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                                                             Een tweevoudig doel 

                                                    Door: pastor Cornelius R. Stam 

Hebt u ooit gelet op de bewoordingen van de majestueuze uitspraak waarmee de Bijbel opent? 

“Gen. 1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.  

Er staat niet dat God "het universum" heeft geschapen, maar "de hemel" en "de aarde". 

Dit komt omdat God een speciaal doel met de aarde had dat heel anders was dan Zijn doel met de rest 

van het universum. Dit doel met betrekking tot de aarde en de natiën die erop zouden wonen, wordt 

geleidelijk in de Schrift geopenbaard. We kijken uit naar de glorieuze voleinding ervan wanneer: 

“Jes. 11:9: …….de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren den bodem der zee 

bedekken. 

En Christus, die hier op aarde gekruisigd werd, tot zijn recht zal komen, regerend als “Koning der 

koningen en Heer van heren” (1 Tim. 6:15). 

Maar God had ook een heel speciaal doel met de hemel, dat Hij verborgen hield in Zijn eigen hart  

totdat de zonde en rebellie van de mens hun hoogtepunt hadden bereikt. Toen bukte Hij zich, redde 

de "grootste der zondaars" (Paulus) en gebruikte hem om het wonderbaarlijke geheim van Zijn 

voornemen bekend te maken om aan zondaars, overal, redding aan te bieden uit genade, door geloof 

alleen, om hen met Zichzelf te verzoenen in één lichaam door het kruis en hun een huidige positie en 

een toekomstperspectief in de hoogste hemelen aan te bieden. 

Gods doel met betrekking tot de aarde en Christus' heerschappij daarop is het onderwerp van 

profetie (Zie Lukas 1:68-76), Zijn doel met betrekking tot de hemel en onze verhoging daar met 

Christus is het onderwerp van "DE VERBORGENHEID" (Zie Efeziërs 2:4-10; 3:1-4). In deze twee grote 

onderwerpen is de Schrift in wezen verdeeld. 

“Lukas 1:68-76: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg 

gebracht Zijn volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 

Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest 

zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij 

barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; En aan den eed, 

dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand 

onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen 

onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor 

het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; 

“Ef.2:4-10: 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 

heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 

genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel 

in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner 

genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden 

door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, 

opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

“Ef. 3:1-4: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij 



 

2 
 

mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te 

voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze 

verborgenheid van Christus), 


