Bijbelstudie Centrum studie: De

Goddelijke “totdats”

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus
Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van
Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het
zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met
rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19
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Broeders en zusters, laten we het Woord van God, de Bijbel openen en wel bij Daniël 9:19-27
“O Here, hoor! o Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwszelfswil, mijn
God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad en
mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods
uitstortte voor de Here, mijn God, – terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik
tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer.
En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar
inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het
u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.
Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen,
de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik,
dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn
zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht,
maar in de druk der tijden.
En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het
volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn
in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. En hij
zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en
spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de
voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is”.
Toen Daniël als de beminde van de Heer, zoals God Zelf hem noemt, in de ballingschap in Babel was,
heeft hij opgemerkt, dat de tijd van de 70 jaren, die de profeet Jeremia aangekondigd had, over de
tijdsduur van die ballingschap van Israël ten einde liep, ging hij in gebed tot de Heer om het herstel van
zijn land en volk, maar vooral van de stad en het heiligdom.
En let u op, hij pleit niet op iets van het volk zelf of op iets van zichzelf; maar hij zegt, dat Zijn Naam daar
over is uitgeroepen, en dat het immers naar Zijn eeuwig Raadsbesluit is, dat daar Zijn Koninkrijk zou
komen. Het Koninkrijk van gerechtigheid en van vrede en dat God waarlijk koning zal worden over deze
aarde. Daarom bidt hij om de vrede van Jeruzalem.
Want Jeruzalem zal immers de stad van de vrede gaan worden, de stad van de grote Koning, waar
David ook in zijn gebed zegt: ”Bidt om de vrede van Jeruzalem”. Dat doet Daniël hier ook.
En het antwoord van God op dit gebed van Daniël is de oplossing van heel dit wereldvraagstuk, zowel
voor Israël als ook voor de volkerenwereld, als de Heer Jezus Koning zal worden over deze aarde, op de
troon van David, in de stad van David, en zo Koning zal zijn over alle volken.
Het zal de oplossing zijn van al de ellende. Maar de voorwaarde is, dat de drie Goddelijke totdats
vervuld zullen moeten zijn.
Als die 70 jarige ballingschap om is, dan krijgt Daniël een antwoord van God door de engel Gabriël, die
hem moet zeggen, wat er eerst allemaal aan vooraf moet gaan, voordat het uiteindelijke herstel van alle
dingen kan komen. Daarvan spreekt ook de apostel Petrus na de Pinksterdag in Hand. 3, als hij Israël,
het Joodse volk oproept tot boete en bekering, opdat God Zijn Zoon, die naar de Vader teruggekeerd is,
opnieuw zal zenden, zodat de tijden van verademing mogen komen voor Israël en de volkerenwereld
door het herstel van alle dingen, waarover gesproken is door de profeten van alle eeuwen.
Wij willen ons nu bepalen bij vers 24 van Dan. 9. ”Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw
heilige stad, om de overtredingen te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te
verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen (dat is het komende koninkrijk), gezicht en profeet
te bezegelen en iets allerheiligst te zalven”.
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Wat in onze vertaling niet staat, maar wel in andere vertalingen, is dat er drie goddelijke totdats in dat
24e vers voorkomen. Die totdats van God moeten eerst vervuld worden, wat wij met elkaar willen
behandelen.
Het eerste totdat, wat ik onder uw aandacht wil brengen, is aan het eind van vers 24, waar wij hebben
staan: ”gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven”. Maar in andere vertalingen staat:
”totdat het gezicht of de uitspraken van de profeet bevestigd en vervuld zijn, en het hoogheilige gewijd
is“. Dat is het eerste grote totdat.
De profeten van het Oude Testament zagen immers de twee komsten van de Heer Jezus als één
gebeuren; zij zagen Zijn komst in vernedering om te lijden als de lijdende knecht en Zijn komst in
heerlijkheid als de grote Koning, die het Koninkrijk opricht, als een aaneensluitend gebeuren.
Maar voor hen bleef verborgen, dat er een tijd ligt tussen Zijn eerste komst, om te lijden en Zijn
wederkomst in heerlijkheid voor het Koningschap. Dat hield God voor hen verborgen, totdat de tijd
aanbrak, dat God dat bekend zou maken.
En dat gebeurde, nadat de Heer Jezus Christus door Israël verworpen werd als Koning en Hij aan Zijn
apostelen dit geheimenis van het Koninkrijk der hemelen ging bekend maken.
