
5. De bedelingen 3.

1 - DE BEDELING VAN HET GEWETEN.

De eerste bedeling begint bij de zondeval van Adam en is gericht op 

het geweten van de individuele mens. Een belangrijk kenmerk van deze 

bedeling is dat de mensheid nog niet verdeeld is in volkeren, maar dat 

elk individu slechts persoonlijk en rechtstreeks verantwoordelijkheid heeft 

tegenover God. Gods doel met Adam was dat hij de hof zou bouwen en 

heerschappij zou voeren over de schepping. Gen.1:26. Door zijn zondige 

natuur was dit onmogelijk voor Adam. Er is maar één persoon in de Bijbel 

die heerschappij zal hebben over deze schepping. Deze is de Zoon van 

God die door Zijn komst in het vlees Zoon van Adam = Zoon des Mensen 

werd. Niet de eerste maar de laatste Adam = Christus.

7 - DE BEDELING VAN HET KONINKRIJK.

De zevende bedeling begint nadat Christus al de volkeren heeft 

onderworpen. Het Messiaanse Vrederijk wordt dan op aarde gevestigd.

De laatste ADAM = Christus zal dan regeren over deze schepping.

Het kenmerk van deze bedeling is het gebonden zijn van satan voor 

een periode van 1000 jaar Opb.20:6-7. Het Koninkrijk van Christus is daar 

in tegen niet gebonden aan een tijdsperiode maar is eeuwig en zal 

voortduren in de nieuwe schepping.

2 - DE BEDELING VAN HET MENSELIJK BESTUUR.

De tweede bedeling begint na de zondvloed van Noach. In deze bedeling 

wordt de mensheid geplaatst onder een menselijke overheid. De 

mensheid wordt verdeeld in 70 volkeren met allen een eigen land en een 

eigen overheid. Gen.10:5,20,31. Dit principe begint bij de bouw van de stad 

Babel. Sindsdien heeft elk individu niet alleen verantwoordelijkheid t.o.v 

God maar ook t.o.v de menselijke overheid. Deze overheid moet ook 

verantwoording afleggen tegenover God. Rom.13:1-7.

6 - DE BEDELING VAN DE VOLHEID DER TIJDEN.

De zesde bedeling begint nadat de Gemeente opgenomen is. In deze 

bedeling zullen alle volkeren aan Christus onderworpen worden te 

beginnen bij het volk Israël. Dit zal gebeuren door verdrukking en 

oordeel over Israël (de 70e week van Daniel de profeet) en daarna 

over de volkeren (de “33 jaar”). Aan het einde van deze periode is “de 

verborgenheid” ook vervuld. Opb.10:7. zie ook Opb.11:15.

Aan het eind van de 33 jaar zal de stad Babel definitief verwoest worden. 
Jes.13:4-5. Jer.50:9,41-42.
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