een
gemeenschappelijke basis en vielen.
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● Zonde is een schending van de hemelse wet en wordt begaan
als een persoon een gemeenschappelijke basis met Satan
vormt en zo een conditie maakt voor geven en nemen met
hem.

● Zonde kan worden onderverdeeld in vier soorten: erfzonde,
geërfde zonde, collectieve zonde en persoonlijke zonde.

● Eva erfde van de aartsengel alle slechte verlangens en motivaties die leidden tot zijn zondigen tegen God, toen hij haar
door hun seksuele relatie zijn bloedverwant maakte, en Adam
beërfde op zijn beurt dezelfde slechte eigenschappen. Deze
zondige eigenschappen werden de belangrijkste oorzaak van
de gevallen natuur in alle mensen. Zij vormen de belangrijkste
kenmerken van onze gevallen natuur.

● De elementaire kenmerken van de gevallen natuur kan in vier
types worden onderverdeeld.

● God, die alwetend en almachtig is, moet over de Val van de eerste menselijke voorouders hebben geweten. Waarom greep
God dan niet in om de Val te voorkomen? God greep niet in:

● Om de absoluutheid en volmaaktheid van de Beginselen van de
Schepping te behouden.

● Opdat alleen God de Schepper zou zijn.
● Om de mens als de heersers van de schepping te kunnen aanstellen.
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● Gods doel van de schepping is het bouwen van het Koninkrijk
der Hemelen op aarde. Door de Val heeft de mens echter een
hel op aarde gevestigd, d.w.z. een wereld onder Satans soevereiniteit (Joh. 12:31, II Cor. 4:4).

● Als deze zondige wereld in haar huidige staat altijd zou blijven
voortbestaan, zou God een onkundige en ondoelmatige God
zijn, die gefaald heeft in Zijn schepping. Daarom zal God deze
wereld zeer zeker redden.

● Een persoon die onder het juk van de zonde lijdt bevrijden,
betekent hem herstellen naar zijn oorspronkelijke, zondeloze
staat. Daarom is Gods werk van verlossing de voorzienigheid
van herstel.

● De Laatste Dagen is deze tijd, wanneer, met de komst van de
Messias als het omslagpunt, de slechte wereld onder Satans
bestuur wordt vervangen door de ideale wereld onder Gods
bestuur.

● De hel op aarde zal worden getransformeerd in het Koninkrijk
der Hemelen op aarde.

● Daarom zal het niet een dag van angst zijn waarop de wereld
vernietigd zal worden door wereldwijde rampen, zoals vele
Christenen hebben geloofd. Het zal juist een dag van vreugde
zijn, waarop de lang gekoesterde hoop van de mensheid gerealiseerd zal worden.

● De huidige tijd is de Laatste Dagen.
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Tekenen van de Laatste Dagen: oordeel door vuur
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● II Petrus 3:12 zegt, “De hemelen zullen brandend vergaan en de
elementen zullen in vuur wegsmelten”.

● Profeterend over de tijd van Jezus, sprak Maleachi van een dag
die brandde met het vuur van het oordeel, en Lucas 12:49 zegt
dat Jezus kwam om vuur op de aarde te werpen.

● Niettemin bestaat er geen verslag dat Jezus in deze tijd de
wereld letterlijk oordeelde met vuur.

● Zoals Jacobus 3:6 zegt, “De tong is een vuur”, was het vurige
oordeel dat Jezus kwam brengen een oordeel door de tong en
dus een oordeel door het Woord.

● Met geest en waarheid herstelt God de mens, die door de Val in
onwetendheid viel.

● Geest en waarheid zijn uniek, eeuwig en onveranderlijk. Echter,
daar de mensheid hersteld moet worden vanaf de staat van volledige onwetendheid, zal de mate en reikwijdte van het onderricht en de manier van uitdrukking daarvan in de verschillende
tijdperken variëren.

● Om moderne, intellectuele mensen te kunnen onderrichten in
de waarheid, moet er een ander leerboek verschijnen met een
diepere en verdergaande inhoud, die meer wetenschappelijk
wordt uitgedrukt. We noemen dit de nieuwe waarheid.

● We leven in de Laatste Dagen. We moeten niet sterk aan conventionele concepten gehecht zijn, maar moeten juist zoeken
naar de nieuwe waarheid, die ons kan leiden naar de voorzienigheid van het nieuwe tijdperk.
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● Jezus kwam als de Messias om het Koninkrijk der Hemelen op
aarde te vestigen.

● Heeft Jezus’ kruisiging de gelovigen in staat gesteld om hun
oorspronkelijke natuur te herstellen en het Koninkrijk der
Hemelen op aarde te vestigen?

➀ Echter in de hele geschiedenis van het Christendom, is er niemand geweest hoe gelovig ook, die zijn leven in onlosmakelijke
eenheid met God heeft geleefd.

➁ Er is nog nooit een gelovige geweest die geen genade nodig
had, of een leven van vurig gebed en toewijding.

➂ Hoe gelovig ze ook mogen zijn, christelijke ouders dragen nog
steeds de erfzonde over op hun kinderen.

● Het bovenstaande leert ons dat de genade door vergeving van
het kruis noch de erfzonde volledig heeft verwijderd, noch
onze oorspronkelijke natuur volledig heeft hersteld.

➀ Oordelend naar de woorden en daden van de discipelen, zoals
die, aangaande de dood van Jezus in de Bijbel zijn opgetekend:
ze waren unaniem zeer bedroefd en verontwaardigd (Hand. 7:
51-53).

➁ Oordelend naar het standpunt van Gods voorzienigheid: God
riep het uitverkoren volk van Israël uit de nakomelingen van
Abraham. God beschermde de Israëlieten, verzorgde hen en
disciplineerde hen, door hen soms door moeilijkheden te laten
gaan. Hij liet hen de Tabernakel en de Tempel bouwen. Dit was
allemaal om hen voor te bereiden om de Messias te ontvangen
en te verwelkomen.

➂ De woorden en daden van Jezus zelf waren bedoeld om de
mensen aan te sporen in hem als de Messias te laten geloven
(Joh. 6:26, Joh. 10:38, Mat, 23:37).
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● Uit al het bovengenoemde bewijs kunnen we concluderen dat
Jezus’ dood door het kruis het ongelukkige gevolg was van de
onwetendheid en het ongeloof van de mensen uit zijn tijd en
niet het noodzakelijke gevolg van Gods voorbeschikking.

● Gods duidelijke bedoeling voor het uitverkoren volk van Israël,
dat Hij vanaf de tijd van Abraham door allerlei soorten moeilijkheden had geleid, was hen een Messias te sturen om een eeuwig Koninkrijk op aarde te vestigen.

● Vanaf het moment dat Jezus aan het kruis stierf, werden de
Israëlieten verspreid over de aarde en ondergingen onderdrukking en vervolging. Dit was de tragische consequentie van de
fout van hun voorouders om de Messias te doden en het tegenhouden van de vervulling van de voorzienigheid van herstel.

● Ook hebben vele gelovige Christenen het kruis op zich genomen door hun deel te dragen voor de collectieve zonde van het
doden van Jezus.

● Als Jezus niet was gekruisigd, had hij zowel de geestelijke als de
stoffelijke aspecten van verlossing tot stand gebracht.

● Toen door de mensen Jezus het kruis moest dragen, stond het
lichaam van Jezus echter bloot aan Satans aanval en werd hij
gedood. Ten gevolge daarvan kunnen Christenen geen stoffelijke verlossing ontvangen.

● Jezus legde echter de basis voor geestelijke verlossing door de
victorieuze fundering van zijn opstanding veilig te stellen door
de genade van het bloed aan het kruis. Daarom hebben alle
gelovigen vanaf zijn opstanding de genade van geestelijke verlossing ontvangen.

● Om het werk van geestelijke en stoffelijke verlossing af te
maken, moet Jezus nogmaals op aarde komen.
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● De Joden in Jezus’ tijd wachtten op Elia omdat God hen had
beloofd dat Elia zou terugkeren, vóór de komst van de Messias.

● Jezus getuigde dat de geprofeteerde komst van Elia werd
gerealiseerd door Johannes de Doper.

● Het Joodse volk had het diepste respect voor Johannes de
Doper; sommigen dachten zelfs dat hij de Messias was.

● Daarom, als Johannes de Doper, zoals Jezus had getuigd, had
bevestigd dat hij Elia was, dan zouden alle Joden deze getuigenis meteen hebben geloofd en Jezus hebben gevolgd.

● In plaats daarvan leidde Johannes’ onwetendheid omtrent
Gods voorzienigheid hem tot het ontkennen dat hij Elia was en
dit werd de belangrijkste reden waarom de Joden Jezus verwierpen.

● Nu hebben we geleerd, dat het falen van Johannes de Doper, de
belangrijkste reden was, waarom Jezus aan het kruis moest
sterven.

● Opstanding betekent weer tot leven komen. Weer tot leven
komen impliceert dat we zijn gestorven.

● Om de betekenis van opstanding te kunnen begrijpen, moeten
we dus de Bijbelse concepten aangaande leven en dood verduidelijken.
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● Jezus zei, “Laat de doden hun doden begraven.” (Lucas 9:60)
● Deze woorden van Jezus laten twee verschillende concepten
van leven en dood zien.

➀ Allereerst, betekent “dood” het einde van het stoffelijke leven,
zoals dit het geval was met de man die werd begraven. “Leven”
betekent in dat geval de situatie waarbij het stoffelijke zelf zijn
fysiologische functies behoud.

➁ Het tweede concept van leven en dood betreft de levende mensen die de overleden man gingen begraven: dood verwijst nu
naar het verlaten van de sfeer van Gods liefde en het onder het
bestuur komen van Satan. Het corresponderende concept van
leven verwijst naar de staat waarbij men leeft in overeenstemming met Gods Wil, binnen de sfeer van Gods oneindige liefde.

● Zelfs als iemands fysieke zelf leeft, als hij niet binnen Gods
bestuur valt en dienstbaar is aan Satan, is hij dood geoordeeld
naar de oorspronkelijke waardestandaard.

● Een soortgelijke conclusie kan worden getrokken uit de oordelende woorden van de Heer, gericht aan de ongelovige mensen
van de kerk in Sardis: “Jullie hebben de naam van levenden,
maar jullie zijn dood.” (Openb. 3:1)

● Aan de andere kant, toen Jezus in Joh. 11:25 zei:, “Hij die in mij
gelooft, zal hoewel hij sterft, toch leven,” bedoelde hij dat
degene die in hem geloven en leven binnen de sfeer van Gods
bestuur, leven hebben. Zelfs nadat hun stoffelijke lichamen ter
aarde zijn besteld, verblijden hun geesten zich in het leven
onder Gods bestuur.
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● Onafhankelijk van de menselijke val, heeft God het menselijke
stoffelijke zelf zo geschapen dat het oud wordt en tot stof vergaat. Alleen het geestelijke zelf gaat de geestelijke wereld binnen en leeft daar in eeuwigheid.

● Daarom betekent de dood die veroorzaakt is door de val niet
het einde van het stoffelijke leven, maar veeleer het afdalen
naar het bestuur van Satan door het eten van de vrucht.

● Opstanding kan gedefinieerd worden als het proces waardoor
men hersteld wordt van de dood veroorzaakt door de Val, naar
het leven; van Satans bestuur naar het directe bestuur van God,
door de voorzienigheid van herstel.