De apostel Petrus spreekt daarvan in zijn eerste brief n.l. in 1 Petr. 1: 10-12, waar hij schrijft: “Naar deze
zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd
hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij
vooraf getuigenis gaf (in die profeten dus) van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de
heerlijkheid daarna.
Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienen met die dingen, welke thans verkondigd zijn
bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben
gebracht, in welke dingen zelfs de engelen begeren een blik te slaan”.
U ziet, al begon de Heer Jezus het Zijn apostelen te openbaren, ontvingen zij pas de volle openbaring
na de uitstorting van de Heilige Geest. Aan deze apostelen werd dus dit geheimenis bekend gemaakt.
En wat is dat geheimenis? Vooral Paulus spreekt daarvan; in de eerste plaats zegt hij, wat Israël nog
niet wist: dat God in de tijd tussen Jezus eerste komst en Zijn wederkomst een nieuw heilsorgaan ging
roepen uit Joden en heidenen; n.l. de Gemeente van Christus, die Hij daarom ook “ecclesia” noemt, wat
betekent: ”die er uit geroepen worden” uit de Joden, maar vooral uit de heidenen.
En die “ecclesia” krijgt een bijzondere plaats als heilsorgaan. Want Paulus spreekt over dit grote
geheimenis in Ef. 3:4-5. ”In het geheimenis van Christus, dat ten tijde van de vroegere geslachten niet
bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de
heiligen, zijn apostelen en profeten; (dit geheimenis), dat de heidenen mede erfgenamen zijn”.
God roept nu uit Joden en alle heidense volken, een volk, die mede erfgenamen worden van de Heer
Jezus Christus, mede erfgenamen van Zijn troon en van Zijn heerlijkheid. Immers de Gemeente bestaat
uit erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. (Rom. 8:17) Een andere vertaling spreekt
van: “medeleden van Zijn lichaam”, dat is duidelijk.
Dit volk zijn dus de leden van het Lichaam van Christus en vormen met Christus een wonderbaar
geheel, een levensgeheel, zoals de Heer het voorstelt: Hij de ware wijnstok en wij de ranken.
Want die Gemeente is de eerste vrucht van Zijn kruislijden en is duur gekocht door Zijn kostbaar bloed
en is door de offerande van Zijn Lichaam, bloed van Zijn bloed geworden en daarom ook vlees van Zijn
vlees en been van Zijn been, Geest van Zijn Geest. In dit heilsorgaan houdt de Jood op Jood te zijn
en de heiden, heiden: ”Want, die in Christus is, is een nieuwe schepping! (2 Cor. 5:17).
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En “een nieuwe mens”, noemt Paulus het in Ef. 2:15-16. Dus de betiteling van wat we tegenwoordig zo
vaak horen: “Jezus belijdende Jood” of “Messiasbelijdende Jood” voor een Jood die Jezus heeft
aangenomen is geen juist betiteling en zijn dus onBijbelse uitspraken. (menselijke toevoegingen aan het
Woord van God)
Dus ook niet “vele mensen”, maar in Christus zijn die twee uit Jood en heiden, één nieuwe mens
geworden tot één Lichaam verbonden (de Gemeente), waarvan Jezus het Hoofd is. Daarom
behoort een Gemeente geen organisatie te zijn (stichtingen) maar het is een levend organisme.
Zo’n absolute levenseenheid is het, dat toen Paulus de Heer vervolgde, toen hij nog onbekeerd was,
Jezus hem uit de hemel verscheen en zei: ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij”, terwijl Saulus in
werkelijkheid de Gemeente vervolgde! Want Jezus kon hij niet vervolgen, omdat Hij in de hemel was.
Maar Jezus zei niet: ”wat vervolgt gij Mijn gemeente”, maar “wat vervolgt gij Mij”. Want Hij is de
Gemeente.
Paulus zegt in Col. 1:27. “Dit heilsgeheimenis is Christus onder u” en de Griekse grondtekst: ”Christus
in u, de hoop der heerlijkheid”.
Nu zegt Paulus in Ef. 1 dat, totdat dit heilsorgaan geheel vol en klaar gemaakt zal zijn en verenigd zijn
met het Hoofd, dat dan eerst in vervulling kan gaan, dat het Koninkrijk kan komen.
Want eerst moet die Gemeente klaar gemaakt worden, want zij zijn erfgenamen van Christus en zullen
met Hem regeren vanaf die Troon. En voor dat Koninkrijk moet dat orgaan, wat mede heerschappij met
Christus krijgt, eerst aangeworven worden. Gaan we het begrijpen?
