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‘Gods bestek op tafel’

Bestek = is een nauwkeurige beschrijving van een 
werk, de te gebruiken materialen, de voorwaarden 
en kwaliteitseisen bij de uitvoering van een werk 
en de bouwtekeningen die bij het bouwplan horen. 
https://www.google.com/search?q=wat+betekent+bestek&source=lmns&bih=969&biw=1920&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi3uo-
p2qD7AhUHHuwKHVg2BUAQ_AUoAHoECAEQAA 



Wat gaan we doen?



1 Kon. 6: 38 en in het elfde jaar, in de maand Bul, dat is de 
achtste maand, was het huis in al zijn onderdelen en geheel 
volgens bestek voltooid; hij bouwde het dus in zeven jaar.

2 Kron. 24: 13 Toen gingen de werklieden aan de arbeid, en 
het herstellingswerk vorderde onder hun handen: zij 
vernieuwden het huis Gods naar het oorspronkelijk bestek 
en brachten het in goede staat.

1 Kon. 6: 38 

2 Kron. 24: 13  

Mishpat: oordeel, verordening, plan

Mathkoneth: maat, verhouding, getal, bedrag 

 Huis = ב .



Gen. 1 : 1

 Huis = ב .

aarde de en hemel de God schiep

Hij spreekt met Adam en Eva
Wandelt met Henoch en Noach

Tabernakel
Tempel

Immanuel
Tempel vd heilige Geest

Vaderhuis   
Heilige stad 

 

-

-
-

-
-

-

-
-

 ְּבֵראִׁשית



11 naar het                                          dat Hij in 
Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,

…………………..…………., 

Ef. 3: 10  opdat thans door middel van de 
gemeente aan de overheden en de machten 
in de hemelse gewesten de veelkleurige 
wijsheid Gods bekend zou worden,

eeuwige voornemen, 

Prothesis = plan, voornemen, bestek 

Ef. 3: 10

Aioon = eeuw, tijdsperiode, eeuwigheid

προθεσιν των αιωνων  =  doel/plan van de eeuwen

Heeft Zijn 
bestek met 
wijsheid 
uitgemeten



Gods plan 
van de 
eeuwen

Toebereid, voortgebracht 

2 Tim. 1:9 …2 Tim. 1:9 … die ons behouden heeft en geroepen met 
een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar 
zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus 
Jezus gegeven is voor eeuwige tijden,

God de Vader 
is de Bron

Ef. 3:11 … naar het eeuwige voornemen, dat Hij in 
Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,

Noodzakelijker wijs. 
Iemand uit vrije wil iets 
geven, tot zijn voordeelWie is toch Deze?



Schepping

t
E E

1 Cor. 2:2  Want ik had niet besloten iets te weten 
onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 

Gods bestek uitgevoerd in Christus Jezus
ons in Christus Jezus gegeven

ἐν = in 
        door
        met

Christus omvat alles
Christus is middel
Zo gingen die beiden tezamen 

- 
- 
- 



De Naam van de Here God  JHWH - Ik ben die IK ben  -  יהוה

Tientallen namen:

JHWH Jireh = De Here zal voorzien
JHWH Rapha = De Here geneest
El Shadday = God de Almachtige
JHWH Zebaoth = HERE van heerscharen
Jesjoea Jezus = God redt

Elke naam onthult iets van; Gods karakter??

Ps. 90:2  eer de 
bergen geboren 
waren, en Gij aarde 
en wereld hadt 
voortgebracht, ja, 
van eeuwigheid tot 
eeuwigheid zijt Gij 
God.

God de Eeuwige, Eeuwige GodEl Olam =



El Olam = God de Eeuwige

Gods doel/plan van de eeuwen

Ook wel genoemd: 
Het dispensationalisme

Wat is een bedeling / dispensatie?

