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1.  Ala ka Laɲini ye Gundo ye mɔgɔ caman bolo 

Bibulu bɛ mɔgɔw kalan: 

1 A daminɛ na, Ala ye sankolo ni dugukolo da. (Jenɛse 1:1, NKJV kɔnɔna bɛɛ la fo ni a fɔra cogo 
wɛrɛ la) 

Nka mun na? 

Ɲɛnamaya kɔrɔ ye mun ye? 

San caman kɔnɔna na, mɔgɔw y’u yɛrɛ ɲininka ni kuntilenna dɔ bɛ ka baara kɛ dugukolo kan. 

Wa ni o bɛ yen, o ye mun ye? 

Ni an b’a miiri ko Ala bɛ yen, mun na a ye fɛn dɔ dilan? 

Mun na Ala ye hadamadenw da? Mun na Ala ye i da? 

Yala kuntilenna dɔ b’i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa? 

Ladamucogo wɛrɛw ani diinɛw tɛ kelen ye u ka miiriyaw la. Nka, yala u bɛ bɛn Bibulu ma wa? 

Tiɲɛ ye mun ye? 

Tiɲɛ yɔrɔ dɔ ye ko Ala ka laɲini ye gundo ye mɔgɔ caman bolo. Bibulu bɛ mɔgɔw kalan fɛn dɔ la o ko la, i 
k’o kɔlɔsi: 

25 Sisan, min bɛ se ka aw sinsin ka kɛɲɛ ni ne ka Kibaru Duman ni Yesu Krisita ka waajuli ye, ka 
kɛɲɛ ni gundo jirali ye, gundo min tun dogolen bɛ kabini diɲɛ daminɛ na, 26 nka a jirala sisan, 
ani kiraya Kitabu minnu fɔra siyaw bɛɛ ye. ka kɛɲɛ ni Ala banbali ka ci fɔlen ye, walisa an ka 
dannaya kanminɛli kɛ — 27 Elohim kelenpe, hakilitigi, nɔɔrɔ ka kɛ Yesu Krisita barika la badaa-
badaa. Amiina. (Romɛkaw 16:25-27) 

Bibulu bɛ gundo kofɔ min tun bɛ gundo la kabini diɲɛ daminɛ, nka ko a jiralen bɛ kiraya sɛbɛnw kɔnɔ—
”tiɲɛ kuma” (2 Timote 2:15; Yakuba 1:18). 

Bibulu bɛ kuma gundo caman kan, i n’a fɔ Ala ka masaya gundo (Marka 4:11), nɛɛma gundo (Efesekaw 
3:1-5), dannaya gundo (1 Timote 3:9), gundo furuɲɔgɔnya ko la (Efesekaw 5:28-33), sariya tiɲɛni gundo 
(2 Tesalonikekaw 2:7), su kununni gundo (1 Kɔrɛntekaw 15:51-54), Krisita ka gundo (Efesekaw 3:4) Fa Ala 
ka gundo (Kolosekaw 2:2), Ala ka gundo (Kolosekaw 2:2; Jirali 10:7) ani hali Babilonɛba gundo (Jirali 
17:5). Nin kitabu sɛbɛnna, tiɲɛ nafa bɛ mɔgɔ minnu na, “walisa nafolo bɛɛ ka sɔrɔ u fɛ, dannaya bɛ na ni 
min ye u ka faamuyali la Ala ka gundo dɔnni na” (Kolosekaw 2:2, NET). 

Hali ni o bɛ se ka mɔgɔ caman kabakoya, Sinoptiki Kibaru Duman sɛbɛnbaga saba bɛɛ y’a sɛbɛn ko Yesu 
ma kuma ntalenw na walisa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ ka ɲɛ. U y'a sɛbɛn ko Yesu ko a kumana ntalenw fɛ 



walisa Ala ka Masaya gundo kana dɔn mɔgɔ caman fɛ (Matiyu 13:11; Marka 4:11-12; Luka 8:10) nin waati 
in na. 

Ciden Pol y’a sɛbɛn ko cidenyabaarakɛla kantigiw ye “Ala ka gundo koɲɛw marabagaw ye” (1 Kɔrɛntekaw 
4:1; 13:2 lajɛ) minnu ka kan ka kɛ “tiɲɛ fɔ kanuya la” (Efesekaw 4:15). 

Bibulu bɛ gundo minnu kofɔ, yala a ka di i ye ka fɛn caman dɔn wa? 

Yala i b’a fɛ k’a dɔn mun na Ala ye fɛn dɔ da wa? 

Yala i b’a fɛ k’a dɔn mun na Ala ye i da wa? 