● Theologische controverse over voorbeschikking heeft veel verwarring veroorzaakt in de religieuze levens van veel mensen.

● In de Bijbel vinden we veel passages die vaak zo zijn uitgelegd
alsof alles in het menselijk leven, voorspoed en tegenspoed,
geluk en ongeluk, verlossing en vervloeking en zelfs de
opkomst en het verval van naties, precies gebeurt zoals het is
voorbeschikt door God.

● We kunnen echter voldoende bewijs in de Bijbel vinden om de
doctrine van absolute voorbeschikking te weerleggen.

● Er zijn veel argumenten in de Bijbel die zowel de één als de
andere, tegengestelde doctrine rechtvaardigt. Hoe wordt dit
vraagstuk dan opgelost door het Goddelijke Beginsel?
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● God kon door de menselijke Val Zijn doel van de schepping niet
vervullen. Daarom is Gods Wil in Zijn voorzienigheid voor de
gevallen mensheid nog steeds om het doel van de schepping te
vervullen. In deze zin is het Gods Wil dat het herstel wordt voltooid

● God is het absolute, unieke, eeuwige en onveranderlijke Wezen;
daarom is Zijn Wil ook absoluut, uniek en onveranderlijk.

● De voorbeschikking van Gods Wil is absoluut.

● Alhoewel Gods Wil voor de voorzienigheid van herstel absoluut
is en boven menselijke invloed staat, is voor de vervulling hiervan de vervulling van het menselijk deel van verantwoordelijkheid noodzakelijk.

● God beschikt de vervulling van Zijn Wil voorwaardelijk voor,
afhankelijk van de voltooiing van de vijf procent verantwoordelijkheid van de mens in aanvulling op de vijfennegentig procent
verantwoordelijkheid van God.

● We spreken van vijf procent om te laten zien dat het menselijk
deel van verantwoordelijkheid extreem klein is in vergelijk met
Gods verantwoordelijk deel. Voor de mens staat deze vijf procent echter gelijk aan honderd procent inzet.

● De voorbeschikking van de vervulling van Gods Wil is voorwaardelijk.
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● Adam en Eva hadden de goede voorouders van de mensheid
moeten worden op voorwaarde dat zij hun verantwoordelijkheid vervuld zouden hebben om Gods gebod te gehoorzamen
niet van de vrucht te eten. Dienovereenkomstig heeft God niet
absoluut voorbestemd dat Adam en Eva goede voorouders zouden worden.

● Zelfs al bestemd God een persoon voor voor een bepaalde missie, Gods verantwoordelijkheid (95%) en die persoons verantwoordelijkheid (5%) moeten beide worden voltooid voordat de
persoon de aan hem toevertrouwde missie kan voltooien en zo
Gods Wil vervuld kan worden.

● Als een persoon zijn verantwoordelijkheid niet kan vervullen,
kan hij dus niet de persoon worden zoals God wilde dat hij zou
worden.

● De voorbeschikking van de mens is voorwaardelijk.

● Het boek Romeinen zegt: Die hij gekend heeft, heeft hij ook
voorbestemd ........ die Hij heeft voorbestemd heeft Hij ook
geroepen; en die Hij geroepen heeft, heeft Hij ook gerechtvaardigd; en degene die Hij heeft gerechtvaardigd heeft Hij ook verheerlijkt (Rom. 8:29–30).

● Het voorbestemmen en roepen is Gods verantwoordelijkheid,
maar pas als de persoon zijn verantwoordelijkheid voltooit
nadat God hem heeft geroepen, wordt hij gerechtvaardigd.

● Daarom hangt Gods voorbestemming van iemands verheerlijking af, van de voltooiing van diens verantwoordelijkheid.

● Omdat de Bijbel de verantwoordelijkheid van de mens niet
noemt, kunnen mensen dit misinterpreteren in de zin, dat alles
alleen maar van Gods absolute voorbestemming afhangt.
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● Kwesties die binnen het gebied van christologie vallen zijn de
Drie-eenheid en wedergeboorte. De Drie-eenheid betreft de
relatie tussen God, Jezus en de Heilige Geest, en wedergeboorte heeft betrekking op de relatie tussen Jezus, de Heilige
Geest en de gevallen mens.

● Tot op de dag van vandaag zijn de controverses aangaande
deze kwesties nooit helder opgelost. Daarom bestaat er nog
steeds aanzienlijke verwarring in de Christelijke doctrine en op
de weg van het geloof.

● De sleutel tot het benaderen van deze zaken is het begrijpen
van de oorspronkelijke waarde van de mens.

● Een volmaakt persoon is iemand die het doel van de schepping
heeft gerealiseerd.

➀ Hij neemt een goddelijke waarde aan, vergelijkbaar met die van
God;

➁ Is een uniek wezen in de kosmos;
➂ Heeft de waarde van de gehele kosmos.
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≠

God

● De menselijke geschiedenis is de geschiedenis van de voorzienig-

heid van herstel, met als doel de realisering van het Koninkrijk der
Hemelen op aarde, door de Boom des Levens terug te winnen die in
de Hof van Eden verloren was gegaan (Gen. 3:24, Openb. 22: 14).
● Daarom zouden Adam, als hij het ideaal van volmaaktheid, gesymboliseerd door de Boom des Levens in de Hof van Eden zoals genoemd
in Gen. 3:24 had gerealiseerd, en Jezus gesymboliseerd door de
Boom des Levens in het boek Openbaringen, hetzelfde zijn in de zin
dat ze beiden het doel van de schepping hadden gerealiseerd.
● Een volmaakt persoon heeft dezelfde goddelijke aard als God. Hij is
uniek in de kosmos. Verder bezit hij de waarde van de kosmos. Er is
geen grotere waarde, als de waarde van een persoon die het ideaal
van de schepping heeft gerealiseerd. Dat is de waarde van Jezus, die
zeker de hoogst mogelijke waarde bereikte.
● Daarom is Jezus een volmaakt menselijk wezen, iemand die het ideaal van de schepping heeft gerealiseerd.

● Toen Philipus aan Jezus vroeg om hem God te laten zien zei
Jezus, “Hij die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe kun
je zeggen, ‘Laat me de Vader zien?’ Geloof je niet dat ik in de
Vader ben en de Vader in mij?” (Joh. 14:9–10).

● Op basis van zulke bijbelse verzen hebben veel christenen
geloofd dat Jezus God, de Schepper is.

● Jezus mag wel God genoemd worden, omdat hij als iemand die
het doel van de schepping heeft gerealiseerd en die in eenheid
met God leeft, een goddelijke natuur heeft. Niettemin is hij niet
God zelf.

● Het lichaam kan gezien worden als het tweede zelf van de
geest, maar het is niet de geest zelf; analoog hieraan kan Jezus
gezien worden als Gods tweede zelf, maar hij is niet God.
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➀ Omdat Jezus kwam met de volledige waarde van een waar persoon die het doel van de schepping heeft voltooid, had hij
heerschappij over de engelen en de schepping.

➁ Aangezien Jezus geen erfzonde had, droeg hij in zichzelf geen
enkele voorwaarde waarop Satan bij hem kon binnendringen.

➂ Jezus begreep Gods Wil en Hart volledig.
➃ Hij ervaarde in zijn dagelijks leven Gods Hart ook als zijn eigen
realiteit.

➀ Een gevallen persoon heeft niets van de waarde van een waar
persoon die het doel van de schepping heeft gerealiseerd. Integendeel, hij is zo laag gevallen dat hij zelfs opkijkt naar de
engelen, die als zijn ondergeschikten geschapen zijn.

➁ Een gevallen persoon met erfzonde is besmeurd met de conditie waardoor Satan hem kan aanvallen.

➂ Een gevallen persoon kan Gods Wil en Hart niet begrijpen.
● Een persoon heeft bijna niets van zijn oorspronkelijke waarde
zolang hij in de gevallen staat blijft.

● Als hij echter wordt wedergeboren door Jezus en de Heilige
Geest, de Ware Ouders, en hun goede van erfzonde gezuiverde
kind wordt, kan hij als een volmaakt persoon die net als Jezus
het doel van de schepping bereikt heeft, hersteld worden.
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● Jezus zei, “Tenzij iemand wordt wedergeboren, kan hij het
Koninkrijk van God niet zien” (Joh. 3:3). Waarom moeten gevallen mensen worden wedergeboren?

● Adam en Eva vielen en werden slechte ouders en brachten
slechte kinderen voort.

● Daarom moeten mensen opnieuw geboren worden als kinderen zonder erfzonde.

● Jezus kwam als de Ware Vader, en de Heilige Geest als de Ware
Moeder, met het doel wedergeboorte te geven aan de gevallen
mens, en die te transformeren tot goede kinderen, volledig
gezuiverd van de erfzonde.

● Als we in Jezus als de Redder geloven, door de inspiratie van de
Heilige Geest, ontvangen we de liefde van de geestelijke Ware
Ouders, die wordt opgewekt door het geven en nemen tussen
Jezus en de Heilige Geest.

● Door deze liefde wordt ons gelovigen, nieuw leven geschonken
en worden onze geesten als nieuwe identiteiten wedergeboren.

● Dit is geestelijke wedergeboorte.
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Gevallen
mensen

● Om het doel van de schepping te voltooien, moeten Jezus en
de Heilige Geest de fundering van vier posities vormen met
God als het centrum.

● God, Jezus en de Heilige Geest worden zo één. Dit is de Drieeenheid.

● Jezus en de Heilige Geest verenigd met God konden alleen een
geestelijke drie-eenheid vormen en daarom alleen de missie
van geestelijke Ware Ouders vervullen.

● Christus moet terugkomen in het lichaam om zowel geestelijk
als stoffelijk Ware Ouders te worden. Zij zullen de gevallen
mens zowel geestelijk als stoffelijk wedergeboorte geven, zijn
erfzonde verwijderen en hem in staat stellen om drie-eenheden
op aarde te vormen met God als het centrum.

● De voorzienigheid van herstel refereert aan Gods werk om de
gevallen mensen naar hun oorspronkelijke ongevallen staat te
herstellen zodat ze het doel van de schepping kunnen vervullen.

● Omdat de voorzienigheid van herstel Gods werk van herschepping is, met als doel de voltooiing van het doel van de schepping, voert God deze voorzienigheid uit in overeenstemming
met Zijn Beginsel. In de koers van de voorzienigheid van herstel
wordt dit beginsel het Beginsel van Herstel genoemd.
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● De mens viel van de top van het groeistadium en is sindsdien
onder het bestuur van Satan.

● Om mensen te herstellen werkt God aan het afbreken van
Satans invloed. Daarom moet onze erfzonde worden verwijderd.

● Daarom moeten wij als gevallen mensen,
➀ Allereerst een koers volgen om Satan van ons af te scheiden om
onszelf tot de top van het groeistadium te herstellen, die door
Adam en Eva voor de Val bereikt was.

➁ Op dit fundament moeten we de Messias ontvangen en wedergeboren worden, waarbij onze erfzonde wordt verwijderd en
we volledig worden hersteld tot de oorspronkelijke staat van de
mens vóór de Val.

