Module ‘Gods meesterwerk’
Inleiding
De Bijbel is het boek van de toekomstverwachting. Die hoop richt zich op het koningschap van de
Here. Zijn rijk zal alle volken en het hele leven omvatten. De verwachting van Israël en de christelijke
gemeente is gericht op de voleinding van Gods werken. Heel kenmerkend is daarvoor het verhaal van
de roeping van Abraham. God roept hem weg uit het heidendom en plaats zijn leven in het licht van
de belofte: een land dat de Here hem wijzen zal, een groot volk dat uit Abraham geboren wordt en
een uitzocht op alle volken, die gezegend zullen worden door de God van Abraham (Gen. 12:3).
Het anker van de hoop
De schrijver van de brief aan de Hebreeën tekent Abraham dan ook als iemand wiens leven
gestempeld was door de verwachting van de komende stad van God (Hebr. 11:8). Die verwachting
richt zich op God, naar zijn toekomst. Het is altijd weer de vraag op wie de hoop zich richt. Hoop kan
een drug zijn waarmee mensen zich bedwelmen. Hoop kan ook een projectie zijn van menselijk
verlangen. Het kan ook gefundeerd zijn in menselijke zelfoverschatting.
De bijbelse hoop is gefundeerd in de beloften van God. En die beloften liggen verankerd in Jezus
Christus. Daarom kent de christen gegronde verwachting. De hoop is de dochter van het geloof in
Gods trouw. Zij grijpt zich vast aan wat niet gezien, maar ons toegezegd is. Daarom richt de bijbelse
toekomstverwachting zich op Jezus Christus, die gestorven en opgestaan is. Er is een nauw verband
tussen de ‘leer van de laatste dingen’ en de ‘leer over de persoon en het werk van Christus’.
Wakker schudden
Nu kan de spanning van de verwachting wegebben in de kerk. Gelukkig zijn er in de geschiedenis
steeds weer mensen opgestaan die met hun boodschap en met hun leven geprotesteerd hebben
tegen de ingezonkenheid en de verslapping. Zij hebben de christenheid wakker geschud om niet
langer te slapen, maar waakzaam te zijn. Daarin zien we de trouw van de Here God die waakt over
zijn gemeente. Temidden van alle verschijnselen, crises en vragen wordt aan christenen gevraagd om
te letten op de tekenen van de tijden. We worden bepaald bij de boodschap over Christus’ komst in
heerlijkheid, zijn opstanding uit de doden, het laatste oordeel en de komst van zijn Vrederijk.
Woord en gebed
Waakzaamheid en gebed zijn nodig om Hem te blijven verwachting. Zijn Woord en gebed zijn de
belangrijkste wapenen die God ons geeft om geestelijk weerbaar te zijn. De bijbelstudies die we aantreffen in het boekje ‘Kernteksten over de toekomst’ van dr. A. Noordegraaf wil daarbij een handreiking bieden. Een negental aspecten van de toekomstverwachting komen in dit boekje aan de orde.

Boek
We maken in deze module gebruik van het volgende boekje van dr. A. Noordegraaf. Hij was vanaf
1985 tot aan zijn pensioen docent Praktische Theologie vanuit de Nederlands Hervormde Kerk aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Kernteksten over de toekomst – handreiking voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke
bijbelstudie
Auteur: dr. A. Noordegraaf
Uitgeverij De Groot Goudriaan Kampen
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/eindtijd-en-profetie/kernteksten-over-detoekomst-a-noordegraaf/
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Bijeenkomsten
We maken een selectie van zes bijbelstudies uit de tien bijbeloverdenkingen die in het boekje te
vinden zijn. We verdelen die over zes bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Onderwerp

1e bijeenkomst

Hoofdstuk 3 – Zending en wereldeinde (pag. 20 t/m 27)
Bijbelgedeelten: psalm 98 en Markus 13:1-13
Het onderwijs van Jezus over de toekomst
De tijd voor het einde
Bemoedigend teken
Het Evangelie van het Koninkrijk voor alle volken
Volharding
Niet bezorgd zijn
Gespreksvragen bij Markus 13:10 en 11
Waar gaat het om in de zending? Niet om een kruistocht van het
Westen. Niet om propaganda voor onze christelijke cultuur of manier
van kerk-zijn. Het gaat om de verkondiging van het Evangelie. Het is de
proclamatie van Gods overwinning op alle machten die Hem
tegenstaan: zonde, duivel, dood. Het is de prediking van bevrijdend heil
en bindend recht. En die boodschap wordt verkondigd in een wereld
waar talloze ‘evangeliën’ om de aandacht vragen.

