Bedelingen
De 7e bedeling:
En ik hoorde als een stem ener grote schare en als een stem veler wateren
en als een stem van sterke donderslagen, zeggende:
Halleluja! Want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.

Openbaring 19:6

Ad Leeuwenhage


Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods,
die mij gegeven is aan u.
Efeze 3:2



De 7e bedeling
De hele heilshistorie mondt uit in de laatste “Bedeling van het Koninkrijk”.
Alle dingen zijn in de “Bedeling van de Volheid der Tijden” samengebracht en
daarna begint het geopenbaarde Koninkrijk der Hemelen.
Bij de vorige bedelingen hebben we bekeken, hoe zij zich tijdrekenkundig tot
elkaar verhouden. Bij deze laatste bedeling is dat wat moeilijk.
Want in deze 7e bedeling is het geopenbaarde Koninkrijk, een Eeuwig Koninkrijk.
Dat neemt niet weg, dat we deze 7e Bedeling toch kunnen beperken.
We zouden hem moeten rekenen tot aan de verschijning van de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde.

Kenmerken van de 7e Bedeling
Na de Bedeling van de “Volheid der tijden”, krijgen we een periode van 1000 jaar,
waarin de satan gebonden is. De satan zal daarna nog een kleine tijd los gelaten
worden.
Maar daarmee is het Koninkrijk niet beëindigd.
De term “Duizendjarig Rijk” is dan ook onbijbels.
Deze 1000 jaar worden alleen genoemd in verband met het binden van satan.
Het Koninkrijk loopt gewoon door na het loslaten van satan.
Bij de komst van de nieuwe schepping (waar eigenlijk de 8e bedeling begint, maar
niemand noemt dit zo), is dat Koninkrijk van Christus er nog steeds.
Jesaja 65:
spreekt over het Koninkrijk en uit deze verzen blijkt wel of het over de oude, of
over de nieuwe schepping gaat.
Jesaja 65:24:
zegt, dat de wolf en het lam samen zullen weiden en dat de leeuw stro zal eten.
Dat gaat duidelijk over de nieuwe schepping.
Die dieren zijn blijkbaar nieuwe scheppingen geworden en dat zal op de nieuwe
aarde het geval zijn.


In Jesaja 65:20:
staat “100 jaar”, omdat “100” met het “ingaan in het Koninkrijk” te maken heeft.
100 = 10 x 10.
“Tien” heeft met het spreken van God te maken, namelijk met de enige verantwoording die God van de mens eist.
Het dragen daarvan, heeft met het ”ingaan in het Koninkrijk” te maken.
Er gingen bijvoorbeeld ook 100 schapen in de stal. Toen er 99 waren, moest de
100ste gezocht worden, want alleen “100” gaan binnen.
Deze 7e bedeling begint in ieder geval met de 1000 jaar.
Alles, in de hemel en op de aarde, is dan aan Christus onderworpen.
Zo komen we in Openbaring 20:1 en 2 waar staat:
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds en
een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, de oude slang, welke is de
duivel en satanas (dit zijn vier uitdrukkingen voor een en dezelfde persoon), en
bond hem duizend jaren;
“Draak” is de omschrijving voor de “de vertreder” of “dat wat vertreden wordt.”
Beide dingen zijn waar: de satan vertreedt, maar zal ook vertreden worden.
De oude slang is de vorst over de oude schepping.
Duivel betekent: “de dooreenwerper” (Grieks: diabolos).
De satan zal gebonden worden in de afgrond
Openbaring 20:3-5:
En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde ‑ dien ‑ boven
hem, opdat hij de Volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden
geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. En ik
zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag
de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het
Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die
het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij
(die gelovigen) leefden (de satan niet) en heersten als koningen met Christus de
1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de 1000
jaren geëindigd waren. Deze is de 1e opstanding.”