Ɔwɔ, u caman bɛ ni u yɛrɛ ka hakilinaw ye. 

Yala cogo dɔ bɛ yen I bɛ se k’o dɔn tiɲɛ na wa? 

Minnu b’a fɛ ka da Bibulu la ka tɛmɛ hadamadenw ka laadalakow kan, olu bɛ se k’o dɔn. 

Nka, ikomi hali Ala ka labɛn yɔrɔ kolomaw caman ye gundo ye mɔgɔ caman bolo, n b’i deli i ka waati ta ka 
gafe kuuru kalan, ani i n’a fɔ i b’a fɛ cogo min na, ka tɛmɛsira dɔw lajɛ minnu kofɔra sisan (ka fara o kan 
quoted ka kuma fɔlen dafalen) walasa ka ɲɛfɔli wɛrɛw sɔrɔ hali bi. 

Gundow bɛ se ka dɔn ni kiraya sɛbɛnw faamuyali ye, minnu bɛ kanminɛli kɛ dannaya la. 

O bɛɛ n'a ta, u ma fɔ mɔgɔw bɛɛ ye nin waati in na, mɔgɔ minnu welera sisan. 

11 ... "Jo is it jûn om it mystearje fan it keninkryk fan Ma te kennen; mar foar dyjingen dy't bûten 
binne, komme alle dingen yn gelikenissen "(Mark 4:11) 

25 Hwent ik winskje net, bruorren, dat jimme ûnwittend binne fan dit mystearje, dat jimme net 
wiis binne yn jimme eigen miening, dat de blinens foar in part bard is mei Israel oant de 
folsleinens fan 'e heidenen ynkommen is. (Romeinen 11: 25) 

7 Mar wy sprekke de wiisheid fan Ma yn in mystearje, de ferburgen wiisheid dy't Ma foar de 
ieuwen ornearre hat ta ús gloarje, (1 Korintiërs 2:7) 

Foar mear spesifyk oer it "mystearje fan it keninkryk fan Ma" en it "mystearje fan it evangeelje" (Efeziërs 
6:19), kinne jo ek ús fergese boekje kontrolearje It Evangeelje fan it Keninkryk fan Ma beskikber op 
ccog.org yn 100 ferskillende talen . Besibbe oan "de folsleinens fan 'e heidenen", besjoch it fergese boek 
Universele OFFRE de Kisili, Apokatastasis: kin Ma de ferlerne rêde yn in kommende tiid? Hûnderten 
skriften iepenbierje Mas heilsplan , ek online te krijen op www.ccog.org. 

De apostel Paulus skreau: 

8 My, dy’t minder bin as de minste fan alle hilligen, is dizze genede jûn, dat ik ûnder de heidenen 
de ûnbisykbere rykdom fan Kristus preekje soe, 9 en allegearre sjen te litten wat de mienskip is 
fan it mystearje, dat út de begjin fan 'e ieuwen is ferburgen yn Ma, dy't alle dingen skepen hat 



troch Jezus Kristus; 10 mei de bedoeling dat no de mannichfâldige wiisheid fan Ma troch de 
tsjerke bekend makke wurde soe oan 'e foarsten en machten yn 'e himelske plakken, 11 neffens 
it ivige doel dat Er folbrocht hat yn Kristus Jezus, ús Hear, 12 yn hwa't wy frijmoedigens hawwe 
en tagong mei fertrouwen troch it leauwe yn Him. (Efeziërs 3:8-12) 

25 ... Ik bin in predikant wurden neffens it stewardship fan Ma dat my foar jo jûn is, om it wurd 
fan Ma te ferfoljen, 26 it mystearje dat fan ieuwen en generaasjes ferburgen west hat, mar no 
iepenbiere is oan Syn hilligen. 27 Ma woe harren bekend meitsje wat de rykdom is fan de 
hearlikheid fan dit mystearje ûnder de heidenen: dat is Kristus yn jimme, de hope fan 
hearlikheid. (Kolossers 1:25-27) 

D'r binne in protte "rykdom" dy't "ûnûndersykber" binne sûnder it wurd fan Ma. Dit binne yn wêzen 
bibelske mystearjes dy't al lang ferburgen binne. 

Yn 'e 2e ieu skreau biskop/pastor Polycarp fan Smyrna oer "it profetyske mystearje fan 'e komst fan 
Kristus" (Polycarp, Fragminten fan Victor fan Capua. Oerset troch Stephen C. Carlson, 2006; details oer 
mystearjes oangeande Syn komst kinne wurde fûn yn it fergese online boek, beskikber op 
www.ccog.org, mei de titel: Proof Jezus is de Messias ). 