2e bijeenkomst

Hoofdstuk 4 – De opstanding en de toekomst (pag. 28 t/m 37)
Bijbelgedeelten: Daniël 7:1-14 en Mattheüs 28:16-20
Drie laatste woorden
Alle macht
Alle volken
Drievoudige opdracht
Al de dagen
Tot de voleinding van de wereld
Gespreksvragen bij Mattheüs 28:18-20
Iemands laatste woorden hebben altijd onze bijzondere belangstelling.
Ze hebben iets in zich van een laatste wilsbeschikking. Soms vormen zij
de samenvatting van een heel leven. In deze bijbelstudie gaan we
luisteren naar de laatste woorden, die Jezus sprak voordat de wolk Hem
wegnam. Het zijn dus niet de laatste woorden van een stervende.
Integendeel, het zijn de woorden van Hem die in zijn opstanding de
machten van zonde, dood en duivel overwonnen heeft. Woorden die
ons gegronde verwachting geven. Pasen betekent immers het
beslissende keerpunt in de wereldgeschiedenis. Het is ‘Gods voorgoed
begonnen begin’.
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3e bijeenkomst

Hoofdstuk 5 – De Heilige Geest en de toekomst (pag. 38 t/m 47)
Bijbelgedeelten: Psalm 42 en Romeinen 8:18-30
Het lijden van de nu-wereld
De hele schepping zucht
De eerstelingen van de Geest
De Geest bidt Zelf voor ons
Zekerheid
Gespreksvragen bij Romeinen 8:22,23 en 26
Romeinen 8 is een indrukwekkend getuigenis van de zegen en de kracht
van Christus’ heilswerk. Het is een lied op de toonhoogte van Pasen en
Pinksteren. Eerst zet de apostel uiteen wat het betekent te mogen leven
door de Geest die ons verbindt aan Christus, zodat de kracht van zijn
opstanding doorwerkt in ons totale bestaan. Het leven tussen
Pinksteren en de wederkomst is een tijd van lijden en beproeving. We
komen dat in het Nieuwe Testament steeds weer tegen. In de verzen
18-22 zet Paulus het lijden van christenen – dat zij vanwege hun geloof
te doorstaan hebben – in een breder verband. Heel de schepping
verkeert ‘tussen wanhoop en verwachting’. Over het uitzicht – de
toekomst die de Here voor zijn schepping heeft weggelegd – gaat het in
de verzen 19-27.

4e bijeenkomst

Hoofdstuk 6 – Israël als teken (pag. 48 t/m 57)
Bijbelgedeelten: Ezechiël 37:1-14 en Romeinen 11:11-26
Ballingschap
Is er nog toekomst?
Het levenscheppend woord
De boodschap
Opstanding en leven
Hoop voor Israël
Gespreksvragen bij Ezechiël 37:14a
Ezechiël bevindt zich in een doodsgebied. God stelt hem een vraag:
Zullen deze botten weer levend worden? Dat is de vraag waar alles op
aan komt! Is er nieuw leven mogelijk voor een wereld die onderwerpen
is aan de dood? Is er nieuw leven mogelijk voor het volk van Gods
verbond dat ten dode opgeschreven is? Ten diepste is het de vraag naar
de mogelijkheid van de opstanding van de doden. ‘Mensenkind’ en
doodsbeenderen. Dat bepaalt ons bij onze hulpeloosheid en
hopeloosheid. Ezechiël spreekt vertrouwen uit, geloof in de machtige
mogelijkheden van de God van Israël. En wie zijn vertrouwen stelt op
Hem die de dood heeft overwonnen wordt niet beschaamd. Ezechiël
moet gaan profeteren tegen die doodsbeenderen.
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5e bijeenkomst