➂ Tenslotte moeten we door het volgen van de Messias doorgroeien naar volmaaktheid,

➃ Waarbij we het doel van de schepping kunnen vervullen.
● Als de eerste menselijke voorouders volmaaktheid hadden
bereikt, hadden ze zich in hun leven alleen met God verbonden.

● Door de Val echter, gingen ze een bloedverwantschap aan met
Satan. Onmiddellijk na de Val bevonden ze zich in de middenpositie tussen God en Satan, waarin ze met beiden een relatie
onderhielden.

● Hoe scheidt God Satan van gevallen mensen af?
● Een gevallen persoon zal naar Gods kant gaan als hij goede
condities maakt en naar Satans kant als hij slechte condities
maakt.
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● Als iemand zijn oorspronkelijke positie of staat heeft verloren,
moet hij een bepaalde conditie maken om die te herstellen.

● Het maken van zo’n conditie van restitutie wordt vergoeding
genoemd.

● We noemen dit proces van het herstellen van de oorspronkelijke positie en staat door het maken van condities, herstel door
vergoeding.

● We noemen de gemaakte condities, condities van vergoeding.
● Gods werk om mensen te herstellen naar hun ware, ongevallen
staat door hen condities van vergoeding te laten maken, wordt
de voorzienigheid van herstel door vergoeding genoemd.

● Ten eerste wordt de oorspronkelijke staat (positie) hersteld door het

maken van een vergoedingsconditie met een prijs die gelijk is aan de
waarde van hetgeen verloren was gegaan (restitutie, compensatie)
● Ten tweede wordt de oorspronkelijke staat hersteld door het maken
van een vergoedingsconditie met een prijs die lager is dan de
waarde van hetgeen verloren was gegaan (doop, Heilig Avondmaal)
● Ten derde, als een persoon gefaald heeft in het maken van een vergoedingsconditie van een lagere prijs, moet hij een andere vergoedingsconditie maken om de oorspronkelijke staat te herstellen, deze
keer met een prijs die hoger is dan de eerste conditie.
● Met betrekking tot de methode, kunnen we zeggen dat een vergoedingsconditie gemaakt wordt door de koers te gaan juist tegengesteld aan die waarbij de oorspronkelijke staat verloren was gegaan.
● Wie moet vergoedingscondities maken? Wijzelf moeten de noodzakelijke vergoedingscondities maken als ons deel van verantwoordelijkheid.
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● Willen wij gevallen mensen, hersteld worden naar onze oorspronke-

lijke staat en het doel van de schepping bereiken, moeten we de fundering voor de Messias leggen, daarop de Messias ontvangen en
onze erfzonde laten verwijderen.
● Welke vergoedingscondities zijn er nodig om de fundering voor de
Messias te leggen? Daar een vergoedingsconditie wordt gemaakt
door de tegengestelde koers te gaan als waardoor de fout gemaakt
werd, moeten we eerst weten op welke wijze Adam faalde in het
bereiken van het doel van de schepping.
● Ten eerste had Adam de fundering van geloof moeten leggen door
Gods gebod strikt na te leven en een vastgestelde groeiperiode te
doorlopen.
● Ten tweede had Adam de fundering van substantie moet leggen na
het maken van een onwrikbare fundering van geloof. Hij had vervolgens één moeten worden met God, waardoor hij een volmaakte
incarnatie van het Woord zou zijn geworden en individuele volmaaktheid zou hebben bereikt.

● Echter, Adam faalde in het maken van deze condities en daarom
faalde hij in het bereiken van het doel van de schepping.

● Daarom moeten we eerst de fundering van geloof vestigen en
daarop de fundering van substantie, om de vergoedingscondities te maken voor de fundering voor de Messias

● Om de fundering van geloof te herstellen, moet er ten eerste
een centrale figuur zijn, ten tweede moet de conditie geofferd
worden en ten derde, moet er een numerieke vergoedingsperiode doorlopen worden.

● Om de fundering van substantie te leggen moeten we eerst de
vergoedingsconditie maken om de gevallen natuur te verwijderen.
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● Om de fundering van geloof in Adams gezin door vergoeding te herstellen, moest Adam een object (in de plaats van Gods Woord) voor
de conditie opzetten. Voor Adams gezin was dit object het heilige
offer.
● De fundering van geloof vereist ook een centrale figuur. In plaats van
Adam offerden zijn zonen Kaïn en Abel het offer.
● Wat was hiervan de reden? God verdeelde Adam, die zowel goed als
kwaad belichaamde symbolisch in tweeën, door hem twee zonen te
geven, die respectievelijk goed en kwaad vertegenwoordigden. God
zette hen in posities waarin elk met slechts één meester te maken
had, God of Satan. God liet ze apart offers brengen.
● Kaïn werd gekozen om het kwade te vertegenwoordigen en Abel het
goede.
● Abel maakte het offer op een voor God aanvaardbare manier, waardoor hij slaagde in het leggen van de fundering van geloof.

● Om de fundering van substantie in Adams gezin te leggen,
moest Kaïn een vergoedingsconditie maken om de gevallen
natuur te verwijderen, door zich te onderwerpen aan Abel,
opdat God ook Kaïns offer met vreugde kon aanvaarden.

● Echter, Kaïn vermoordde Abel, waarbij hij de zonde van de
aartsengel herhaalde en de primaire kenmerken van de gevallen natuur zich in hem manifesteerden. Adams gezin faalde
daarom in het leggen van de fundering van substantie.

● Ten gevolge daarvan kon Gods voorzienigheid van herstel door
Adams gezin niet vervuld worden.
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● Vergoedingscondities om de gevallen natuur te verwijderen worden

gemaakt door de omgekeerde weg van de val te gaan:
➀ Ten eerste viel de aartsengel, omdat hij Adam niet liefhad en dit veroorzaakte de eerste gevallen natuur: het falen om Gods standpunt
in te nemen. Daarom had Kaïn, die in de positie van de aartsengel
stond, Gods standpunt moeten innemen door Abel die in Adams
positie stond lief te hebben.
➁ Ten tweede probeerde de Aartsengel Adams positie in te nemen in
plaats van Adam te respecteren als Gods bemiddelaar. Dit veroorzaakte de tweede gevallen natuur: het verlaten van de juiste positie.
Daarom had Kaïn Gods liefde via Abel moeten ontvangen en hem
als Gods bemiddelaar moeten respecteren.
➂ Ten derde eiste de Aartsengel de heerschappij op over Adam en Eva,
die zijn rechtmatige meesters waren. Dit veroorzaakte de derde
gevallen natuur: het omkeren van bestuur. Daarom had Kaïn Abel
gehoorzaam moeten volgen en Abels leiding moeten accepteren.
➃ Als laatste bracht de Aartsengel zijn slechte wil over naar Eva en Eva
naar Adam. Dit veroorzaakte de vierde gevallen natuur: het vermenigvuldigen van het kwade. Daarom had Kaïn Gods Wil moeten
leren van Abel waardoor goedheid vermenigvuldigd zou zijn.

● In de voorzienigheid van herstel in Noachs gezin was Noach de
centrale figuur om de fundering van geloof te leggen.

● Het object voor de conditie waardoor Noach de fundering van
geloof kon herstellen was de ark. Deze was de conditie van vergoeding om de kosmos te herstellen die door Adams val aan
Satan verloren was gegaan. De ark symboliseerde de nieuwe
kosmos.

● Nadat de ark was voltooid, oordeelde God de wereld met de
veertigdaagse zondvloed om de zondige mensheid te elimineren en een familie op te richten die alleen met Hem een relatie
zou onderhouden.

● Door het oordeel van de veertigdaagse zondvloed, offerde
Noachs gezin de ark op een voor God aanvaardbare manier en
herstelde door vergoeding de fundering van geloof.
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● Noachs zonen Sem en Cham moesten respectievelijk de positie
van Kaïn en Abel innemen. Als ze erin geslaagd waren het
substantiële offer te brengen door het vervullen van de vergoedingsconditie voor het verwijderen van de gevallen natuur,
zouden ze de fundering van substantie gelegd hebben.

● Wilde Noachs gezin een acceptabel substantieel offer maken,
moest Cham de tweede zoon van Noach en de centrale figuur
van het substantiële offer, de positie van Abel herstellen.

● Om dit te doen moest Cham onverbrekelijk één in hart zijn met
zijn vader Noach, die het symbolische offer gebracht had.

● Gen. 9:20–26 vermeldt dat Cham, toen hij zijn vader naakt in de
tent zag liggen, zich schaamde voor Noach en dezelfde gevoelens in zijn broers Sem en Jafet opwekte.

● Toen Cham schaamte voelde voor zijn vaders naaktheid, een
handeling die overeen kwam met het bedekken van het onderlichaam van Adam en Eva, maakte hij een conditie waardoor
Satan kon binnendringen; juist daarom waren zijn gevoelens en
handelingen zondig.

● Ten gevolge daarvan faalde Cham om Abels positie door vergoeding te herstellen, van waaruit hij het substantiële offer had
kunnen brengen.

● Daarom faalde Cham in het leggen van de fundering van substantie en de voorzienigheid in Noachs gezin eindigde in een
mislukking.
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● In de voorzienigheid van herstel in Abrahams gezin, was Abraham de centrale figuur voor het herstellen van de fundering
van geloof.

● God beval Abraham een duif, een ram en een vaars te offeren.
Dit waren de objecten voor de conditie, die hij offerde om de
fundering van geloof te herstellen.

● Deze drie offers symboliseerden de kosmos die door de drie
stadia van groei werd voltooid.

● Omdat Abraham de duif niet in tweeën sneed, kwamen er roofvogels en ontheiligden de offers.

● Deze fout had tot gevolg dat Satans claim op het bezit van de
offers erkend werd.

● Door dit falen in het brengen van het symbolische offer, gingen
alle condities verloren die God door dit offer wilde herstellen.

● Ten gevolge daarvan moesten Abrahams nakomelingen 400
jaar slavernij in Egypte ondergaan, en de op hem gecentreerde
voorzienigheid werd verlengd tot de drie generaties van Abraham, Isaäk en Jakob.

-66-

Abrahams offeren van Isaäk
Waarom een tweede kans?
➀ Abrahams gezin: de derde poging
Gods Beginsel vereiste voltooiing
➁ Satan onteerde twee generaties
God kon twee generaties terugnemen
➂ Het geloof van Abel en Noach

God
Strek uw hand niet uit
(Gen. 22:12)

Abraham

Doden

De fundering van geloof:

-67-

Isaäk

● Nadat Abraham had gefaald in het maken van het symbolische
offer, gaf God hem een tweede kans door hem te bevelen zijn
zoon Isaäk als een brandoffer te offeren.

● Waarom gaf God hem een tweede kans?
➀ Het getal drie vertegenwoordigt voltooiing. Omdat de voorzienigheid in Abrahams gezin de derde poging was om de fundering voor de Messias te leggen, vereiste Gods Beginsel dus dat
die nu ook werd voltooid.

➁ Satan viel zowel Adam als zijn zoon Kaïn aan en onteerde twee
generaties van het gezin. Volgens het Beginsel van Vergoeding,
kon God de twee generaties van Abraham en Isaäk dus terugnemen.

➂ Ook al faalde Abraham, God kon hem toch een nieuwe kans
geven, gebaseerd op de historische fundering van Abels en
Noachs toewijding en geloof.

● Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon
Isaäk te doden. Maar de engel van de Heer riep hem vanuit de
hemel en zei: “Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe
hem niets; want nu weet ik dat u godvrezend bent”.