Deze doden, zijn de martelaren, die gedood waren vanwege hun getuigenis, in de
6e bedeling. Zij worden opgewekt en zullen met Christus regeren in de 1000 jaren.
We hebben nu vier keer gelezen over de 1000 jaren, waarin de satan gebonden is.
Vaker komt het niet voor.
In het Oude Testament lezen we nooit over de 1000 jaar (of het 1000-jarig Rijk).
Er wordt wel een eeuwig Koninkrijk aangekondigd, evenals over het scheppen
van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.
In de 7e bedeling regeert Christus over deze oude aarde in de hoedanigheid van
Zoon des mensen.
Hij is God en ook de Erfgenaam van God.
Hij heeft de nieuwe schepping tot stand gebracht en zal daarover regeren.
De mensen, die dat Koninkrijk binnengaan, zijn wedergeboren en maken dus deel
uit van die nieuwe schepping.
Mattheüs 25:31:
De Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid en Hij zal zitten op de troon Zijner
heerlijkheid.
De HEERE gaat, vóór de aanvang van Zijn Koninkrijk in Heerlijkheid, orde op
zaken stellen.
Mattheüs 25:
Hier wordt over een oordeel gesproken, dat over een levende mensheid zal komen;
over de volkeren als volk.
Men zal ter verantwoording worden geroepen i.v.m. de houding, die men innam
t.o.v. Israël.
Israël predikt gedurende de 6e bedeling, het Evangelie van het Koninkrijk.
De norm voor het “ingaan in dat Koninkrijk” is, of men gehoorzaam is geweest
aan de prediking van Israël.
Mattheüs 25:34:
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn Rechterhand zijn: Komt,
gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de
grondlegging (= nederwerping = katabole) der wereld, af.


De schapen zijn typen van degenen die wedergeboren zijn.
Zij bevinden zich dan in dezelfde situatie als wij nu.
(Wij zijn nu nog “vlees en bloed” en tegelijk “Geest”.)
De HEERE noemt allerlei dingen op, die zij “Hem” gedaan hebben.
De HEERE verklaart op welke manier zij dat gedaan hebben.
Mattheüs 25:40; 10:5-8; 42:
“...Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij
dat Mij gedaan.”
Die broeders zijn in ieder geval de 144.000, want zij zijn de representanten van het
volk Israël.
Het oordeel, dat bij de aanvang van de duizend jaar, over de mensheid komt,
is gebaseerd op de manier, waarop men gereageerd heeft op de prediking van
degenen, die door de HEERE Zelf, gezonden waren.
Zorgt men goed voor die predikers, dan dient men de HEERE;
Verwerpt men hen, dan wordt men door de HEERE verworpen (degenen, die aan
de linkerhand staan; vs. 41).

Typologie van de 7e Bedeling
Het getal 7
Dit is de Hebreeuwse letter “zajin” ( ).
Het woord zajin betekent “werktuig”; “gereedschap”, wapen.
“Zeven” is in de Bijbel altijd de uitdrukking voor “rust” (sabbat).
De zeven is de afsluiting van een reeks.
In de 7e bedeling gebeurt er eigenlijk niets.
“Zajin” betekent “werktuig” en is daarmee een omschrijving van Israël.
Israël is Gods werktuig in deze wereld. Israël is in onze bedeling terzijde gezet.
Daarom doet God in de wereld niets op dit moment, want Hij werkt in de wereld
alleen via een aards Israël. Maar dan uiteraard een gelovig Israël.
Het volk Israël is Gods werktuig, om deze wereld met God te verzoenen.
En ook om het Koninkrijk van Christus over de volkeren op te richten.


Het woord voor Juda (Jood), is verwant aan het woord “hand”.
Israël is Gods hand in deze wereld.
In de Bijbel vinden we vaak de term “een (uitgestrekte) hand” (zoals in Jesaja 14:26).
Markus 3:1-6:
Hier lezen we over de genezing van een verdorde hand (in de synagoge en op
de sabbat!).
Dit is een type van de wedergeboorte van Israël.
“Verdord” wil zeggen, “zonder leven”.
Enkele teksten:
Genesis 50:10 - 7 dagen rouw.
Exodus 12:15 - 7 dagen ongezuurde broden eten.
Leviticus 23:34 - 7 dagen loofhuttenfeest (Deuteronomium 16:13,15)
1 Samuël 31:13 - 7 dagen vasten (1 Kronieken 10:12).
De 7e dag
De 7e dag, de Sabbat, begint vrijdagavond bij zonsondergang, 18.00 uur.
De vrijdagavond wordt daardoor geen zaterdagmorgen, maar de Sabbat is dan
wel begonnen.
Op de kalender blijft het gewoon vrijdagavond.
De datum verspringt niet op vrijdagavond.
In Israël begint de dag ‘s morgens vroeg, bij zonsopgang.
De enige uitzondering daarop vormt de Sabbat.
De 7e dag (de Sabbat) begint voor Israël halverwege de 6e dag, vrijdagavond
18.00 uur.
Het Messiaanse Rijk begint voor Israël ook eerder dan voor de overige volkeren.
Wat in de Bijbel vertaald is met “morgen”, is in werkelijkheid de “nanacht”.
De morgen is het donkerste deel van de nacht.
De morgen is in de Bijbel vlak vóór zonsopgang.
Daarna begint de middag, nl:. “midden op de dag”.
De middag wordt onderverdeeld in voormiddag en namiddag.