Bijbelse eeuw = een tijdsperiode (niet 100 jaar) 
die God Zelf inzet en afsluit. 
Zijn rechtvaardigheid is te zien in ‘het afsluiten’ 
Zijn trouw is te zien in ‘het inzetten’                            

De leer van de bedelingen



Ef. 1:10 

Oikonomia = Oikos, huis 
                        Nomos, wet
De wet van het huis, Huishouding

De Bijbel spreekt over dispensaties of bedelingen

Ef. 1:10  om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al 
wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is 
Christus, samen te vatten,

HSV …   10 om in de bedeling van de volheid van de tijden



Hand. 1: 6

Chronos en kairos

Kairos = juiste tijd, het moment

Chronos = tijd, tijdlijn

1 Thess. 5:1  
Maar over de 
tijden en 
gelegenheden, 
broeders, is 
het niet nodig, 
dat u 
geschreven 
wordt:

Hand. 1: 6  Zij dan, die daar bijeengekomen 
waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt 
U in deze tijd het koningschap voor Israël?
7  Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de                                                                                
tijden of gelegenheden te weten,                                                                                             
waarover de Vader de beschikking aan                                                                                         
Zich gehouden heeft,



E
Gen. 1: 1 In den beginne schiep God de hemel 

en de aarde.

………chronos en kairos ……..

E

Titus 1:2  in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die 
niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te 

zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de 
verkondiging,



Waarom dispensationalistisch lezen?

Paulus legt het uit aan Timotheüs …. 

2 Tim.  2:15  Maak er ernst mede u wel beproefd ten 
dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich 
niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het 
brengen van het woord der waarheid.

KJ: rightly dividing the word of truth.
Recht snijden, 
op de juiste 
wijze hanteren

KJ: 



Waarom dispensationalistisch
lezen?

Ps. 51: 11  verwerp mij niet 
van uw aangezicht, en neem 
uw Heilige Geest niet van mij; 

Richt. 3:10  De Geest des 
HEREN kwam over hem, hij 
richtte Israël en trok uit ten 
strijde.

Joh. 14:16  (…) een andere 
Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn,

Joh. 14:17  de Geest der 
waarheid, (…) want Hij 
blijft bij u en zal in u zijn.



Waarom dispensationalistisch lezen?

Het maakt een duidelijk onderscheid tussen de drie   
groepen mensen waarover de Schrift spreekt …. 

1 Cor. 10: 32  Geeft noch aan Joden, noch aan 
Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot;       

Drie categorieën mensen 
De gemeente is niet Israël. 



1 Cor. 10:11  Dit is hun overkomen tot 
een voorbeeld voor ons en het is 
opgetekend ter waarschuwing voor 
ons, over wie het einde der eeuwen 
gekomen is.

1 Cor. 10:6  Deze gebeurtenissen zijn 
ons ten voorbeeld geschied, opdat wij 
geen lust tot het kwade zouden 
hebben, zoals zij die hadden.

Zijn er dan gedeeltes uit de Schrift niet voor ons?

Type - Geen lust tot het 
kwade
- Wordt ook geen 
afgodendienaars
- Laten wij geen 
hoererij plegen
- Laten wij de Here 
niet verzoeken
- En mort niet



De gehele Bijbel is wel voor ons, …….                                               
maar niet de gehele Bijbel gaat over ons

Wie kreeg opdracht een ark te bouwen?
Wie moest er naar Ninevé gaan?
Wie moest zijn zoon offeren?
Wie moest alles verkopen en Jezus gaan volgen?

Vertrouwen
Gehoorzamen 
Geloven 

principes
…. tot een voorbeeld en 
ter waarschuwing

Wat/wie 
staat op 
de eerste     
plaats?



Dispensationalistisch lezen van de Schrift …. 

Jes. 9: 6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder 
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
7  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede 
op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat 
hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, 
van nu aan tot in eeuwigheid. (…) 

… om Bijbelse profetie te interpreteren 



 
Samenzang 