Daarom zegt Paulus in Ef. 1:8-10. ”welke Hij (God de Vader) ons overvloedig heeft bewezen in alle
wijsheid en verstand, door ons (apostelen) het getuigenis van Zijn wil te doen kennen, in
overeenstemming met het welbehagen, dat Hij (God de Vader) Zich in Hem (Jezus) had voorgenomen,
om ter voorbereiding van de volheid der tijden (dat is het herstel van alle dingen, dat is, als het Koninkrijk
is opgericht en Christus en de Zijnen gaan regeren), al wat in de hemelen en op aarde is onder een
Hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij (als Gemeente) ook het erfdeel ontvangen
hebben“.
Eerst moet die Gemeente klaar komen. Al zagen de profeten uit het Oude Testament dit niet, want het
was voor hen verborgen, maar daarom hebben zij wel daarvan geprofeteerd. Die profeten speurden na
op welke tijd dat doelde en Petrus zegt, dat zij niet zich zelf daarmee dienden, maar ons, over wie het
heil nu gekomen is.
En nu wordt aan Daniël gezegd: ”Daniël, dat koninkrijk, waar jij om bidt, die vrede van Jeruzalem, kan
niet eerder komen, voordat het gezicht en de uitspraken van de profeten vervuld en bevestigd worden,
n.l. wat voor hen verborgen bleef, maar toch door Profetische Schriften reeds verkondigd was en nu
geopenbaard is geworden”. En dat loopt uit, totdat het hoogheilige gewijd is.
Wat is dat hoogheilige?
Dat zij die erfgenamen, de gezalfden des Heren; dat zijn allen, die evenals het Hoofd, gezalfd en vervuld
zijn met de Heilige Geest, met de Geest van de eeuwige God, Die Jezus zalfde tot Messias. Messias
betekent immers: “Gezalfde”, “Christus”. Want Hij is ook gezalfd tot Profeet, Hogepriester en Koning.
Maar zij, die nu door God geroepen worden uit Jood en heiden, nadat zij gewassen zijn in het kostbare
bloed van het Lam en hun harten gereinigd zijn door het geloof in Hem en de Heilige Geest hebben
ontvangen, worden ook vervuld met die Heilige Geest en zo tot gezalfde leden gemaakt van dit gezalfde
Hoofd.
Zo zullen zij met Jezus koningen, priesters en profeten zijn. Want de Heilige Geest geeft ons allen
ook de gave van profetie, maar bovenal van het priesterschap om te dienen, om geestelijke offers te
brengen en om straks met Hem als koningen te regeren. Dat totdat moet dus eerst vervuld worden.
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En bij dat eerste totdat zijn nog twee totdats in het Nieuwe Testament verbonden; één daarvan vinden
we in 2 Petr. 1:19. Ook daar spreekt Petrus van het komende koningschap van de Heer en dan zegt hij
in vers 18: ”En deze stem (van de Vader) hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem
op de heilige berg waren en wij achten het profetische Woord daarom des te vaster, en gij (Nieuw
Testamentische Gemeente) doet wel, er acht op te geven als op de lamp, die schijnt in een duistere
plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”.
Op die berg toonde de Heer Jezus hen immers de komst van het Koninkrijk. Zo lang de Heer nog
vertoeft te komen voor Zijn Gemeente, zo lang kan ook nooit dit Koninkrijk opgericht worden. Want eerst
moet dus dit heilsorgaan, dat zijn diegenen, die met Hem mede erfgenamen zijn, mede leden van Zijn
Lichaam, klaar gemaakt worden. En deze gezalfden, dat allerheiligste, zoals aan Daniël wordt
geopenbaard, zullen met de Heer Jezus regeren vanuit de hemelse Jeruzalem.
Nu zegt Petrus: “dat gaat zo door, totdat de dag gaat aanbreken van het Koninkrijk en dat de Zonne der
gerechtigheid opgaat over deze aarde en deze wereld, over Israël en de volken, die nu nog in
duisterheid zitten in zonde en ongerechtigheid”.
Maar voor dat de zon opgaat, voor dat de nieuwe dag aanbreekt, komt eerst de Morgenster in onze
harten en worden wij eerst verenigd met onze Heer Jezus, om voor de Vader gesteld te worden zonder
vlek en zonder rimpel als een toebereide bruid en om dan uit de hand van de Vader samen het
Koninkrijk te ontvangen, om dan met Hem op de aarde te zullen terug keren, dan zal de Zonne der
gerechtigheid opgaan over deze aarde.
Daarom moet dit “totdat” eerst vervuld worden: ”Totdat de Morgenster opgaat in hun harten
en de dag aanbreekt“.