Hoofdstuk 7 – Toekomst als gericht (pag. 58 t/m 67)
Bijbelgedeelten: Matteüs 25:31-46 en Openbaring 20:11-15
Vanwaar Hij zal komen om te oordelen
De boeken geopend
Nog een ander boek
De grote scheiding
De Rechter is de Redder
Gespreksvragen bij Openbaring 20:11,12
Elke zondag belijden we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen dat
Jezus Christus, die zit aan Gods rechterhand, zal terugkomen om te
oordelen de levenden en de doden. Dat is een belijdenis die hecht
verankerd is in het bijbels getuigenis. Johannes ziet God op de troon
zitten, een teken van hemelse heerlijkheid en luister. Het is een indrukwekkend visioen dat Johannes hier ziet. Voor veel moderne mensen een
visioen dat ze maar liever vergeten. Het is niet ‘in’ om over gericht en
oordeel te spreken. We moeten de bijbelse ernst en de bijbelse
soberheid maar vasthouden als we over deze laatste dingen met
mensen spreken. Maar verzwijgen mogen we het niet. Het is goed om
ons er rekenschap van te geven wat de Schrift bedoelt als er sprake is
van gericht.

6e bijeenkomst

Hoofdstuk 8 – Alles wordt nieuw (pag. 68 t/m 77)
Bijbelgedeelten: Jesaja 65:17-25 en Openbaring 21:1-8
De stem van de troon
Nieuw maak Ik alle dingen
Voorbij is alle pijn
Het heden van de toekomst
Appèl en vermaan
Gespreksvragen bij Openbaring 21
In Openbaring 21 gebeurt iets bijzonders. Hier neemt de eeuwige God
Zelf het woord. Voor de eerste keer in het boek Openbaring. God
openbaart Zich als de Alfa en de Omega. Dat zijn de eerste en de laatste
letter van het Griekse alfabet. De bedoeling van deze uitspraak is dus
dat de Here God de Schepper en de Voleinder van alle dingen is. Hij die
het eerste woord sprak in de schepping, spreekt ook het laatste woord
in de herschepping. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Hij omspant de hele wereld en de hele wereldgeschiedenis. De
toekomst wordt dus niet bepaald door wat mensen zeggen of doen.
Wat God spreekt, gebeurt. Dankzij Golgotha en Pasen mogen we door
de kracht van de Geest zingen van grote dingen. De toekomst staat vast!
God werk komt af.
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Andere literatuur over onze toekomstverwachting
1). Uitzien naar Jezus –
Auteur: ds. J. Wesseling
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/uitzien-naar-jezus-ds-jwesseling-1e-druk/
2). Gods nieuwe wereld; gedachten over het Koninkrijk van God
Auteur: B. Rietveld
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/eindtijd-en-profetie/gods-nieuwe-wereldgedachten-koninkrijk-god-b-rietveld/
3). Bijbelse toekomstverwachting
Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus' rede op de Olijfberg
Auteur: G. de Lange
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/nieuwe-testament/bijbelsetoekomstverwachting:9789081891479
4). Hoop voor de toekomst
https://www.ontdekgod.nl/hoop/
5). Garantie voor de toekomst – een gespreksboek over hoop
Auteur: dr. Jan Hoek
https://www.hertog.nl/artikel/9789023927150/Garantie%20voor%20de%20toekomst/
6). Deadline
Auteur: Randy Alcorn
https://www.clcnederland.com/product/deadline-randy-alcorn-9789063180744
7). Op weg naar de nieuwe aarde (7 bijbelstudies)
Auteur: ds. Piet Houtman
https://clcnederland.com/product/op-weg-naar-de-nieuwe-aarde-piet-houtman-9789055605170
8). Stormwaarschuwing
Auteur: Billy Graham
https://www.bol.com/nl/p/stormwaarschuwing/1001004001544664/
9). Het meesterwerk van God – het hart van de Openbaring
Auteur: Henk Binnendijk
https://clcnederland.com/product/het-meesterwerk-van-god-henk-binnendijk-9789043528313

Liederen in verband met onze toekomstverwachting
1). Vrede en gerechtigheid
https://kerkliedwiki.nl/Vrede_en_gerechtigheid
2). Hoop
https://kerkliedwiki.nl/Hoop
3). Pelgrimage
https://kerkliedwiki.nl/Pelgrimage
4). Verwachting
https://kerkliedwiki.nl/Verwachting
5). De voleinding
https://kerkliedwiki.nl/Voleinding
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