● Abrahams verlangen om Gods Wil te doen en zijn vastbesloten
handelingen, die met een absoluut geloof, gehoorzaamheid en
loyaliteit werden uitgevoerd, brachten hem in de positie alsof
hij Isaäk daadwerkelijk geofferd had. Zodoende scheidde hij
Isaäk volledig af van Satan.

● Omdat Abraham slaagde in zijn offer van Isaäk, kon de voorzienigheid van herstel in Abrahams gezin worden uitgevoerd door
Isaäk. Op deze manier maakte Isaäk, die Abrahams missie had
geërfd, het symbolische offer en herstelde hij de fundering van
geloof door vergoeding.
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Esau

● Om in Isaäks gezin de fundering voor de Messias te leggen,
moest daarna de fundering van substantie gelegd worden.
Hiervoor moesten Isaäks zonen Esau en Jakob, respectievelijk
de verdeelde posities van Kaïn en Abel innemen. Vervolgens
moesten ze de vergoedingsconditie maken om de gevallen
natuur te verwijderen en de fundering van substantie leggen.

● Toen Esau zijn armen opende en Jakob liefdevol verwelkomde
toen deze uit Kanaän terugkwam, vervulden zij de vergoedingsconditie om de gevallen natuur te verwijderen.

● Hun overwinning herstelde door vergoeding, horizontaal in één
familie, de lange verticale koers van de geschiedenis, waarin
God heeft gewerkt om de fundering van substantie te herstellen.

● Uiteindelijk werd de fundering voor de Messias in Isaäks gezin
gevestigd.

● Echter, ten tijde van Abraham hadden de gevallen mensen al
sataanse naties opgebouwd die Abrahams familie gemakkelijk
zouden kunnen vernietigen. Daarom kon de Messias niet
komen totdat er een fundering van een soevereine staat was
voorbereid die sterk genoeg was om te kunnen overleven naast
de naties in de sataanse wereld.

● Daarom trok Jakobs gezin, waarin Jozef centraal stond, Egypte
binnen en ondergingen ze een koers van 400 jaar vergoeding,
waarbij ze probeerden de nationale fundering voor de Messias
op te bouwen.

-70-

De voorzienigheid van herstel
geleid door Mozes
De koersen van Jakob en Mozes als model voor Jezus
● Het doel van de voorzienigheid van herstel
De vrijwillige overgave van Satan
God

Jacob

Mozes

Gelovigen Mensheid

Jezus
Onderwerpen

Satan

Mozes' koers en Jezus' koers
Mozes' koers

Jezus' koers

Egypte

Zondige levens

Israëlieten

Christenen

Wonderen en tekenen

Wonderen en tekenen

Rode Zee

Zee van kwaad

Wildernis

Woestijn

Kanaän
Driemaal verlengd

Eden
Driemaal verlengd
-71-

● God liet de koersen van Jakob en Mozes model staan voor de
koers van Jezus om de mensheid te redden.

● Het doel van de voorzienigheid van herstel wordt bereikt als de
mens Satan tot vrijwillige overgave brengt en zijn meester
wordt, door zijn gegeven verantwoordelijk deel te vervullen.

● Jezus, als de Messias en de ware menselijke voorouder, pionierde de koers om Satan te onderwerpen en heeft sindsdien
de gelovigen begeleid om zijn voorbeeld te volgen.

● Echter, Satan, die zelfs God niet gedwee volgt, zal zich zeker
niet overgeven aan Jezus. Daarom deed God een beroep op
Jakob en Mozes en werkte door hen om de modelkoers te laten
zien waardoor Satan tot overgave gebracht kon worden.

● Mozes bracht de Israëlieten uit Egypte, de sataanse wereld, met
wonderen en tekenen, leidde hen door de Rode Zee en trok
met hen door de wildernis, voordat ze het land Kanaän binnengingen.

● Dit liet al de koers zien, waarin Jezus eens de christenen zou
gaan leiden. Met wonderen en tekenen zou Jezus de Christenen
weghalen uit hun zondige levens en ze veilig over de woelige
zee van het kwade leiden. Hij zou ze door een woestijn zonder
het levengevende water begeleiden, voordat hij ze de Hof van
Eden van Gods belofte zou binnenleiden.

● Beide koersen werden drie keer verlengd vanwege het ongeloof van de Israëlieten.
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● Voordat Mozes de centrale figuur kon worden die de fundering
van geloof zou kunnen herstellen en voordat hij gekwalificeerd
werd om de Israëlieten uit Egypte te leiden, moest hij als individu de 400 jaar nationale vergoedingsperiode beërven en
moest hij een dispensatie van 40 voltooien voor het afscheiden
van Satan.

● Om dit doel te bereiken werd Mozes in Farao’s paleis gebracht,
het centrum van de sataanse wereld, waar hij 40 jaar verbleef
terwijl hij trouw bleef aan Gods woord. Aldus voltooide hij de
dispensatie van veertig voor de afscheiding van Satan.

● Hierdoor herstelde Mozes de fundering van geloof.

● De Israëlieten in de positie van Kaïn moesten Mozes, die de positie

van Abel veilig had gesteld, volgen en gehoorzamen. Door Gods Wil
van Mozes te ontvangen en goedheid te vermenigvuldigen zouden
ze de nationale fundering van substantie gelegd hebben.
● God begon de voorzienigheid om de koers te beginnen door het
doden van de Egyptenaar door Mozes.
● Toen Mozes zag dat een van zijn broeders door een Egyptische
opzichter mishandeld werd, wekte dit de diepe liefde van hem voor
zijn volk op; hij haalde uit en doodde de Egyptenaar.
● Echter, toen de Israëlieten dit zagen wantrouwden en beschuldigden
ze hem. Toen de Farao hierover hoorde probeerde hij Mozes te
doden en daarom vluchtte Mozes naar de woestijn van Midian.

● Daarom mislukte de fundering van substantie en faalde de Eerste koers om Kanaän te herstellen.
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● Mozes ging door een tweede voorzienigheid van veertig voor
de afscheiding van Satan tijdens zijn veertig jaar in de wildernis
van Midian, waarin hij de fundering van geloof herstelde die
nodig was om te beginnen met de Tweede Nationale koers voor
het herstel van Kanaän.

● Voor de voorzienigheid van de start van de Tweede Nationale
koers voor het herstel van Kanaän, gaf God Mozes drie tekenen
en tien plagen waarmee hij de Egyptenaren kon overwinnen.

● De Israëlieten geloofden en volgden Mozes. Daarom konden ze
beginnen met de Tweede Nationale koers voor het herstel van
Kanaän.

● De nationale fundering van substantie kon echter pas gelegd
worden nadat de Israëlieten de wildernis waren doorgetrokken
en het land Kanaän waren binnengetrokken zonder hun geloof
in Mozes te verliezen.

● Toen de Israëlieten in de wildernis van Sinaï aankwamen liet
God hen de Tabernakel bouwen

● De Israëlieten werden tijdens de reis herhaaldelijk ongelovig.
Uiteindelijk bestond het gevaar dat zelfs Mozes ongelovig zou
kunnen gaan handelen.

● Om deze situatie het hoofd te bieden zette God de Tabernakel
op als een onveranderlijk geloofsobject, die niet zou veranderen zelfs als de mensen wel zouden veranderen.

● De Tabernakel vertegenwoordigde Jezus en daarom moesten
de Israëlieten de fundering leggen voor de Tabernakel als
onderdeel van hun streven om een fundering voor de Messias
te leggen.
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De eerste en tweede funderingen voor de Tabernakel
Eerste fundering

Tweede fundering

● Mozes' 40 - dagen vasten

● Mozes' 40 - dagen vasten

● Ongeloof van de mensen

● Mensen eerden Mozes

Mozes brak de Tafelen

Bouwden de Tabernakel
● Later werd het volk ongelovig

Tweede fundering
voor de Tabernakel:

+

+

Eerste fundering
voor de Tabernakel:

De derde fundering voor de Tabernakel en
het falen van de Tweede Nationale koers
God

Mozes

+

+

Fundering van substantie:

Israëlieten

● 40 - dagen opdracht om in Kanaän te spioneren
Rapport zonder geloof

+

Derde fundering voor de Tabernakel:
21- maanden koers

Drie keer binnengedrongen
40 - jarige koers
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● Door zijn veertig dagen vasten op de berg Sinaï ontving Mozes
van God de twee stenen tafelen waar de Tien Geboden ingegrift waren. Bovendien ontving hij de instructies voor de Tabernakel.

● Toen Mozes van de berg afdaalde en het ongeloof van de mensen zag, ontstak hij in woede en brak de tafelen. Daarom faalde
de eerste fundering voor de Tabernakel.

● Daarna begon Mozes met de tweede fundering voor de Tabernakel door opnieuw veertig dagen te vasten, waarna God aan
Mozes de Tien Geboden dicteerde en Mozes ze op de tafelen
schreef.

● Toen Mozes terugkeerde naar de Israëlieten, eerden zij Mozes
en in overeenstemming met zijn aanwijzingen bouwden zij de
Tabernakel.

● Later werden ze echter opnieuw ongelovig en zodoende faalde
de tweede fundering voor de Tabernakel.

● Als de conditie voor het maken van de derde fundering voor de
Tabernakel werd opdracht gegeven om 40 dagen in Kanaän te
spioneren.

● Toen de spionnen terugkeerden van de opdracht gaf iedereen,
behalve Jozua en Kaleb een rapport zonder geloof.

● Toen de Israëlieten dit rapport hoorden mopperden ze weer
tegen Mozes. Als gevolg van hun gebrek aan geloof faalde de
derde fundering voor de Tabernakel.

● De fundering voor de Tabernakel werd drie keer binnengedrongen door Satan. Daarom werd de fundering van substantie om
de Tweede Nationale koers om Kanaän te herstellen niet
gelegd. Daarom faalde de gehele Tweede Nationale koers om
Kanaän te herstellen.

● Ten gevolge hiervan werd de Tweede koers door de wildernis
van 21 maanden verlengd tot de derde 40 jarige koers door de
wildernis.
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De Derde Nationale koers voor het herstel van Kanaän
De fundering van geloof
God
Centrale figuur: Mozes
Fundering
van geloof

Conditie: Eren van de Tabernakel
Vergoedingsperiode: 40 jaar in de wildernis

Mozes

Fundering van geloof:

De fundering van substantie
God

Mozes

+

Fundering van substantie

Israëlieten

● De Israëlieten klaagden
Mozes sloeg tweemaal op de rots

+

Voorzienigheid voor de start
(Water van de rots)
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● De 40 jarige periode, van het zwerven door de wildernis en het
eren van de Tabernakel die eindigde met de terugkeer van de
Israëlieten naar Kadesh-Barnea, had tot doel dat Mozes zich
afscheidde van Satan, die de voorgaande fundering was binnengedrongen. Tevens had deze periode ten doel door vergoeding de fundering van geloof voor de Derde koers te herstellen.

● Gedurende 40 jaren voltooide Mozes de fundering van geloof
voor de Derde Nationale koers voor het herstel van Kanaän.
Hierdoor stelde hij bovendien de positie van Abel voor de fundering van substantie veilig.