Er is nog een tweede “totdat” in het Nieuwe Testament, wat Paulus uitspreekt in Rom. 11:25.”want,
broeders (hij spreekt tot de Gemeente) opdat gij niet eigenwijs zou zijn van dit geheimenis; een
gedeeltelijke verharding (verblinding) is over Israël gekomen, (is dit voor altijd? Neen!) totdat de volheid
der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: de
Verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond
met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem”.
De volheid der heidenen is, die God er uit roept, de “ecclesia”. Hij gaat binnen in het Vaderhuis met die
vele woningen. Ook dit “totdat” moet dus eerst vervuld worden, dat de Gemeente vol is, n.l. de volheid
der heidenen. Niemand kent het aantal, want voor ons is het een verborgenheid, hoeveel werkelijke
leden de Gemeente telt in al deze eeuwen.
Wij weten niet wie het werkelijk zijn en wie niet. En wij weten ook niet uit hoevele leden de Gemeente
bestaan moet. Maar Hij, Die Zijn gemeente bouwt, weet het wel. Want het is geen mensenwerk. De Heer
Jezus zelf zegt immers tot Petrus: “op deze geloofsbelijdenis van het hart, bouw Ik Mijn gemeente”.
Want dat was de belijdenis, die Petrus en ook de andere apostelen uitspraken, toen de Heer Jezus hen
vroeg: ”Wie zegt gij, dat Ik ben”. De Joden zeiden dat Hij een Profeet was; maar anderen zeiden dat Hij
een verleider was; en weer anderen zeiden weer wat anders.
Maar Jezus vraagt: ”wie zegt gij, dat Ik ben”? Dan zegt Petrus in Mat. 16:16. “Gij zijt de Christus, de
Zoon van de levende God”. En Jezus antwoordt dan in vers 17: ”Zalig zijt gij Simon Barjana, want vlees
en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de hemelen is”.
En op deze Goddelijke geloofsbelijdenis van het hart en met de mond, wat wij van God geopenbaard
krijgen door de Heilige Geest en door Zijn Woord, n.l. dat Jezus is de Christus en dat Hij die waarachtige
Hoeksteen is. Daarop gaat het gebouw verrijzen, waarin wij zelf mede als stenen ingevoegd zullen
worden, in dat eeuwige bouwwerk van God, dat Hoogheilige, waarvan Daniël wel hoorde, maar het niet
begreep.
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Dat is de woonstede Gods in de Heilige Geest, die de apostel Paulus geopenbaard kreeg en ook de
andere apostelen na de Pinksterdag. Daarom zegt de Heer Jezus in vers 18: ”op deze Petra (op deze
geloofsbelijdenis van het hart) zal Ik Mijn Gemeente bouwen”. Dat is dus geen mensenwerk, want Hij
bouwt de Gemeente!
Dat is een groot geheimenis Gods, het is het geheimenis van Christus. En die Gemeente moet vol
worden, God en de Heer Jezus kennen alleen het aantal. Als de laatste levende steen ingevoegd zal zijn
in dat ene Gebouw, doordat God allen, die Hij roepen wil uit Jood en heiden als laatste leden
toegevoegd zal hebben aan dat wonderbare Lichaam en het aantal dan vol is van dat Goddelijke
bouwwerk, dan is het ogenblik gekomen, dat dit “totdat in vervulling gaat: ”totdat de volheid der heidenen
binnengaat”.
Dan zullen al die leden van Zijn Lichaam verenigd zijn met het Hoofd, om voor het aangezicht van God
te verschijnen in een zalving, waar wij nog geen begrip van hebben, maar waarvan Jezus reeds spreekt
in het Hogepriesterlijke gebed.
Dat is nu Zijn Hogepriesterlijke werk in deze tussentijd van Zijn hemelvaart, totdat Hij wederkomt op de
wolken om Zijn Gemeente tot Zich te trekken. Dit spreekt Hij uit in Joh. 17:22. ”Vader, de heerlijkheid,
die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven”.
De Vader heeft Hem gezalfd met al de volheid van Zijn Geest, want al de volheid van God woont in
Christus lichamelijk en u Gemeente hebt die volheid verkregen in Hem. O, prijst Zijn Naam, een
Goddelijk geheimenis!
En als deze volheid binnengaat, dan is dit derde “totdat“ van Rom. 11:25 vervuld.
Dat is dus waar ook Daniël van spreekt, van dat gezicht en uitspraken van de profeten, wat voor hen
verborgen bleef, maar wel door hen aanschouwd werd; maar dat nu geopenbaard is geworden door de
Heilige Geest.
