
Bijbelstudie Centrum:  
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK” 

 (deel 4-18) 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in tien delen te mogen overhandigen. 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 zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. 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 
geopend 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 red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw 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 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met 
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen 
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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We gaan weer verder met deze machtige studie. 
 
En ik wil u nu laten zien, dat dit plan van God, dat God alles in allen zal worden, de heerlijkheid zal zijn voor 
heel Zijn schepping en voor alle schepselen, die zich in deze tijd gewillig het eigen ik laten onttronen.  
 
Maar als we in deze tijd niet gewillig ons eigen ik, onze oude mens, laten onttronen en als er nog bepaalde 
dingen in ons leven zijn, die we voor ons zelf willen vasthouden, waar we zelf over willen beslissen, dan 
staan we onze eigen zaligheid in de weg. Want dit en dit alleen is ons heil, onze volmaakte vreugde geluk-
zaligheid en vrede, onze heerlijkheid, dat Hij alles in ons zal worden.  
 
Want wie is die Hij? Dat is die God, die liefde is; en als Hij alles in ons wordt, dan zal elk levensterrein van 
ons door die liefde beheerst worden, want Hij is die God, die rechtvaardig en gerechtig is. Als Hij alles in ons 
geworden is, dan zal er geen zonde meer in ons kunnen zijn.  
 
Dat is ook die God, die volmaakte wijsheid is en als Hij alles in ons is, dan zullen we ook wandelen in de 
volmaakte wijsheid en kennis. En dat is het waarachtige overvloedsleven, dat dan ons deel zal zijn. Maar 
alles, wat ik zelf nog vast wil houden, al is het nog zo klein, dat is een hinderpaal voor mijn eigen volmaakt 
geluk. Het gaat er dus niet alleen om of we behouden worden voor de eeuwigheid, maar het gaat ook 
hierom, dat God ons wil zalig maken; en die zaligheid bestaat daarin, dat Hij alles in ons gaat worden. Dat is 
de ware zaligheid! 
 
Dat is Gods plan al vanaf den beginne, van voor de zondeval van het mensenpaar. Leest u maar in Gen. 1: 
26, waar staat, dat God mensen ging scheppen. ”En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als 
onze gelijkenis, opdat zij heersen”.  
 
Hoort u het, dat God de mens schiep, opdat hij zou gaan heersen over de werken van Zijn handen; dat zij 
koningen zouden zijn, niet om God te onttronen, maar juist om alles voor God te gaan beheren en beheer-
sen. 
 
Het is naar het ondoorgrondelijk raadsbesluit Gods, dat God daarmee dat doel wil bereiken, dat God alles in 
allen gaat worden. Daartoe heeft Hij de mens geschapen en die opdracht aan de mens gegeven. Kijkt u 
maar naar vers 28 ”En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 
aarde en onderwerpt haar”. 
 
Wat de Heer Jezus straks in het Duizendjarig Rijk moet gaan doen, is de opdracht, die Adam al kreeg voor 
de zondeval verwezelijken. Maar we weten, hoe dat eerste mensenpaar gefaald heeft. In plaats van de 
grote wonderbare taak te gaan vervullen, die God hen opdroeg, vielen zij in zonde.  
 
Maar is Gods plan nu verhinderd? Kan Gods plan nu niet doorgaan? Voorzeker niet, want geen engelen- 
macht en niet een geschapen wezen, is in staat Gods plan te verhinderen, want God komt dwars door alles 
heen tot Zijn doel. 
 
Want toen de eerste Adam viel, kwam dat heus niet als een verrassing voor God, want God had al een plan 
van te voren vastgelegd, hoe Hij Zijn eigen Zoon zou zenden, die de Mens zou worden uit Adam, om zo de 
laatste Adam te gaan worden. Dat lezen we in 1 Cor. 15:45 ”Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, 
Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest“. 
 
Ja, de Heer Jezus, Gods Zoon werd de laatste Adam, toen Hij mens werd. En waar de eerste Adam faalde, 
daar faalt de laatste Adam niet. Daarom zal Hij straks ook moeten wederkomen, deze nieuwe verheerlijkte 
Mens, waarvan God gezegd heeft in Hebr. 2:13 ”Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt 
heb tot een voetbank voor Uw voeten”?   
 