Ek yn 'e 2e iuw skreaunen biskoppen / pastoaren Ignatius en Melito dat it ministearje begriep oer ferskate 
skriftlike mystearjes (bgl. Ignatius' Brief oan 'e Efeziërs ; Melito's Homily op it Peaske ). 

Jezus en de apostels ferklearre guon fan dizze mystearjes oan dyjingen dy't iere kristenen waarden. Wy 
yn 'e Continuing Church of Ma stribje dernei om dat no te dwaan foar dyjingen dy't ree binne om te sjen. 

De natuer fan Ma 

In bytsje begripe oer de aard fan Ma sil ús helpe om de mystearjes fan syn plan better te begripen. 

De Bibel leart "Ma is leafde" (1 Jehannes 4:16), "Ma is Geast" (Jehannes 4:24), "Yahweh is goed" (Nahum 
1:7, World English Bible) , almachtig (Jeremia 32 ) :17,27), alwetend (Jesaja 46:9-10), en dat Hy ivich is 
(Jesaja 57:15). 

De apostel Paulus skreau: 

7 Yn Him hawwe wy de ferlossing troch syn bloed, de ferjouwing fan sûnden, neffens de rykdom 

fan syn genede 8 dy’t er ús oerfloed makke hat yn alle wiisheid en foarsichtigens, 9 nei’t er ús it 

mystearje fan syn wil bekend makke hat, neffens Him. Syn nocht, dy't Hy yn Himsels 

foarnommen hat, 10 dat Er yn 'e bedeling fan 'e folheit fan 'e tiden alle dingen yn Kristus, sawol 

yn 'e himel as dy't op 'e ierde binne, yn ien sammelje yn Him. (Efeziërs 1:7-10) 

Merk op dat de wil fan Ma in mystearje is foar de measten (dejingen dy't no net neamd binne), yn 
wêzen oant de dispensaasje fan 'e folsleinens fan tiden - dy't foar it meast sil komme nei in profetearre 
opstanning. 

Dochs hat Ma lang lyn aspekten fan syn plan útlein: 



11 De rie des Heare stiet yn ivichheit, de plannen fen syn hert fan alle slachten. (Psalm 33:11) 

18 wittende dat jo net ferlost binne mei ferneatige dingen, lykas sulver of goud, fan jo doelleas 
gedrach, ûntfongen troch oerlevering fan jo âffears, 19 mar mei it kostbere bloed fan Kristus, as 
fan in laem sûnder smet en sûnder flek. 20 Hy is wier foarbeordinearre foar de stifting fen ’e 
wrâld, mar is yn dizze lêste tiden foar jimme toand. (1 Petrus 1:18-20) 

8 Allegearre dy’t op ’e ierde wenje, scil him oanbidde, hwaens nammen net skreaun binne yn it 
libbensboek fan it deade Laam fan ’e grûnslach fen ’e wrâld ôf. (Iepenbiering 13:8) 

It feit dat de Bibel seit dat it Laam, wat Jezus betsjuttet (ferl. Jehannes 1:29, 36), fan it begjin ôf bedoeld 
wie om deade te wurden, lit sjen dat Ma wist dat de minsken sûndigje soene en Hy hat al lang in plan. 

De profeet Jesaja waard ynspirearre om dit op te nimmen oer de wissichheid fan Mas plan: 

8 Untink dit, en lit jimme minsken sjen; Tink derom, o jimme oertreders. 9 Tink oan de eardere 
dingen fan âlds, hwent Ik bin Ma, en der is gjin oare; Ik bin Ma, en d'r is gjinien lykas My, 10 

Ferklearje it ein fan it begjin ôf, en fan âlds ôf dingen dy't noch net dien binne, sizzende: Myn rie 
scil stean, en Ik scil dwaen al myn wille , 11 Rôffûgel út it easten, De man dy't Myn rie útfiert, út in 
fier lân. Ja, ik haw it sprutsen; Ik sil it ek bringe. Ik haw it fan doel; Ik sil it ek dwaan. (Jesaja 46:8-
11) 

11 De rie des Heare stiet yn ivichheit, de plannen fen syn hert fan alle slachten. (Psalm 33:11) 

Mas plannen sille útkomme. 

Tink ek oan it folgjende: 

16 Hwent sa leaf hie Ma de wrâld, dat Er syn iennichstberne Soan jown hat, dat hwa't yn Him 
leaut, net forgean scil, mar ivich libben hawwe. 17 Want Ma hat syn Soan net yn 'e wrâld stjoerd 
om de wrâld te feroardieljen, mar dat de wrâld troch Him rêden wurde soe (Jehannes 3:16-
17). 