Dat moet in vervulling gaan en bevestigd worden, opdat dat Hoogheilige klaar gemaakt wordt. En totdat
de Morgenster opgaat in de harten van de Zijnen en zij als volheid ingaan, dan zijn de drie totdats
vervuld.
De Bijbel spreekt in het Oude en Nieuwe Testament van 15 Goddelijke “totdats”, die allen in vervulling
zullen gaan naar hun volgorde.
De eerste drie daarvan hebben wij nu behandeld, die in vervulling moeten gaan, voordat de Gemeente
opgenomen wordt. Zo de Heer wil en Hij nog vertoeft te komen, zullen wij een andere keer nagaan,
welke totdats dan in vervulling moeten gaan, als dus de Gemeente ingegaan is; want dan moeten er
nog twaalf totdats vervuld worden; maar die zullen snel elkaar opvolgen, heel snel.
Ook die totdats heeft God gesproken door Zijn eeuwige Geest, waarvan geen tittel noch jota ter aarde
zal vallen en waarvan Jezus ook heeft gezegd: ”Hemel en aarde kunnen voorbijgaan, maar Mijn
woorden gaan niet voorbij”.
Deze Goddelijke totdats zal God vervullen, zoals Hij alles in vervulling brengt. Maar als het 15e totdat
vervuld is, zal het Koninkrijk Gods opgericht zijn. Dan is het herstel van alle dingen aangebroken en dan
is het Rijk van eeuwige vrede en gerechtigheid gekomen.
O, Heer, kom haastig!
Ook willen wij met de profeet Daniël en met andere profeten van het Oude Testament en met David
bidden om die vrede van Jeruzalem. Maar laten wij ook bidden, dat het gezicht en de uitspraken van de
profetische geschriften over dit geheimenis, wat voor hen verborgen was, spoedig openbaar moge
worden.
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Dat is het geheimenis, dat God voor de grondlegging der wereld in Zichzelf had voorgenomen en dat
eeuwen verborgen bleef voor de geslachten der mensen; maar ook verborgen voor de engelenwereld,
verborgen voor satan en zijn machten, verborgen voor Israël en zijn profeten, maar thans geopenbaard
aan de apostelen door de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest.
Laten wij bidden, dat dit gezicht spoedig ontzegeld zal worden en dat ook heiligen gezalfd zullen zijn,
want dan begint Hij pas werkelijk weer met Israël. Want Israëls verblinding blijft totdat de volheid der
heidenen binnengaat en dan gaat God de ogen openen van Israël.
Daarom, o Heer, vervul met haast Uw Goddelijke totdats!
Want wij weten, dat al Uw beloften in Jezus Christus ja en amen zijn; ja, zij zijn in Jezus Christus en ja,
maar ook door Hem Hem door de Gemeente, die Hij gebruikt als Zijn Lichaam, geeft Hij ook het: ”amen“
aan, de vervulling.
Laat onze bede zijn, dat wij meer bruikbare werktuigen voor Hem mogen worden, bruikbare
overgegeven vaten, werktuigen in Zijn hand vol van de Heilige Geest en Zijn spreekorganen, waar wij
ook maar spreken moeten. Ja, Heer: neem ons, breek ons, vul ons en zend ons! Iedere keer krijg ik dit
gebed op mijn hart, want de tijd is kort en de Heer heeft haast, want Hij wil Zijn Gemeente als dat
“hoogheilige” gezalfd met de volheid van Zijn Geest, thans klaar maken.
Daarom broeders en zusters, leer uw roeping verstaan, want de Heer wil al die totdats met haast gaan
vervullen. Heer, gebruik ons ieder op onze plaats met die gaven en talenten, zoals U die ons hebt
gegeven. Daarom behoeft niet een werkloos te blijven, niet een rankje behoeft zonder vrucht te blijven;
want als wij verbonden zijn aan die Ware Wijnstok, dan zullen wij vrucht dragen.
En niet alleen vrucht, maar zelfs veel vrucht. Want Jezus zegt: ”Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij
veel vrucht draagt”.
Heer ga Uw gang, opdat wij in U mogen blijven dag en nacht, met al onze kracht en ze met heel onze
geest, met heel onze ziel en zo met heel ons lichaam op Uw altaar, opdat de totdats tot voleinding
kunnen komen. Want heel de schepping en het schepsel zucht en wacht op de openbaring van de
zonen Gods, de duur gekochten door Jezus kostbaar en dierbaar Bloed.
Kom dan met haast Heer Jezus.
Maranatha!
Amen.
De Heer Zegene u.
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