Dit betekent dus: totdat Ik u het Koninkrijk zal gaan geven, wat oorspronkelijk de eerste Adam heeft ont-
vangen. En dan zal de Heer Jezus duizend jaar als Koning gaan regeren en alles onttronen en onderwer-
pen, totdat God alles in allen wordt. Prijst Zijn Naam! Het is niet de eerste Adam, maar het is aan de laatste 
Adam. 
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Maar waar is dan het wachten op? Er zijn verschillende punten, die daarop antwoord geven. We bepalen 
ons eerst bij Gen. 1:26-28, waarin we lezen, hoe God aan de naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen mens, 
man en vrouw, de opdracht geeft om Zijn schepping te beheersen. Dus niet aan Adam alleen, maar ook aan 
zijn vrouw, dus aan Adam en Eva. 
 
“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij (man en vrouw) heersen 
over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al 
het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep 
Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen (man en vrouw): Weest 
vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het 
gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”. 
 
Als we dan Genesis 2 nemen, dan zien we in vers 18 ”En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens 
alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”.   
 
Die geweldige opdracht, die grote taak, zou voor de mens Adam alleen te zwaar zijn. Daarom zei God ”Ik 
zal hem een hulpe maken, die bij hem past, die hem daarbij aan zijn zijde kan staan”. En dan weten we, hoe 
God over die eerste Adam een diepe slaap doet komen; letterlijk staat er in de grondtekst: “een diepe slaap 
des doods”.  
 
Adam was buiten kennis. Zo is God de eerste Chirurg en Narcotiseur geweest. Ja, Hij is in alles de Eerste. 
De duivel, maar ook de mens kan niets nieuws maken en of iets uitvinden. Zij kunnen alleen iets maken, wat 
God al gedaan heeft, of zij kunnen iets ontdekken. 
 
Die eerste Adam werd dus in een diepe slaap des doods gelegd en God opende zijn zijde en nam een rib uit 
Adam, been, vlees en bloed en bouwde die hulpe, die vrouw, die bij hem paste, die Eva, zodat die twee niet 
twee, maar één zouden zijn.  
 
Toen God dat wonderlijke scheppingswerk volbracht had, bracht God zelf die vrouw tot Adam, waarna 
Adam een lofzang aanhief in Gen. 2:23-25 “Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en 
vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn 
vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren 
naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. En toen kon Adam zijn werk 
beginnen, niet eerder. 
 
Dat is allemaal profetie. Want de laatste Adam, die nu dat grote werk van God gaat uitvoeren, om alles te 
gaan onderwerpen en die straks als Koning gaat heersen, die moet eerst ook een hulp verkrijgen, die bij 
Hem past.  
 
Daarom moet er niet alleen een laatste Adam komen, maar ook een laatste Eva. God liet ook over deze 
laatste Adam een diepe slaap des doods komen op het kruis van Golgota en daar werd zijn zijde door-
stoken, zodat uit Zijn vlees en Zijn bloed en Zijn geest de nieuwe, de laatste Eva gebouwd zou worden. 
 
God is daar nog steeds mee bezig en zo lang moet die laatste Adam wachten, totdat God er klaar mee is. 
Dan zal God zelf deze laatste, die nieuwe Eva, dat is dus de Bruid des Lams (straks de vrouw des Lams) 
Zelf met de Heer Jezus verenigen.  
 
We lezen daartoe eerst 2 Cor. 11:2-3, waar de apostel Paulus spreekt van de grote opdracht, die God hem 
gegeven heeft. ”Want met een ijver Gods waak ik over u (dat is de Gemeente), want ik heb u verbonden aan 
één man (zoals Eva verbonden werd met Adam, zo moet ook de Gemeente verbonden worden met de 
laatste Adam, want zij komt uit Hem voort), om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, 
dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] 
toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden“. 
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Hier zien we weer, waar het voor ons op aan komt. Zoals toen de duivel Eva’s gedachten aftrok van het 
grote doel van God, haar aandacht vestigde op de verboden vrucht en een vals evangelie ging brengen, om 
haar zo ten val te brengen met haar man; zo doet satan het ook in deze tijd. 
 