● De Israëlieten moesten in de Derde Nationale koers de fundering van substantie leggen door met geloof en toewijding de
Tabernakel te eren en door Mozes naar het land Kanaän te volgen.

● Om de voorzienigheid voor de start met de rots te beginnen,
gaf God Mozes de opdracht om met zijn staf op de rots te slaan
zodat deze water aan de mensen zou geven.

● Toen Mozes echter hoorde dat de mensen tegen hem klaagden,
ontstak hij in woede verloor zijn zelfbeheersing en sloeg hij
tweemaal op de rots.

● Hierdoor faalde Mozes in de voorzienigheid voor de start met
de rots.

● Als gevolg hiervan werd het hem niet toegestaan het beloofde
land binnen te trekken.

-80-

De fundering van substantie gecentreerd op Jozua
God
Fundering
van geloof
● De Israëlieten veroverden Kanaän

Mozes

Fundering van substantie:

Jozua

Jongere
Israëlieten

● Spioneren in Jericho
Getrouw rapport

Voorzienigheid voor de start:

De fundering voor de Messias
God

Fundering
van geloof

Sataanse
naties

Messias kon niet komen

Nationale fundering voor de Messias:

Mozes
Fundering van substantie:

Jozua
Trokken Kanaän binnen
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Jongere
Israëlieten

● God gaf de positie van Mozes positie aan Jozua, die op de fundering van geloof van Mozes stond.

● Jozua zond twee mannen uit om te spioneren in de stad Jericho. Toen zij van Jericho terugkeerden brachten de twee spionnen een getrouw rapport uit: “....alle inwoners van het land zijn
bang voor ons”.

● De jongere generatie Israëlieten die in de woestijn waren grootgebracht geloofden allemaal in de woorden van de spionnen.
Dit geloof stelde hen in staat de voorzienigheid voor de start
van de Derde koers te voltooien.

● Na het Paasfeest gingen de Israëlieten op weg naar Jericho.
Nadat ze zeven dagen om de stad heen waren gemarcheerd
schreeuwden ze luidkeels en stortten de stadsmuren ineen. De
Israëlieten veroverden Kanaän door eenendertig koningen te
verslaan.

● Door deze overwinning legden ze de fundering van substantie.
● Op deze fundering legden de Israëlieten in de Derde Nationale
koers de nationale fundering voor de Messias.

● De gevallen mens had echter al machtige sataanse naties opgericht zoals Egypte, die Gods voorzienigheid van herstel tegenwerkten. Daarom kon de Messias niet komen totdat er een
hemelse soevereine staat was opgericht.

● Echter, nadat de jongere generatie Israëlieten Kanaän binnentrokken, werden ook zij ongelovig. Daarom werd Gods voorzienigheid opnieuw verlengd en zou herhaaldelijk tegenslagen
ondervinden, tot aan de tijd van Jezus.
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De voorzienigheid van herstel
geleid door Jezus
De koers om Satan te onderwerpen

God

Jacob

Mozes

Jezus
Onderwerpen

Symbolisch
Familie

Beeld
Nationaal

Echte
Wereldwijd

Satan

De Eerste Wereldwijde koers voor het herstel van Kanaän
God
Fundering
van
geloof:
Johannes
de Doper

Centrale figuur: Johannes de Doper
Conditie: Geloof en gehoorzaamheid aan God
Vergoedingsperiode: Leven in de wildernis
Fundering van substantie

De voorzienigheid voor de start:
(Wonderen)
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Joodse
volk

● Jezus kwam als de tweede Adam om persoonlijk Satan te onderwerpen en het Koninkrijk der Hemelen te vestigen.

● Jakob ging de symbolische koers om Satan tot overgave te
dwingen, terwijl Mozes de koers in beeld ging. Deze koersen
pionierden de weg die Jezus moest gaan in de echte koers.

● In de wereldwijde koers voor het onderwerpen van Satan en
het herstel van Kanaän, volgde Jezus het model dat zichtbaar
geworden was in de nationale koers voor het herstel van
Kanaän, waarin Mozes gewerkt had om Satan te onderwerpen.

● De centrale figuur aan wie de missie was toevertrouwd om de funde-

ring van geloof te herstellen was Johannes de Doper.
● Johannes de Doper volgde de weg van geloof en gehoorzaamheid
aan de Hemel terwijl hij in de wildernis leefde, waarbij hij de voorzienigheid van veertig voor de afscheiding van Satan succesvol vestigde en de fundering van geloof voor de Eerste Wereldwijde koers
voor het herstel van Kanaän legde.
● Hierdoor stelde hij de positie van Abel veilig, voor het vervullen van
de vergoedingsconditie om de gevallen natuur op wereldwijd
niveau te verwijderen.
● God voerde de voorzienigheid voor de start uit, door het Joodse volk
aan te moedigen in Johannes de Doper te geloven door de wonderen die zijn leven omringden.
● Omdat het Joodse volk in Johannes de Doper geloofde en hem
volgde, kon het de wereldwijde koers voor het herstel van Kanaän
beginnen.
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Het falen van de Eerste Wereldwijde koers

Fundering voor de Messias :

+

God

+

Fundering van substantie:

+

Johannes
de Doper

Verliet de positie van Abel
(Twijfelde aan Jezus, ontkende dat hij Elia was)

Joodse
volk
Werkten Jezus tegen

De Tweede Wereldwijde Koers voor het herstel van Kanaän
De fundering van geloof
God
Fundering
van geloof:

Jezus

Centrale figuur: Jezus
Conditie: 40 dagen vasten,
drie verzoekingen overwinnen
Vergoedingsperiode: 40 dagen vasten

Nam Johannes' missie over Fundering van geloof:
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● Johannes de Doper twijfelde echter aan Jezus, ook al had
Johannes over hem getuigd. Hij ontkende dat hij Elia was,
alhoewel hij in feite kwam om Elia’s missie te vervullen. Dit
blokkeerde niet alleen de weg van het Joodse volk naar Jezus,
maar het leidde er zelfs toe dat het Jezus tegenwerkte.

● In feite verliet Johannes de positie van Abel. Hierdoor faalde hij
in het leggen van de fundering van substantie en dientengevolge werd de fundering voor de Messias niet gelegd. Daarom
werd de Eerste Wereldwijde koers voor het herstel van Kanaän
afgebroken.

● De fundering van geloof die Johannes had gelegd voor de Eerste koers werd binnengedrongen door Satan. Jezus moest nu
zelf Johannes’ missie op zich nemen en door vergoeding de
fundering van geloof herstellen voor de Tweede Wereldwijde
koers voor het herstel van Kanaän.

● Jezus 40 dagen vastten en drie verzoekingen in de wildernis
hadden ten doel Satan af te scheiden juist om de fundering van
geloof te herstellen. Omdat hij in een dergelijke situatie verkeerde, gelastte Jezus Petrus niet aan het Joodse volk te vertellen dat hij de Messias was (Mat. 16–20).
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De fundering van substantie en
het falen van de Tweede Wereldwijde koers

+

Fundering voor de Messias :
God
● Jesus werd gekruisigd

+

Fundering van substantie:

+

Jezus
(Johannes de Doper)

Joodse
volk

Voorzienigheid voor de start
(Woorden en wonderen)

De Derde Wereldwijde Koers voor het herstel van Kanaän
God
Geestelijke
fundering
van geloof

Centrale figuur: opgestane Jezus
Conditie: werk van 40-dagen opstanding
Vergoedingsperiode: 40 dagen van opstanding

Geestelijke fundering van substantie:
Opgestane
Jezus

(

Nam Johannes'
missie geestelijk
op zich

Gelovigen

)

De voorzienigheid voor de start:
(Tekenen en wonderen)
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● God voerde de voorzienigheid voor de start van de Tweede
Wereldwijde koers voor het herstel van Kanaän uit, met Jezus’
eigen woorden en wonderen.

● Als het Joodse volk (Kaïn) tot geloof in Jezus zou zijn bewogen
en hem gevolgd zou hebben, zou het de fundering van substantie hebben hersteld en daarmee ook de fundering voor de
Messias.

● Echter, vanwege het ongeloof van dit volk werd Jezus gekruisigd en kon het daarom noch de fundering van substantie noch
de fundering voor de Messias leggen voor de Tweede Wereldwijde koers voor het herstel van Kanaän. De Tweede Wereldwijde koers voor het herstel van Kanaän faalde daarom op
tragische wijze.

● Nadat Jezus zijn lichaam aan het kruis verloren had, nam hij de
missie van Johannes de Doper geestelijk op zich. Gedurende de
40-daagse periode vanaf zijn opstanding tot aan zijn hemelvaart, vervulde Jezus de geestelijke voorzienigheid van veertig
voor de afscheiding van Satan.

● Jezus herstelde hierdoor de fundering van geloof voor de geestelijke koers in de Derde Wereldwijde koers voor het herstel van
Kanaän.

● De opgestane Jezus verzamelde zijn verspreide discipelen en
voerde de voorzienigheid voor de start uit door hun het vermogen te geven tekenen en wonderen te verrichten.

● De oprechte gelovigen, in de positie van Kaïn, geloofden in de
opgestane Jezus en volgden hem vol toewijding. Daarmee vervulden ze de vergoedingsconditie om de gevallen natuur te
verwijderen en herstelden ze de geestelijke fundering van substantie.
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De geestelijke fundering voor de Messias
Geestelijke Ware Vader

Geestelijke Ware Moeder

Geestelijke
Messias

Heilige Geest

Gelovigen

Christenen

Geestelijke
redding

Herstel van het
geestelijke Kanaän

Lichaam werd
aangevallen
door Satan

Afscheiding van Satan
ter voorbereiding
op de Wederkomst

De koers voor het substantiële herstel van
Kanaän, geleid door de wederkerende Christus
Wederkerende
Christus
Geboren
op aarde

Derde
poging

Democratische
maatschappij

Verwezenlijk het Koninkrijk der Hemelen op aarde
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● De discipelen legden de geestelijke fundering van substantie en

tegelijkertijd daarmee de geestelijke fundering voor de Messias.
● Op deze fundering klom Jezus op van de positie waarin hij geestelijk
de missie van Johannes de Doper uitvoerde, tot die van de geestelijke Messias en zond hij de Heilige Geest. Vanaf dat moment werden
Jezus en de Heilige Geest de geestelijke Ware Ouders en konden ze
beginnen met het geven van geestelijke opstanding.
● Door in de opgestane Jezus, die op de geestelijke fundering voor de
Messias staat, te geloven en hem te dienen, kunnen christenen het
herstel van het geestelijke Kanaän voltooien en deze sfeer van
genade binnengaan.
● Tegelijkertijd staan de stoffelijke lichamen van de Christenen in
dezelfde positie als Jezus’ lichaam, dat door de kruisiging werd aangevallen door Satan. Daarom hebben Christenen nog steeds de erfzonde en moeten ze nog steeds de koers gaan voor de afscheiding
van Satan om de Wederkomst van Christus voor te bereiden.

● Terwijl Jezus werkzaam is geweest om Kanaän als een wereldwijde geestelijke sfeer te herstellen, moet de wederkerende
Christus de Derde Wereldwijde koers als een substantiële koers
voltooien en het echte Koninkrijk der Hemelen op aarde realiseren. Daarom moet hij op aarde met een lichaam geboren worden.