De “avond” is tot middernacht; daarna begint de morgen.
De morgen duurt ongeveer 6 uren, van 12.00 tot 06.00 uur.
Dit is de donkerste tijd van de nacht, type van de grootste verdrukking
Gedurende deze periode van de nacht worden dan ook de meeste kindertjes
geboren en komen de meeste sterfgevallen voor.
Deze periode van de nacht staat model voor de periode van Grote verdrukking over
de aarde. In de wereld moet het morgenlicht van de Sabbath dan nog aanbreken.
Maar voor Israël is de Sabbat (de 7e bedeling), dan al begonnen op de avond
daarvoor, op vrijdagavond om 18.00 uur. Voor de wereld begint de 7e bedeling
later, op de zaterdag.
Dit is van belang, voor het begrijpen van de 6e en de 7e bedeling.
Voor Israël ligt de tijdsverdeling anders dan voor de volkeren.
Alleen voor Israël werd en wordt de Sabbat verschoven.
Zo’n soort verschuiving, vinden we ook i.v.m. het jubeljaar.
De wet, waarin het jubeljaar wordt beschreven, is alleen aan Israël gegeven.
Het jubeljaar (= het 50ste jaar) begint halverwege het 49ste jaar.
Israël is het enige volk waarbij het burgerlijk jaar op de 1e dag van de 7e maand
begint, nl. op 1 Tisri.
Op de 1e dag van de 1e maand begint een ander soort jaar, nl. het godsdienstig jaar.
Israël vertrok op de 15de dag van de 7e maand uit Egypte.
Sindsdien, is die maand (Nisan), de 1e maand.
Het jaar is dus al 180 dagen oud, voordat de 1e maand begint.
Waarom die verschuiving?
Het heeft met de vestiging van het Messiaanse rijk te maken.
Dat begint voor Israël eerder dan voor de wereld.
Het woord “jaar”, is het Hebreeuwse “Shanah”. Shanah komt van “Shien” en daar
is ook het woord “Shenie” van afgeleid.
Shanah = jaar
Shien = tand
Shenie = twee, ander


“Shenie” = delen in twee stukken.
Tanden verdelen het voedsel in twee stukken.
Een jaar deelt ook in twee stukken: godsdienstig en kalenderjaar.
Vandaar dat Israël twee soorten jaartellingen kent.
We hebben ook twee soorten tanden: tanden en kiezen.
Een kies is een dubbele tand, want er zijn 2 tanden “aan elkaar gegroeid”.
We hebben eerst een melkgebit, dat tijdelijk is, en later komt het “blijvend gebit”.
(dat wat blijft verschijnt dus als 2e)
Er is bovendien een verdeling in bovenkaak en onderkaak
De onderkaak, is ook in 2 helften verdeeld, hoewel die delen bij de mens vrij stevig
zijn vergroeid. Bij veel dieren zitten die twee helften los.
De woorden “Shien”, “Shanah” en “Shenie”, drukken allemaal verdeling uit.
Dit hangt samen met de verdeling van Christus Zelf.
Namelijk in verband met de 1e en de 2e komst van de HEERE Jezus Christus.
De 1e komst, was tijdelijk (nl: aards), en de 2e komst, is blijvend (uit de hemel).
Het 1e heeft met de onderkaak te maken en dat brengt verdeling.
Het 2e, heeft met de bovenkaak te maken; met het verhemelte.

De 7e dag
Genesis 2:2:
Als nu God op den 7e dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij
gerust op den 7e dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
“Rust” en “zeven”, zijn aanduidingen voor het Koninkrijk van Christus.
De Hebreeënbrief is een commentaar op de “rust”, zoals die onder het Oude
Verbond is beloofd.
Hebreeën 3:7-11:
Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt
uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in
de woestijn; Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en
hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang.


Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: “Altijd dwalen zij met het
hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend”. Zo heb Ik dan gezworen in Mijn
toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!”
In Hebreeën 3 wordt uiteengezet waarom (een groot gedeelte van) Israël niet
inging in Kanaan, in de rust:
1e zij hadden gezondigd.
2e zij waren ongehoorzaam.
3e zij waren ongelovig.
Wat is het verschil tussen deze drie? Niets!!!
En over welke rust ging het?
De rust van het Koninkrijk van Christus.
De rust voor de 7e dag stond vast.
Degene die gelooft, is degene die niet werkt. (Romeinen 4:5)
En het is voor die persoon dan ook Sabbat.
Rust houdt verband met de 7e dag.
Maar rust is er tevens voor elke gelovige, waar en wanneer dan ook.
Rust is altijd verbonden met geloof. (ongehoorzaamheid = ongeloof)
Hebreeën 4:6-9:
Zo bepaalt Hij wederom een dag; nl: “heden”, door David zeggende, zo langen
tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt
uw harten niet.
Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken
van een anderen dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
Hebreeën 4:10:
Nu en in de toekomst is er rust voor het volk van God. (Maar niet voor iedereen.)
“Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God
van de Zijne.”
De HEERE deed op de 7e dag niets.
En als de HEERE niets doet, zouden wij als gelovigen, dan ook niets doen.
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De 7e Stamvader
Genesis 5:23 24; Judas 14, 15
Dit is Henoch, de 7e van Adam.
Henoch had geprofeteerd, dat God zou komen om de volkeren te oordelen.
Zo waren al de dagen van Henoch, 365 jaren.
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
Henoch is een type van hetgeen er na de 7e bedeling met de schepping gebeurt.
Het wegnemen van Henoch gebeurde aan het eind van zijn aardse leven. (na 365)
Openbaring 20:11:
Aan het eind van de 7e bedeling, wordt deze wereld door God weggenomen.
Henoch =

= 20.6.50.8
= Chanoch = “vernieuwing”; onderwezen; ingewijde.

Van Chanoch is het woord “chanoeka” afgeleid.
Dit kennen wij, als het feest van de herinwijding of vernieuwing van de tempel.
Henoch betekent dus vernieuwing, inwijding (of, heel ruim: wedergeboorte).
Het gaat er niet alleen om dat hij werd weggenomen.
Er kwam namelijk ook iets voor in de plaats.
Na Henoch kwam namelijk Methusalach.
Methusalach leefde het langst van alle mensen.
En dat klopt ook wel, want na de 7e bedeling volgt de eeuwigheid.
Henoch is een type van het overgaan van de oude, naar de nieuwe schepping.
Henoch kan daardoor ook op de gemeente van toepassing gebracht worden, maar
dit is een afgeleide toepassing.
Dit beeld is dan van toepassing op onze wedergeboorte.
Want de HEERE neemt onze oude schepping, onze oude mens, weg.
Hij trekt ons uit deze tegenwoordige, boze eeuw en plaatst ons, in het Koninkrijk
van de Zoon Zijner liefde.
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De 7e vrucht
Deuteronomium 8:8: Honing.
Honing is een type van alles, wat door het Woord wordt voortgebracht.
De bij, die honing verzamelt, is een type, van het Woord Zelf:
Bij = Dabar =
=	200.2.4	= Woord, Daad.
		5.200.2.4	= Deborah
Wij kennen het woord als “dar”, als een mannelijke bij.
De bij brengt min of meer honing voort.
Het Woord van God brengt honing = vaste spijs voort.
Spreuken 24:13:
Eet honing, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem (is het allerzoetst) is zoet
voor uw gehemelte.”
Spreuken 25:16:
Hebt gij honing gevonden, eet dat u genoeg is; opdat gij misschien daarvan niet zat
wordt, en dien uitspuwt.
Teveel is niet goed voor de oude mens, want die protesteert tegen geloof enz.
Spreuken 25:27:
Veel honing te eten is niet goed; maar de onderzoeking van zulke dingen is eer.”
De onderzoeking van de typologische betekenis van deze dingen, is eer.
1 Samuël 14:29:
De overwinning is volkomen, door honing te eten.
Verlichte ogen van het verstand = Geestelijk inzicht
(Efeze 1:18)
Psalm 119:103:
Redenen, overdachte woorden, zijn als honing.
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Ezechiël 3:3:
Een Boekrol, het Woord van God, is honing
Exodus 16:
Het Manna, het Woord Gods, smaakt als honing

7e Kleur
Violet
= mengsel van blauw en rood
= hemel (blauw) en aarde (rood), die zich verenigen.
1 Timotheüs 2:5
Want er is 1 God, er is 1 Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.

Amen
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