Want die komt met een evangelie, om Gods kinderen hun aandacht op neven dingen te vestigen. Het komt 
alleen hier op aan, dat we met heel ons hart en met geheel onze geest en met geheel onze wil en met 
geheel onze ziel en gemoed, louter toegewijd blijven in een eenvoudige toewijding aan onze Heer Jezus, 
opdat Hij alles in ons zal worden. 
 
Want daar gaat het alleen om. Het gaat er dus niet om of men kan profeteren of in tongen kan spreken, of 
andere dingen kan doen, maar of de Heer Jezus alles in ons gaat worden. Dan komt de rest vanzelf.   
 
Als de Heer Jezus alles in mij wordt, dan ontvang ik met Hem ook al de gaven, krachten en talenten.  
Daarom waarschuwt de apostel in vers 3 ”Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva 
verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden”. 
 
Doen we dat, kind van God, als u gered bent? Als u ‘s morgens opstaat en u doet dan natuurlijk eerst een 
gebed, wat is dan uw gebed? “Heer, geef mij dit en bewaar mij voor dat“? Ons gebed behoort elke morgen 
te zijn: ”Heer, hier ben ik en neem mij geheel in Uw bezit en leef Uw leven in mij en alles, wat nog in mij is 
en wat nog niet geheel aan U onderworpen is, onderwerp dat Heer; ik lever mij zelf radicaal aan U uit”. Zo 
gaat de Heer Jezus alles in ons worden. 
 
Als we nu naar Ef. 5:31-32 gaan, dan lezen we er de vervulling van, wat we in Genesis hebben gelezen. 
”Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één 
vlees zijn. (en nu komt het) Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de 
Gemeente”.   
 
De Gemeente is de laatste Eva en als die Eva klaar is, dan zal God, zoals Hij die eerste Eva tot Adam 
bracht, ook deze laatste Eva tot de Heer Jezus voeren in de lucht, wat we lezen in 1 Tess. 4, een algemeen 
bekend Bijbelgedeelte, waarin staat, dat de Heer straks zal komen om Zijn Gemeente van deze aarde weg 
te nemen. 
 
Dan zal zij voor Hem staan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zijn we voor dat ogenblik gereed? We 
lezen dat in Ef. 5:25-27 ”Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad (ziet u 
altijd die verbinding tussen man en vrouw, Christus en de Gemeente, want zij is de Bruid en straks Zijn 
Vrouw) en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het 
Woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat 
zij heilig is en onbesmet”. 
 
Hoort u wat van ons verwacht wordt? En daar laat God niets van vallen! Denkt u niet, dat God wel een soort 
compromis zal maken. Beslist niet! Want als die Gemeente straks weggaat, dan is dat een Gemeente, zoals 
het hier staat: ”stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”. Wie is daar-
toe bekwaam? Niemand van zichzelf! Ik hoop niet, dat er iemand is, die zich inbeeldt en jaagt naar zelf 
heiligmaking! Er zijn wel groepen, ook hier in Nederland, die zelf heiligmaking propaganderen.  
 
Als we goed lezen wat er staat in vers 26 en 27, dan zien we, dat Hij haar heiligt en niet de mens zelf. Ja, het 
is niet ik, maar de Heer Jezus. Want Hij is ons gegeven van God; wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking 
en verlossing; Hij heeft ons gerechtvaardigd, Hij is het ook, die ons volmaakt heilig maakt. 
 
Maar let nu goed op! Behoeven wij dan niets te doen? Velen zullen zeggen: ja, van ons zelf kunnen we dit 
toch niet; de Heer zal het wel doen en nu ja, dan behoeven we ook verder niets te doen, dan leven we maar 
rustig zo door, zoals het gaat. 
 