● Hij zal niet sterven zonder de voorzienigheid van herstel te vervullen. Omdat het de derde poging is na Adam en Jezus, zal
Gods voorzienigheid slagen ten tijde van de Wederkomst.

● Bovendien heeft Gods geestelijke voorzienigheid van herstel
gedurende de 2000 jaar sinds Jezus een democratische maatschappij met wettige omstandigheden voorbereid, die Christus
ten tijde van de Wederkomst zal beschermen.
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● Kinderen van directe bloedlijn
● Familie, stam, samenleving

natie, wereld en kosmos

God

Koninkrijk
der
Hemelen

Fundering voor de Messias :

Fundering van substantie
Wederkerende
Christus

(

Nam Johannes'
missie op zich

Voorzienigheid voor de start

)

Gelovigen
en de gehele
mensheid

Providentiële tijdperken en hun
parallellen
Parallelle providentiële tijdperken
● Betekenis: De gebeurtenissen van het ene tijdperk

worden herhaald in het andere tijdperk

● Oorzaak: De fundering voor de Messias
● Factoren:
➀ Fundering
van geloof

Centrale figuur)
Conditie
Numerieke periode van vergoeding

➁ Fundering
van substantie

Vergoedingsconditie om de
gevallen natuur te verwijderen
-91-

● De wederkerende Christus zal de voorzienigheid voor de start
uitvoeren met het Woord. Hij zal de fundering voor de Messias
zowel geestelijk als stoffelijk voltooien. Op deze fundering zal
hij de gehele mensheid op zich enten, haar zuiveren van de erfzonde en haar herstellen tot kinderen die tot Gods directe
bloedlijn behoren.

● De wederkerende Christus zal beginnen met het zowel geestelijk als stoffelijk leggen van de familie fundering voor de Messias. Hij zal die dan uitbreiden tot de stam, de samenleving de
natie, de wereld en de kosmos. Als deze fundering is veiliggesteld zal hij uiteindelijk het Koninkrijk der Hemelen oprichten.

● Als in een tijdperk in de geschiedenis de gebeurtenissen van een

ander tijdperk worden herhaald, ofschoon die verschillen in schaal
en omvang, dan worden die twee tijdperken parallelle providentiële
tijdperken genoemd.
● De fundamentele oorzaak achter deze parallellen ligt in Gods voorzienigheid van vergoeding door herstel.
● Parallelle providentiële tijdperken herhalen zich, vanwege de verlengde en herhaalde dispensaties om de fundering voor de Messias
te herstellen.

● In overeenstemming hiermee hangt het vormen van de parallelle tijdperken af van de volgende factoren:

➀ Ten eerste de drie elementen die noodzakelijk zijn voor de funde-

ring van geloof: de centrale figuur, de conditie en de numerieke
periode van vergoeding.
➁ Ten tweede, de vergoedingsconditie om de gevallen natuur te verwijderen, die noodzakelijk is om de fundering van substantie te herstellen.
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De verlenging van de voorzienigheid van herstel
● Waarom verlengd?

Gods Wil

....... Absolute voorbeschikking

Vervulling
van Gods Wil

=

Gods
verantwoording

+

Menselijke
verantwoording

● Hoe verlengd?

Tot drie stadia
(Het Beginsel van de Schepping)

Verticale vergoedingscondities
en horizontaal herstel door vergoeding
Verticale
vergoedingscondities

Ax
Bx
Cx
Centrale
figuur

C' B' A'

Horizontaal herstel door vergoeding
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● Volgens het Beginsel van Voorbeschikking zal God Zijn Wil op
een dag zeker realiseren, omdat Hij Zijn Wil absoluut voorbeschikt.

● Echter, of Gods Wil vervuld wordt door een bepaald persoon
hangt af van de vervulling van diens deel van verantwoordelijkheid bovenop Gods deel van verantwoordelijkheid.

● Als de Wil niet vervuld wordt omdat de verantwoordelijke persoon faalt, dan zal God een andere persoon kiezen in een
andere tijd, die zijn plaats inneemt. God zal met Zijn werk doorgaan totdat het volledig is voltooid. Hierdoor wordt de voorzienigheid verlengd.

● Volgens het Beginsel van de Schepping mag de voorzienigheid
van herstel tot hoogstens drie stadia verlengd worden.

● Een centrale figuur die verantwoordelijk is voor de voorzienigheid van herstel moet in een korte tijd al de vergoedingscondities vervullen, die zijn voorgangers probeerden te vervullen.

● De condities die zich opstapelen in de koers van de
providentiële geschiedenis worden verticale vergoedingscondities genoemd. De taak van de centrale figuur om al deze condities in een korte tijd te vervullen wordt horizontaal herstel
door vergoeding genoemd.
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Numerieke tijdperken van vergoeding om
de fundering van geloof te herstellen
40
21
4
12

Volmaakte
incarnaties

God

God

Adam

Mensen

Messias
40
21
4
12

Fundering
van
geloof

Numerieke
groeiperiode
Adam

Numerieke
vergoedingsperiode

Fundering
van
substantie
Fundering
van
geloof

Gevallen
mensen

40
21
4
12

Parallellen tussen de Twee Tijdperken
Identificeer het centrale volk
Bestudeer het bronmateriaal

Eigenschappen van een
providentiële periode

Tijdperk van de
Voorzienigheid van Herstel

Tijdperk van Verlenging van de
Voorzienigheid van Herstel

Centrale
volk

Israël

Christenen

Bron
materiaal

Oude
Testament

Geschiedenis van
het Christendom
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● Een centrale figuur moet één of meerdere numerieke periodes
van vergoeding vervullen, om de fundering van geloof te herstellen.

● De eerste menselijke voorouders hadden de fundering van
geloof moeten leggen op basis van belangrijke getallen, waaronder de getallen 12, 4, 21 en 40. Deze vertegenwoordigen de
numerieke groeiperiode, waarin het doel van de schepping
wordt bereikt en waarin ze de volmaakte incarnaties van de
kwaliteit van deze getallen waren geworden.

● Echter, vanwege de val werden al deze getallen door Satan
geclaimd. Daarom moeten de centrale figuren in de providentiële geschiedenis de numerieke periodes van vergoeding voltooien om de nummers 12, 4, 21 en 40 te herstellen.

● Om de eigenschappen van een providentiële periode te onderzoe-

ken, moeten we het volk identificeren dat primair verantwoordelijk is
voor Gods voorzienigheid in die periode en moeten we het bronmateriaal van hun geschiedenis bestuderen.
● Het volk dat primair verantwoordelijk was voor Gods voorzienigheid
in het Tijdperk van de Voorzienigheid van Herstel, was het volk van
Israël. Daarom voorziet het Oude Testament, dat de geschiedenis
van Israël beschrijft, ons van het bronmateriaal waarmee de
providentiële geschiedenis van dat tijdperk bestudeerd kan worden.
● Het volk dat primair verantwoordelijk was voor de voorzienigheid in
het Tijdperk van Verlenging van de Voorzienigheid van Herstel
wordt gevormd door de christenen. Daarom voorziet de geschiedenis van het Christendom ons van het bronmateriaal voor het begrijpen van de providentiële geschiedenis in dit tijdperk.
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Tijdperk van de
Voorzienigheid van Herstel

Tijdperk van de Verlenging van de
Voorzienigheid van Herstel

Abraham

400

Jezus

Mozes

400

400

Slavernij in Egypte

Romeinse vervolging

Augustinus

400

Richteren

Regionaal kerk
leiderschap

Karel de
Grote

Saul

120

Verenigd Koninkrijk

400

Verdeelde Koninkrijken
400
van Noord en Zuid

Verdeelde Koninkrijken
van Oost en West

210

Israëls ballingschap
en terugkeer

Pauselijke ballingschap
en terugkeer

Maleachi

400
Jezus

120

210

Christelijke Rijk

Luther
Voorbereiding op
de komst
van de Messias

400
Wederkerende
Christus
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Voorbereiding op
de Wederkomst
van de Messias

● Gedurende de 400-jarige periode van slavernij in Egypte, die
aanving toen Jakob met zijn 12 zonen en 70 bloedverwanten
Egypte was binnengetrokken, leden hun nakomelingen verschrikkelijk onder de mishandelingen door de Egyptenaren.
Gedurende de 400-jarige periode van Romeinse vervolging,
waarin de periode van slavernij door substantiële vergoedingscondities werd hersteld, leden de Christenen, te beginnen met
Jezus’ 12 apostelen en 70 discipelen zware vervolging in het
Romeinse Rijk.

● In de periode van de Richteren, bestuurden de richteren de
Israëlieten; in de periode van de regionale kerkleiders, (patriarchen) die de periode van de Richteren herstelde, hadden de
regionale kerkleiders taken vergelijkbaar met die van de richteren.

● In de periode van het Verenigd Koninkrijk, voerden de profeten,
priesters en koningen hun respectievelijke missies uit in het
begeleiden van Israël om het doel van de voorzienigheid van
herstel te volbrengen. In de periode van het Christelijke Rijk,
die de periode van het Verenigd Koninkrijk herstelde, moesten
monniken, pausen en keizers het Tweede Israël begeleiden om
het doel van de voorzienigheid van herstel te volbrengen.

● Zoals het Verenigd Koninkrijk van Israël werd verdeeld in de
Koninkrijken van Noord en Zuid, werd het Christelijke Rijk verdeeld in de Koninkrijken van Oost en West.

● De 210-jarige periode van Israëls ballingschap en terugkeer,
waarin het Joodse volk als gevangenen naar Babylon werd
gevoerd en terugkeerden, moest hersteld worden door de 210jarige periode van de pauselijke ballingschap en terugkeer.

● Nadat de Israëlieten terugkeerden naar Jeruzalem, verstreek er
een periode van 400 jaar van voorbereiding op de komst van de
Messias, tot de komst van Jezus. Op dezelfde manier, kunnen de
Christenen de wederkerende Christus pas ontmoeten na de
400-jarige periode te doorlopen van voorbereiding op de
Wederkomst van de Messias, die begon toen het pausdom
terugkeerde naar Rome.
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De Voorzienigheid van Herstel en de ontwikkeling van de geschiedenis
Het Tijdperk van de Voorzienigheid van Herstel
Primitieve collectieve samenleving
God riep Abraham
Israëlische clan samenleving
Samenleving op stamniveau
in Egypte
Israëlische feodale samenleving
Verenigd Koninkrijk van Israël
Israëlische monarchale samenleving

Juda

Juda

Jezus

X

Niet Joodse
rijken

Vorm van democratie

Jezus

Voorzienigheid
geestelijk gerealiseerd

Juda

West
Rome
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West
Europa

● Als we het verloop van de sociale ontwikkeling bekijken die
door Satan wordt geleid, ontdekken we dat stammen ontstonden door conflicten tussen individuen in primitieve collectieve
samenlevingen. Deze samenlevingen breidden zich uit en werden groter, waarbij stammen zich ontwikkelden tot feodale
samenlevingen en daarna tot monarchise samenlevingen, door
hun grondgebied en macht te vergroten.

● Satan gebruikte dit patroon en deze ontwikkeling voordat God
dit kon doen, omdat hij begreep dat het Gods plan was dit
soort samenlevingen in de toekomst te vestigen.