No't wy guon fan Mas attributen sjogge, lykas Hy is goed, is in planner, en is leafde: dit soe ús helpe om 
Him en syn basismotivaasjes better te begripen wêrom't Hy wat makke. 

Do bist wichtich. Jo dogge saak! Ma hâldt fan JOU persoanlik. En hat in plan foar jo persoanlik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Mun na Dafɛnw dabɔra? Mun na Hadamadenw? Mun na Sitanɛ? 
Tiɲɛ ye mun ye? Lafiɲɛbɔ ni jurumu gundo ye mun ye? 

Ien fan 'e grutste fragen dy't filosofen troch de ieuwen hinne hiene is: "Wêrom binne wy hjir?" In oar is: 
"Wêrom is der wat?" 

De basisantwurden op dizze fragen kinne fûn wurde yn it wurd fan Ma, de Bibel. 

Wylst d'r ferskate ideeën binne oer de oarsprong fan it universum, is d'r in konsensus tusken in protte 
wittenskippers, lykas religieuze minsken, dat minsken allegear deselde mem hiene (hoewol't der 
diskusjes binne oer hoe fier werom dat giet). 

It Boek fan Genesis 

Wy krije wat ideeën oer wêrom't Ma alles makke yn it earste boek fan 'e Bibel, ornaris bekend as 
Genesis. 

Hieltyd mear lit it Boek Genesis sjen dat Ma seach wat Hy makke wie goed (Genesis 
1:4,10,12,18,21,25,31). En, it lettere Boek fan Jesaja ynformearret ús dat Ma de ierde foarme om 
bewenne te wurden (Jesaja 45:18). 

Genesis leart dit oangeande Ma dy't minsken makket: 

26 Do sei Ma: Lit Us de minske meitsje nei ús byld, neffens ús liken; lit se hearskje oer de fisken 
fan 'e see, oer de fûgels fan 'e loft en oer it fee, oer de hiele ierde en oer al it krûpend dat op 'e 
ierde krûpt." 

27 Sa makke Ma de minske nei syn byld; nei it byld fan Ma hat Er him makke; manlik en froulik 
makke Hy se. 28 Do seinge Ma hjar, en Ma sei tsjin hjar: Wês fruchtber en formannichfâldigje; 
folje de ierde en bedjerje it; hawwe hearskippij oer de fisken fan 'e see, oer de fûgels fan' e loft, 
en oer al it libben dat op 'e ierde beweecht." 

29 En Ma sei: Sjuch, Ik haw jimme jown al it krûd dat sied jout dat op ’e hiele ierde is, en alle 
beam hwaens frucht sied jout; dy scil it ta spize wêze. 30 Ek haw Ik oan alle bisten fen ’e ierde, 
oan alle fûgel yn ’e loft, en oan alles dat op ’e ierde krûpt, dêr’t libben yn is, alle griene krûden ta 
iten jûn; en it wie sa. (Genesis 1:26-30) 

Ma foarme minsken nei de Masoarte, net nei in bistesoarte. Ma reprodusearret himsels yn wêzen 
(Maleachi 2:15). Wy sjogge dat minsken makke binne yn in wat fysyk byld fan Ma om te hearskjen oer 
dingen op 'e ierde (ferl. Hebreeërs 2:5-8), en oare skriften litte sjen dat ferMaliking diel útmakket fan it 
plan (ferl. 1 Jehannes 3:2) ). 

Wiene minsken en de skepping min? 

Nee. It folgjende fers yn Genesis fertelt ús: 



31 Do seach Ma alles hwet Er makke hie, en it wier wier tige goed . Sa wiene de jouns en de 
moarns de seisde dei. (Genesis 1:31) 

Dat, de hiele werskepping (Genesis 1:3-2:3) wie heul goed en, sa't it liket, soene Mas ynstruksjes foar 
minsken wêze om de ierde te ûndernimmen (Genesis 1:28). 

Nei de seisde dei rêste Ma: 

1 Sa waerden de himel en de ierde en hjar hiele leger folmakke. 2 En de saunde deis makke Ma in 
ein oan syn wirk dat Er dien hie, en Hy rêste de saunde deis fen al syn wirk dat Er dien hie. 3 Do 
seinge Ma de saunde deis en hillige dy, om’t Er dêryn rêste fan al syn wirk dat Ma skepen en 
makke hie. (Genesis 2:1-3) 

Ma makke yn essinsje in fysike skepping yn seis dagen en in mear geastlike skepping op 'e sânde. 