Maar zo is het juist beslist niet! Hoort dus goed toe! Dergelijke bewegingen zijn er in de wereld en in ons 
land, die zeggen: “Nu ja, de Heer doet het wel en leven we maar gewoon, zoals het nu eenmaal gaat”. Doch 
dan blijven we heerlijk in het vlees leven en dan zegt men: ”Ja, dat doet de oude mens in mij; in Christus 
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ben ik ook een nieuwe mens en die oude mens verdwijnt straks wel”. Op die manier doet men er niets 
tegen. Maar hoor toch goed, wat hier staat: “Hij doet het”, maar hoe doet Hij het? In vers 26 lezen we ”om 
haar te heiligen met het waterbad van het Woord”.   
 
Nu moet ik u iets gaan vertellen. In de Nederlandse taal hebben we maar één woord voor “woord“. Maar in 
de Griekse taal, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, heeft men twee verschillende woorden voor 
ons “woord“. Het eerste is stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”, 
wat altijd gebruikt wordt voor het Woord van God, in zijn algemeenheid. Wij onderzoeken hier het Woord 
van God: ”logos”; en een dienstknecht van God heeft niets anders dan dat Woord van God (“logos”) te 
prediken, zoals het geschreven staat.  
 
Maar er is nog een ander woord en dat is “rema”. Dat is ook het Woord van God, maar wat God persoonlijk 
tot ons richt en wat we dus persoonlijk in ons hart moeten ontvangen. God richt door middel van de Heilige 
Geest, een bepaald Schrift gedeelte uit de ”logos”, als een “rema” tot u. Hij richt het speciaal tot u, heel 
persoonlijk! 
 
Het gaat u persoonlijk aan, opdat het u zal aanspreken en u dat in uw hart opneemt, opdat dan Gods kracht 
u kan veranderen en herschapen naar dat Woord en door dat Woord. Want Gods Woord is een kracht Gods 
tot zaligheid. Gods Woord is scheppend en levend en krachtig. 
 
Ik ga u dat illustreren met voorbeelden in de Schrift, waar dat woord “rema” wordt gebruikt. Uw weet, dat 
Johannes de Doper door God geroepen was, om als laatste profeet van het Oude Verbond op te treden en 
de weg te banen voor de Heer Jezus eerste komst. 
 
Johannes de Doper vertoefde in de woestijn om zich daar door de Heer te laten voorbereiden. En dan staat 
er in het Lucas Evangelie, dat het Woord van God tot Johannes de Doper komt, dat hij moet uitgaan om te 
dopen. Het Woord van God kwam tot Johannes en daar staat niet “logos” maar “rema”. God sprak per-
soonlijk Johannes de Doper aan en deze nam dat Woord in zijn hart op en ging er aan gehoorzamen, zodat 
het in hem een kracht Gods werd, waardoor hij Gods opdracht kon uitvoeren. 
 
We lezen dat in Lucas bij waar er over Maria staat geschreven hoe de engel Gabriël naar haar gezonden 
werd met de boodschap, dat zij zwanger zou worden en een zoon zou baren, die de Zoon des Allerhoogste 
genoemd zou worden en Hem zou de troon van Zijn Vader David gegeven worden. Maria vraagt dan: ”Hoe 
zal dit geschieden, daar ik geen omgang met een man heb”. Toen antwoordde Gabriël, dat geen Woord, dat 
van God komt krachteloos zal wezen. 
 
En dan komt het antwoord van Maria: ”Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord”. En 
hier staat “rema”. Er staat niet “mij geschieden naar uw logos”. Dus naar het algemene Woord, wat in de 
Bijbel staat. Maar er staat: ”Mij geschiede naar Uw Woord” zoals het mijzelf op dit ogenblijk aanspreekt. Zij 
nam dat Woord ter harte. Toen werkte dat Woord van God als een kracht en kwam de kracht van de  Heilige 
Geest over haar en ontving zij. Zo werd zij bevrucht uit de Heilige Geest. 
 
Als de Heer Jezus in Johannes 15:3 tot zijn discipelen zegt: ”Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gespro-
ken heb”, dan gebruikt de Heer Jezus hier niet het woord “logos”. Hij bedoelt dus niet het Woord van God in 
zijn algemeenheid, waarin zij onderwezen waren. 
 
De Heer Jezus gebruikt hier het woord “rema”, dat Hij tot hen persoonlijk richtte, dus wat hen aansprak en 
wat zij persoonlijk ter harte hadden te nemen; en daardoor waren zij rein geworden. 
 