● God riep Abraham uit de zondige wereld en zegende hem met
nakomelingen die de Wil van God zouden hooghouden. Daarbij
werd de eerste Israëlitische samenleving op clanniveau gevestigd. Zij groeide uit tot een samenleving op stamniveau in
Egypte en daarna vormde ze een feodale samenleving. Uiteindelijk ontwikkelde ze het Verenigd Koninkrijk van Israël en
vormde ze een monarchale samenleving.

● Omdat het Verenigd Koninkrijk de basis waarop God Zijn soevereiniteit kon herstellen, niet volledig legde, verdeelde God dit
in de Koninkrijken van Noord en Zuid en liet ze uiteindelijk vernietigen door niet-Joodse naties. Na de val van Juda, liet God
de troon van Israël onbezet en stelde het Joodse volk onder het
bestuur van opeenvolgende niet-Joodse rijken.

● God vormde de Israëlitische samenleving om tot een vorm van
democratie opdat de Messias bij zijn komst volgens de wil van
het volk gekroond zou worden.

● Jezus werd echter door het Joodse volk gekruisigd. Daarom
werd het doel van de voorzienigheid alleen geestelijk bereikt.

● Na de kruisiging van Jezus verschoof het centrum van Gods
voorzienigheid van Juda, het land van Gods bittere leed, naar
West Europa, het voormalige grondgebied van het Romeinse
Rijk.
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Het tijdperk van de Verlenging van
Voorzienigheid van Herstel
Joodse natie

Christelijke clan samenleving

Christelijke samenleving
op stam niveau
Christelijke feodale samenleving

Christelijke rijk
Monarchale Christendom

Democratisch Christendom

De idealen van onafhankelijkheid, wederzijdse voorspoed
en universele gemeenschappelijke waarden i.t.t. het communisme

Satan

Onafhankelijkheid
wederzijdse welvaart en
gemeenschappelijke waarden

Koninkrijk
der Hemelen
op aarde

Communisme

Wetenschappelijk
socialisme

Mensen
God
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● God riep de getrouwe gelovigen uit de Joodse natie en vestigde een Christelijke samenleving op clanniveau, die zich vervolgens ontwikkelde tot een Christelijke samenleving op
stamniveau, de Christelijke feodale samenleving en het monarchale Christendom.

● Omdat de monarchale samenlevingen faalden in hun missie om
het Messiaanse koninkrijk op te richten, vernietigde God ze en
hielp het democratische Christendom zich te ontwikkelen, om
opnieuw een soevereine staat te vormen die in staat is de Messias te ontvangen.

● Overal waar mensen naar de stem vanuit het diepste van hun
hart geluisterd hebben, hebben ze gestreefd naar de wereld
van Gods ideaal.

● In het zoeken naar een socialistische samenleving aan de
Hemelse zijde, heeft het oorspronkelijk hart de mens in de richting van de idealen van onafhankelijkheid, wederzijdse voorspoed en universele gemeenschappelijke waarden gestuwd. De
wereld waarin deze idealen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden is niets anders dan het Koninkrijk der Hemelen op aarde,
onder leiding van de wederkerende Christus.

● Omdat Satan Gods voorzienigheid van tevoren naboots, heeft
de sataanse zijde het “wetenschappelijk socialisme” naar voren
gebracht, gebaseerd op het dialectisch en historisch materialisme en de communistische wereld gevormd, die lijkt op de
samenleving van onafhankelijkheid, wederzijdse voorspoed en
gemeenschappelijke waarden.
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Religie: één met Gods hart
Nieuwe uitdrukking
van de Waarheid

Economie: in overeenstemming
met het goddelijke ideaal
Politiek: het ideaal van de
schepping realiseren

Messiaanse koninkrijk
Onafhankelijkheid,
wederzijdse voorspoed
en gemeenschappelijke
waarden

Voorbereiding voor de Wederkomst
400 jaar (1517~1918)
1517
Protestantse Reformatie

1648
Religieuze en ideologische conflicten

1789
Volwassenwording van politiek, economie en ideologie

1918

(Einde van de Eerste Wereldoorlog)
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● Om de paden van religie, politiek en economie bijeen te laten
komen en Gods ideaal te realiseren, moet er een nieuwe uitdrukking van de waarheid komen die religie en wetenschap
volledig kan integreren.

● De religie die op basis van deze waarheid ontstaat zal de gehele
mensheid leiden om één te worden met Gods hart. Die mensheid zal dan een economie oprichten die in overeenstemming
is met het goddelijke ideaal waarbij de basis zal worden gelegd
voor een nieuwe politieke orde, om het ideaal van de schepping te realiseren. Dit zal het messiaanse koninkrijk zijn dat
gebouwd zal worden volgens de beginselen van onafhankelijkheid, wederzijdse voorspoed en universeel gemeenschappelijke waarden.

● De periode van voorbereiding voor de Wederkomst van de
Messias, was de periode van 400 jaar die begon met de Protestante Reformatie in 1517 en eindigde na de Eerste Wereldoorlog in 1918.

● Wat betreft de voorzienigheid van herstel, is deze periode verdeeld in drie periodes: de periode van de Reformatie, de
periode van religieuze en ideologische conflicten en de
periode van het volwassen worden van politiek, economie en
ideologie.
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De periode van de Reformatie (1517 ~ 1648)
Feodalisme
Middeleeuwen
Corruptie van de Roomse kerk

Protestantse
Reformatie

Abel-type

Renaissance

Kaïn-type

Herstel van de
oorspronkelijke natuur

De periode van religieuze en
ideologische conflicten (1648 ~ 1789)
Renaissance

Reformatie
Vrijheid van
geloof en
gedachte
Abel-type
levensvisie

Kaïn-type
levensvisie
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● Deze 130-jarige periode begon in 1517, toen Maarten Luther de
Protestante Reformatie inluidde en duurde tot 1648 toen de
religieuze oorlogen werden bijgelegd door het Verdrag van
Westfalen.

● In de late Middeleeuwen werd het oorspronkelijk hart van de
mens onderdrukt en zijn vrije ontwikkeling geblokkeerd door
de sociale omstandigheden van het feodalisme en de corruptie
van de Roomse kerk. De Middeleeuwse Europeanen werden
door het binnenste van hun hart ertoe bewogen teneinde de
sociale omgeving af te breken om de weg van het herstel van
hun oorspronkelijke natuur te openen.

● De Kaïn-type beweging begon als een opleving van het Hellenisme. Hieruit ontstond de Renaissance, waarvan de kerngedachte door het humanisme werd gevormd. De Abel-type
beweging begon als een opleving van het Hebreeuwse erfgoed
van Israël en de vroege Christelijke kerk. Hieruit ontstond de
Protestantse Reformatie waarvan kerngedachte het geloof in
God was.

● Deze 140-jarige periode begon met de stevige vestiging van
het Protestantisme met het Verdrag van Westfalen in 1648 en
eindigde met de Franse Revolutie in 1789.

● Na de Renaissance en de Reformatie, konden de moderne mens
de tegenstellingen in de filosofie en de theologie niet ontlopen,
die ontstaan was door de vrijheid van geloof en gedachte. De
Kaïn-type en Abel-type levensvisies ontwikkelden zich in deze
periode.

● Gods voorzienigheid van herstel scheidt degene die Abel vertegenwoordigt van Kaïn en in de Laatste Dagen, is deze gevallen
wereld verdeeld in Kaïn-type en Abel-type werelden, respectievelijk gebaseerd op de Kaïn-type en Abel-type levensvisies.

● De Kaïn-type wereld moet zich onderwerpen aan de Abel-type
wereld om de wereldwijde fundering van substantie te vestigen. Dit is noodzakelijk voordat we Christus met de Wederkomst kunnen ontvangen en een verenigde wereld kunnen
realiseren.
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De periode van het volwassen worden van
economie, politiek en ideologie (1789 ~ 1918)
Kaïn-type
levensvisie

Franse
Revolutie

Kaïn-type
democratie

Communistische
wereld

Abel-type
levensvisie

Puriteinse
Revolutie

Abel-type
democratie

Democratische
wereld

De Wereldoorlogen
De providentiële oorzaken van de wereldoorlogen

Wereld
oorlogen

Externe
oorzaken

Conflicten in politiek
economie en ideologie

Innerlijke
oorzaken

Gods voorzienigheid
van herstel

Innerlijke oorzaken
➀ Satans laatste wanhopige poging
➁ Herstel van de drie grote zegeningen
➂ Overwinnen van Jezus drie verzoekingen
➃ Herstel van Gods soevereiniteit
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● Deze periode refereert aan de 130 jaar tussen de Franse Revolutie in 1789 en het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918.

● De Kaïn-type en Abel-type levensvisies werden volwassen,
waarbij ieder zijn eigen weg ging. Op deze manier werd respectievelijk een Kaïn-type en Abel-type samenleving opgericht.

● De Kaïn-type levensvisie gaf aanleiding tot de Franse Revolutie
en op die manier tot de Kaïn-type democratie, die uiteindelijk
de communistische wereld vormde.

● De Abel-type levensvisie leidde tot de Puriteinse Revolutie en
op die manier tot de Abel-type democratie, die zich uiteindelijk
ontwikkelde tot de democratische wereld van vandaag.

● We kunnen de providentiële betekenis van de wereldoorlogen
niet begrijpen door alleen maar te kijken naar de externe oorzaken (politiek, economie en ideologie, etc.)

● Wat zijn de innerlijke, providentiële oorzaken van de wereldoorlogen?

● De oorlogen vonden plaats:
➀ Als gevolg van Satans laatste wanhopige poging om zijn soevereiniteit te behouden.

➁ Om de wereldwijde vergoedingscondities te voltooien om de
drie grote zegeningen te herstellen

➂ Opdat de gehele mensheid op het wereldniveau Jezus’ drie verzoekingen door Satan kon overwinnen.

➃ Om de wereldwijde vergoedingsconditie te maken om Gods
soevereiniteit te herstellen.
-108-

De providentiële resultaten van de Eerste Wereldoorlog
Eerste Wereldoorlog

Overwinning aan Gods zijde

➀ Voltooide de vergoedingsconditie op formatiestadium-niveau
voor het herstellen van Gods drie grote zegeningen
➁ Voltooide de vergoedingsconditie om Gods eerste zegening
te herstellen
➂ Vestigde de fundering op formatiestadium-niveau om Gods
soevereiniteit te herstellen.
De fundering voor de geboorte van de wederkerende Christus
Het formatiestadium van de voorzienigheid
van de Wederkomst begon hiermee

De providentiële resultaten van de Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog

Overwinning aan Gods zijde

➀ Voltooide de vergoedingsconditie op groeistadium-niveau voor
het herstellen van Gods drie grote zegeningen
➁ Voltooide de vergoedingsconditie om Gods tweede zegening
te herstellen
➂ Vestigde de fundering op het groeistadium-niveau om Gods
soevereiniteit te herstellen.
Nieuwe hemel en aarde na de Wederkomst
Het groeistadium van de voorzienigheid
van de Wederkomst begon hiermee
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● De overwinning aan Gods zijde in de Eerste Wereldoorlog:
➀ Voltooide de vergoedingsconditie op formatiestadium-niveau
voor het wereldwijde herstel van Gods drie grote zegeningen.

➁ Voltooide de vergoedingsconditie om Gods eerste zegening
wereldwijd te herstellen door de vergoedingsconditie te maken
Jezus’ eerste verzoeking op het wereldwijde niveau te herstellen.

