
Van eeuwigheid tot 
eeuwigheid 

Overdenking zondag 30 augustus 2015  

kruispunt s- Gravenzande  

Thema onze positie nu en naar de toekomst  



Thema onze positie nu en naar de toekomst  
 • Inleiding wat doen deze afbeeldingen met u? 
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        Syrië: 

       meer als een 
miljoen vluchtelingen.  

Bron: http://likud.nl/wp-content/uploads-plikud01/2014/12/syrische-vluchtelingen.jpg 
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 Tsunami Japan De laatste aardbeving echter doodde 143.000 mensen.  

De golf van de tsunami was bijna 40 meter hoog. 

Bron: http://www.pacificcitizen.org/wp-content/uploads/2014/10/BoatTsunami-
e1414087306394.jpg 
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Inleiding. Wat doen deze afbeeldingen met u? 

• Bent u bezorgd, angstig, raakt u afgestompt door het nieuws wat op u 
afkomt? 

• Na onze vakantie “zonder teveel media” ben ik best geraakt door de 
omvang van de gebeurtenissen in de wereld om ons heen. 

• Gelukkig weet ik dat God een plan met ons als mensenkinderen en Zijn 
schepping heeft. 

• Lezen Mattheüs 24:6  “laat je dan niet verontrusten”   
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• God heeft een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij wil een relatie 

hebben met ons mensenkinderen. Johannes 17: 

24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. 
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al 
liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 

25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij 
weten dat u mij hebt gezonden. 

26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, 
zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 
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• God heeft een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij wil een relatie 

hebben met ons mensenkinderen, en heeft een plan. Efeze 3:10-12  

1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen 
bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 

11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus 
Jezus, onze Heer, 

12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons 
geloof in hem. 
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 1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Met Abraham en zijn volk Israël. Genesis 12: 

1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 

2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien 
geven, 

een bron van zegen zul je zijn. 

3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. 

Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.  



Thema onze positie nu en naar de toekomst  
 • God heeft een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij wil een relatie 

hebben met ons mensenkinderen, en heeft een plan.   

1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Met Abraham en zijn volk Israël.  

4. Komst van Christus op aarde. Johannes 3:16, 17 

 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld 
gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden. 



Thema onze positie nu en naar de toekomst  
 • God heeft een plan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij wil een relatie 

hebben met ons mensenkinderen, en heeft een plan.   

1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Met Abraham en zijn volk Israël.  

4. Komst van Christus op aarde.  

5. Christus heeft Zijn Vader gehoorzaamd tot in de dood aan het kruis 
van Golghotha en zit nu op de rechterstoel in de Hemel. Het 
Koninkrijk in de Hemelen en de genadetijd is nu. 2 Korinthe 5: 6-10 
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 5.  Christus doet de Wil van de Vader en zit nu op de rechterstoel in 
de Hemel. Het Koninkrijk in de Hemelen is er. 2 Korinthe 5: 6-10 

6 Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit 
lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7 We leven in 
vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8 We blijven 
vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze 
intrek bij de Heer te nemen. 9 Daarom ook stellen wij er een eer in te 
doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. 10 
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, 
zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven 
heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 
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 1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Met Abraham en zijn volk Israël.  

4. Komst van Christus op aarde.  

5. Christus doet de Wil van de Vader en zit nu op de rechterstoel in de 
Hemel. Het Koninkrijk in de Hemelen is er.  

6. De opname van de Gemeente. 1 Thessalonicenzen 4:13-18 
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 6. De opname van de Gemeente. 1 Thessalonicenzen 4:13-18 

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de 
doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 
Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij 
ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, 
samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, 
die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen 
geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel 
zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit 
de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus 
toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, 
samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de 
lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost 
elkaar met deze woorden. 
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 1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Met Abraham en zijn volk Israël.  

4. Komst van Christus op aarde.  

5. Christus doet de Wil van de Vader en zit nu op de rechterstoel in de 
Hemel. Het Koninkrijk in de Hemelen is er.  

6. De opname van de Gemeente.  

7. De wederkomst van Christus en de Gemeente op de aarde. 
Openbaring 19:11-21 
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 7. De wederkomst van Christus en de Gemeente op de aarde, het 1e oordeel. Openb. 19: 

11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die 
‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige 
strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel 
kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13 
Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14 De 
hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 
Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen 
met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de 
almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer 
en koning’.17 Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de 
vogels die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. 18 Dan krijg je het 
vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van 
paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’19 
Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld 
om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 20 Het beest 
werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bij zijn tekenen had 
verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en 
zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.  
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 1. Eerst met de eerste mens Adam en later zijn vrouw Eva 

2. Noach en zijn gezin God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Met Abraham en zijn volk Israël.  

4. Komst van Christus op aarde.  

5. Christus doet de Wil van de Vader en zit nu op de rechterstoel in de 
Hemel. Het Koninkrijk in de Hemelen is er.  

6. De opname van de Gemeente.  

7. De wederkomst van Christus en de Gemeente op de aarde.  

8. Koninkrijk van de Zoon 1000 jaar Vredesrijk. Openbaring 11:15-17. 
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 8. Koninkrijk van de Zoon 1000 jaar Vredesrijk. Openb. 11:15-17. 
15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide 
stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de 
wereld, en die van zijn Messias.  Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De 
vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden 
God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is 
en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 
8* Volk van God Israël. De tien stammen weer bij de twee stammen 
gevoegd. Jeremia 31:31. 
31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en 
het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met 
hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te 
leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – 
spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël 
zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem 
in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.  
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 8* Volk van God Israël. Volk Israël oprichting staat van Israël 1948.   
De tien stammen worden na de tweede wederkomst weer bij de twee 
stammen gevoegd. Ezechiël 37:21,22 en 25-28 
21 “Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze 
terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun 
land laten terugkeren. 22 Ik zal één volk van hen maken in het land en op de 
bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren.  
25 Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, 
het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun 
kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd 
hun vorst zijn. 26 Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat 
eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk 
maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. 27 Bij hen zal ik 
wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28 En de volken zullen 
beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in 
hun midden is.” 
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 1. De eeuwigheid, de schepping, de eerste mens Adam. 

2. Noach en zijn gezin. God redde hen in de zondvloed met de Ark 

3. Abraham en zijn volk Israël.  

4. Komst van Christus op aarde.  

5. Christus doet de Wil van de Vader en zit nu op de rechterstoel in de 
Hemel. Het Koninkrijk in de Hemelen is er.  

6. De opname van de Gemeente.  

7. De wederkomst van Christus en de Gemeente op de aarde.  

8. Koninkrijk van de Zoon 1000 jaar Vredesrijk, herstel Israël. 

9. Nieuwe Hemel en Aarde de eeuwigheid. Openb. 21:3  
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 9. Nieuwe Hemel en Aarde de eeuwigheid. Openb. 21:3  
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en 
de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ 
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: 
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen 
zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en 
het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat 
leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en 
hij zal mijn kind zijn. 
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 10. Afsluiting, muziek en gebed  

https://www.youtube.com/watch?v=cd6gfxM7WBc 

Adrian Snell: titel Alpha and Omega  

 

Bronnen: 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid uitgeverij H Medema 1976 

Bijbels Panorama Het Morgenrood Bijbelstudies 1974 ISBN 99-6694-132.4 

Bijbels Panorama v.1.7: maart 2011. De brochure ‘Bijbels Panorama’ wordt u gratis 
aangeboden door www.bijbels-panorama.nl  

Foto’s in eigen beheer of via google afbeeldingen, met bronvermelding. 

https://www.youtube.com/watch?v=cd6gfxM7WBc