Als we dan Efeze opslaan, dan zien we in wezen precies het zelfde staan. Daar laat de Heilige Geest de 
apostel neerschrijven in Ef. 5:26-27a ”om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord, 
en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen”.   
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Hij reinigt haar dus door het waterbad met het Woord. Hier staat weer “rema” en niet “logos”. Als de Heer 
Jezus met Zijn levend en krachtig Woord persoonlijk tot u kan komen en u kan aanspreken en u wilt 
luisteren, dan is dat de kracht, waarmee Hij u reinigt en heiligt en klaar maakt voor Zijn wederkomst. 
 
Er zijn vele gelovigen, die in de samenkomsten zitten te luisteren naar het Woord als “logos” en niet naar 
het woord als “rema”. Want als de dienst is afgelopen, zeggen zij: ”dat was een goede  boodschap“ of “een 
minder goede boodschap”. Zij gaan er over spreken en gaan verder hun eigen gang. Er zijn er misschien 
ook wel, die zeggen: ”het is vandaag weer goed gezegd, maar als nu die broeder of zuster maar goed 
geluisterd heeft, want dat was wel nodig”. Dat bewijst weer, dat deze personen dat Woord als “logos” 
nemen en niet als “rema”. 
 
Als God Zijn dienstknecht wil gebruiken om Zijn Woord te verkondigen in het midden der Gemeente, dan 
brengt die dienstknecht natuurlijk het Woord van God in zijn algemeenheid, als “logos”. Maar Gods Geest 
wil de toehoorder daar persoonlijk mee aanraken, met misschien een bepaald gedeelte, wat hem treffen 
moet, wat hem of haar raakt, omdat het op dat punt in zijn leven nog niet in orde is. Als men het dan als 
“rema” ontvangt, dan zal men de kracht van bevrijding ervaren. 
 
Als ik een boodschap moet brengen, dan gaat het er allereerst om, dat de Heer Jezus alles in allen wordt, 
en dus ook alles in u en ook alles in mij, dan hoop ik, dat het Woord als “rema” ieder van u persoonlijk zal 
raken en dat u dan daarop zult ingaan en zegt: ”Heer, hier ben ik, dat is bij mij nog niet zo! Maar Heer, 
onttroon alles in mij, wat in mij zich nog tegen u verzet en wat ik zelf nog wil vasthouden en niet los wil laten, 
maar waar ik zelf beslissingen over wil nemen, of wat het ook is. Heer, dit Woord hebt U tot mij gericht en 
hier is Uw dienstknecht, Uw slaaf en hier is Uw dienstmaagd, Uw slavin, en mij geschiede naar Uw Woord”.  
 
Dan komt de kracht van Gods Geest en veranderen we en worden vrijgemaakt. Want Hij moet als Koning 
heersen, totdat Hij alle krachten en machten onttroond zal hebben. Als dat al zo is in ons leven, dan kunnen 
we ook straks met Hem mede regeren in dat Duizendjarig Rijk, want deze zullen met Hem Zijn troon delen 
tot in de eeuwigheid der eeuwigheden, als God alles in allen zal zijn. Dat is de Eva. 
 
Als God dan zo die laatste Eva klaargemaakt heeft, zal Hij Zelf haar naar de laatste Adam voeren in de 
lucht. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gebeurde er bij die eerste Adam en die eerste Eva? Toen zij samen 
gekomen waren, kwam al snel de duivel op hen af, om Gods plan te doorkruisen, want hij wist, dat dit plan 
hem zijn heerlijkheid zou kosten. 
 
Want dit was nu immers het instrument, wat God ging gebruiken om alles aan Hem te onderwerpen. Maar 
we weten, wat er gebeurde, toen de slang tot Eva kwam en haar tot de zonde verleidde en door haar ook 
haar man met daarbij de gevolgen van die daad, de uitdrijving uit het paradijs, want dat had het begin 
moeten zijn van het Koninkrijk Gods op aarde. Dat Paradijs moest toen gesloten worden en is later verdwe-
nen; de mens ging als slaaf van de zonde over de aarde tot op de huidige dag. 
 
Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder. 
 
Amen. 
 
 