➂ Vestigde door de overwinning van de democratische naties, de
fundering op formatiestadium-niveau om Gods soevereiniteit
te herstellen.

● Dit legde de fundering voor de geboorte van de wederkerende
Christus en het formatiestadium van de voorzienigheid van de
Wederkomst begon hiermee.

● De overwinning aan Gods zijde in de Tweede Wereldoorlog:
➀ Voltooide de vergoedingsconditie op groeistadium-niveau voor
het wereldwijde herstel van Gods drie grote zegeningen.

➁ Voltooide de vergoedingsconditie om Gods tweede zegening
wereldwijd te herstellen door de vergoedingsconditie te maken
Jezus’ tweede verzoeking op het wereldwijde niveau te herstellen.

➂ Vestigde door de overwinning van de democratische naties, de
fundering op groeistadium-niveau om Gods soevereiniteit te
herstellen.

● Het tijdperk voor het bouwen van een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde onder leiding van Christus ten tijde van de
Wederkomst is begonnen en het groeistadium van de voorzienigheid van de Wederkomst ving hiermee aan.

-110-

De Derde Wereldoorlog
Is de Derde Wereldoorlog onvermijdelijk?
God
Gods zijde

Democratie
Verenigde wereld

Wereld
Satans zijde

Communisme
Verdelen

Verenigen

(Eerste en Tweede
wereldoorlogen)

(Derde wereldoorlog)

De providentiële resultaten van de Derde Wereldoorlog
Derde Wereldoorlog

Overwinning aan Gods zijde

➀ Herstel de gehele voorzienigheid, die met het derde stadium
verlengd was
➁ Realiseer Gods ideale wereld
(Gods Woord ➔ Geestelijke en stoffelijke redding ➔ Gods bloedlijn
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● Met de voltooiing van de menselijke geschiedenis zullen Satans
zijde en Gods zijde beide proberen de soevereiniteit van de
wereld te verkrijgen. Daarom staan de democratische wereld en
de communistische wereld met elkaar in conflict.

● Daarom werd het onvermijdelijk dat er Wereldoorlogen kwamen, allereerst om te verdelen en daarna om deze twee werelden weer te verenigen. De Eerste en Tweede wereldoorlogen
hadden de providentiële betekenis om de aardbol in deze
werelden te verdelen; nadien moet er echter nog een oorlog
plaatsvinden om ze te verenigen. Daarom is (was) de Derde
Wereldoorlog onvermijdelijk

● Er zijn echter twee mogelijke manieren waarop deze gevoerd
kan worden; door gewapende conflicten of door een volledig
innerlijk ideologisch conflict. Op wat voor manier de oorlog
gevoerd zal worden hangt af van ons succes of falen in het uitvoeren van het menselijke deel van verantwoordelijkheid.

➀ De overwinning van Gods zijde in de Derde Wereldoorlog zal
door vergoeding de gehele voorzienigheid herstellen die met
het derde stadium verlengd was

➁ De voorzienigheid van herstel kan alleen worden voltooid
nadat de gevallen mens zijn hart tegenover God door Gods
levengevende Woord herstelt, zowel geestelijk als stoffelijk
gered wordt en Gods bloedlijn beërft. De overwinning aan
Gods zijde zal door vergoeding al deze aspecten van de voorzienigheid van herstel herstellen en Gods ideale wereld realiseren.
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De Wederkomst
Terugkomst
van Jezus

Niemand weet van de dag en het uur
(Mattheüs 4:36)
God zal alle geheimen zeker
aan de profeten openbaren (Amos 3:7)

God zal openbaring geven aan gelovigen in het licht

Wanneer zal Christus terugkomen?

➀ Vandaag
➁ Einde van het 2000 jaar lange
Nieuw Testamentische Tijdperk

➂ Eind van de Eerste Wereldoorlog (1918)
(Periode van de Wederkomst begon)
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● Jezus vertelde duidelijk over zijn terugkomst. Hij voegde er echter aan toe dat niemand van de dag en het uur van zijn terugkomst zou weten. (Matt. 4: 36)

● Niettemin kunnen we uit het Bijbelse vers “Zeker de Here God
doet niets, zonder zijn geheimen aan zijn dienaren, de profeten
te openbaren” (Amos 3:7) afleiden dat God zeker alle geheimen
over de Wederkomst aan Zijn profeten zal openbaren voordat
Hij Zijn werk uitvoert.

● Dienovereenkomstig zal God zeker openbaringen geven aan
die trouwe gelovigen die zich in het licht bevinden.

➀ We noemen de tijd van Christus’ Wederkomst de Laatste Dagen.
Zoals al was uitgelegd in hoofdstuk 4, leven we nu in de Laatste
Dagen. We kunnen dus begrijpen dat vandaag werkelijk de tijd
is van de terugkeer van Christus.

➁ Christus moet terugkomen aan het einde van de 2000 jaar van
het Nieuwtestamentische Tijdperk (Tijdperk van de Verlenging
van de Voorzienigheid van Herstel), dat het 2000 jaar lange Tijdperk van Voorzienigheid van Herstel door substantiële parallelle vergoedingscondities hersteld heeft.

➂ We kunnen daarom concluderen dat de periode van de Wederkomst net na het einde van de Eerste Wereldoorlog begonnen
is.
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Op wat voor manier zal Christus terugkomen?
Lucas 17:25

Lucas 18:8

Terugkomen op de wolken

Geaccepteerd en geëerd

Geboren in een lichaam

Vervolgd en vervloekt
als een ketter

Christus zal terugkomen door geboren te worden in een lichaam

Waar zal Christus terugkomen?
Openb. 7:4, Matt. 10:23 en Matt. 16:28
➔ Bij het Joodse volk

Matt. 21:33 - 43
➔ Niet bij het Joodse volk

Gekozen volk na de kruisiging: Christenen
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● In Lucas 17:25 maakte Jezus een voorspelling over de Heer bij
zijn terugkomst: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze
generatie worden verstoten”.

● In Lucas 18:8 zei Jezus: “Als de Zoon des mensen komt, zal hij
dan geloof vinden op aarde?”

● Als Jezus echter letterlijk op de wolken van de hemel zou terugkomen, zou hij dan niet meteen worden geaccepteerd en
geëerd, zelfs door deze zondige wereld?

● Jezus voorzag dat hij bij zijn Wederkomst, geboren in een
lichaam, waarschijnlijk vervolgd zou worden en veroordeeld als
een ketter. Dat is de reden dat hij zei dat de Heer zou lijden en
verworpen zou worden door deze generatie.

● Vandaar dat Christus zal terugkomen door in een lichaam geboren te worden op aarde.

● Gebaseerd op zulke passages als Openbaringen 7:4, Matt. 10:23,
en Matt 16:28, verwachten sommige Christenen dat Christus zal
terugkomen bij het Joodse volk.

● Maar in Matt. 21:33-43 legde Jezus duidelijk uit dat hij niet zou
terugkomen naar het volk dat hem vervolgde, te weten het
Joodse volk. God zal de missie, ooit aan hen toevertrouwd, van
hen wegnemen en deze aan een ander volk geven, dat de
vruchten hiervan kan dragen met Christus’ wederkomst.

● Daarom zijn de gekozen mensen na Jezus’ kruisiging niet de
nakomelingen van Abraham, maar juist de Christenen, die het
geloof van Abraham geërfd hebben.
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Christus zal terugkeren naar een natie in het Oosten
Oosten
Waar
de zon opkomt
Openbaringen 7:2-4

144.000
gekozenen

Wederkerende
Christus
Openbaringen 14:1

De natie in het Oosten is Korea

Korea
Drie
Oosterse
Naties

Japan

Fascistisch, vervolgde
het Koreaanse Christendom

China

Zou communistisch worden
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● Openbaringen 7:2-4 duidt erop dat het zegel van de levende
God geplaatst zal worden, op het voorhoofd van de 144.000
gekozenen uit het Oosten, daar waar de zon opkomt.

● Openbaringen 14:1 zegt dat de gekozenen de wederkerende
Christus zullen begeleiden.

● We kunnen daaruit afleiden dat de natie die het werk van God
zal beërven en hiervan de vruchten zal dragen ten bate van de
Wederkomst, zich in het Oosten bevind.

● Van oudsher worden met de naties uit het Oosten, traditioneel
gezien de naties Korea, Japan en China bedoeld

● Japan ging de periode van de Wederkomst binnen als een fascistische natie en vervolgde het Koreaans Christendom zwaar.
China was in die tijd een broeinest van het communisme en zou
een communistische natie worden. Beide naties behoorden dus
tot Satans zijde

● Korea is dus het land in het Oosten waar Christus zal terugkeren.

● Als de natie waar de Messias naar terugkeert, moet Korea voldoen aan de volgende kwalificaties:
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Korea's kwalificaties om de Messias te ontvangen
➀ Object partner van Gods Hart
● Volk

van goede mensen

● Het

verlangen om God te aanbidden, loyaliteit, eerbied
voor de ouders en echtelijke trouw

➁ Messiaanse profetieën en openbaringen
● De

Messiaanse gedachte (geloof in Chonggamnok)

● Duidelijke openbaringen dat Christus naar Korea zal komen

Oorspronkelijke Wereld

Ideale Wereld

God

God
Wederkerende
Christus

Mensen

Mensen

Mensen

Kinderen

Wereldwijde familie
Verenigde taal

Kinderen

Ware
Ouders
(Korea)

Kinderen

Wereldwijde familie
Eén taal (Koreaans)
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● De natie die gekwalificeerd is om een object partner van Gods Hart te

zijn, moet bestaan uit een volk van goede mensen. Het homogene
volk van Korea is bijna nooit andere naties binnengevallen.
● De Koreanen zijn van nature begiftigd met een religieus karakter en
hebben een sterk verlangen om God te aanbidden. Bovendien bezitten ze de deugden van loyaliteit en eerbied voor de ouders en echtelijke trouw.
● In Korea bestaat een profetie dat een Rechtvaardige Koning zal verschijnen en een glorieus en eeuwig koninkrijk zal stichten in hun
land. Deze messiaanse gedachte is geopenbaard in de Chonggamnok, een boek met profetieën dat in het veertiende- eeuwse Korea
geschreven werd.
● Veel toegewijde mensen van iedere religie in Korea hebben openbaringen ontvangen dat de oprichter van hun religie zal terugkeren
naar Korea. Veel geestelijk toegewijde Christenen ontvangen openbaringen en tekenen die getuigen van de Wederkomst van Christus
in Korea. Velen ontvangen dus duidelijke openbaringen dat Christus
naar Korea zal komen.

● Als de mens niet gevallen waren, zouden we één wereldwijde
familie gevormd hebben, als één lichaam met God als het
hoofd. Dan zou er nooit een veelheid van talen zijn ontstaan
waardoor de mensen elkaar niet kunnen verstaan.

● Als we de ideale wereld van één wereldwijde familie willen realiseren, die de wederkerende Christus kan eren als onze Ware
Ouder, moeten onze talen zeker verenigd worden.

● Als Christus werkelijk naar Korea terugkeert, zal de Koreaanse
taal de moedertaal worden voor de gehele mensheid en alle
mensen zullen deze moeten leren spreken.

● De gehele mensheid zal één volk worden en één taal spreken en
zal op deze manier één wereldwijde natie onder God vormen.
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