Ma dy't de sânde dei segent, lit ek sjen dat Hy it "goed" beskôge (yn Exodus 20:8 seit Hy "it hillich te 
hâlden"). 

Ma hat in plan. 

Wat is de minske? 

Merk ek it folgjende út Genesis: 

15 Do naem de Heare Ma de man en sette him yn 'e tún fen Eden, om dy to biwarjen en to 
biwarjen. (Genesis 2:15) 

De reden om de tún te fersoargjen en te hâlden wie om te wurkjen om it better te meitsjen. 

It Alde Testamint leart: 

4 Hwet is de minske, datstû oan him tinkst,  
en de minskesoan, datstû him bisocht?  
5 Hwent Jo hawwe him in bytsje leger makke as de ingels,  
en Jo hawwe him kroane mei gloarje en eare. 

6 Jo hawwe him makke ta hearskippij oer it wirk fen jins hannen;  
Jo hawwe him alles ûnder de foetten set,  
7 alle skiep en kij,  
ek it bist fan it fjild,  
8 de fûgels fen ’e loft,  
en de fisken fen ’e sé dy’t troch ’e paden fen ’e see geane. (Psalm 8:4-8) 

Minsken krigen hearskippij oer de ierde (diel fan 'e wurken fan Mas hannen). It Nije Testamint fersterket 
dit noch fierder: 



5 Hwent Hy hat de kommende wrâld, dêr’t wy oer prate, net oan ’e ingels ûnderwurpen. 6 Mar 
ien op in plak tsjûge, sizzende: Hwet is de minske, datstû oan him tinkst? of de minskesoan, 
datstû him bisocht ? 

7 Jo hawwe him in bytsje leger makke as de ingels; Jo hawwe him kroane mei gloarje en eare , en 
hawwe him set oer it wurk fen jins hannen: 8 Jo hawwe alle dingen ûnder syn foetten steld. 
Hwent yn dat er alles ûnder him ûnderwurpen hat, liet er neat oer dat net ûnder him steld is. 
Mar no sjogge wy noch net alle dingen ûnder him lein. 

9 Mar wy sjogge Jezus, dy’t troch it lijen fen ’e dea in bytsje leger makke is as de ingels, kroane 
mei gloarje en eare ; dat er troch de genede fan Ma de dea priuwe soe foar elk minske. 

10 Hwent it waerd him, foar hwa't alle dingen binne, en troch hwa't alle dingen binne, by it 
bringen fan in protte soannen ta hearlikheid, om de kaptein fan har heil troch lijen folslein te 
meitsjen. 

11 Hwent hy dy’t hilliget as de hillige binne allegearre ien; dêrom skamje er him net om se 
bruorren te neamen; 

12 sizzende: Ik scil myn broerren jins namme forklearje, midden yn ’e tsjerke scil ik Jo lof sjonge. 

13 En ek scil ik myn bitrouwen op him sette. En wer: Sjuch, ik en de bern dy't Ma my jûn hat. 

14 Om’t de bern dan flêsk en bloed diele hawwe, hat er dêr ek sels diel fan; dat hy troch de dea 
him ferneatigje soe dy't de macht fan 'e dea hie, dat is de duvel; 

15 En rêd dejingen dy't út eangst foar de dea har hiele libben ûnderwurpen wiene oan slavernij. 

16 Hwent wierlik, hy naam it aard fen ingels net op him; mar hy naem it sied fen Abraham op 
him. 

17 Dêrom moast it him yn alle dingen lykmakke wurde oan syn bruorren, dat er in barmhertich en 
trou hegepryster wêze soe yn dingen dy't Ma oangeane, om fersoening te meitsjen foar de 
sûnden fan it folk. ( Hebreeërs 2:5-17 , KJV) 

Dat, it regearjen fan it universum is diel fan it plan. 

Dochs is ien fan 'e redenen dat alle dingen noch net ûnder minsklike kontrôle binne de folgjende: 

23 want allegearre hawwe sûndige en ûntbrekke de hearlikheid fan Ma, (Romeinen 3:23) 

Mar it ferlossen fan ús fan 'e sûnde is ûnderdiel fan it plan (ferl. Romeinen 3:24-26), dat wy sille letter 
hearskje kinne. 

Mystearje fan minsken yn ferliking mei bisten 

Binne minsken gewoan bisten, allinich ûnderskiede as heger evoluearre as oare primaten? 



Nee. 

Wittenskippers hawwe dêr muoite mei. 

Mar dyjingen dy't ree binne om Mas wurd te akseptearjen, koene it begripe. 

Minsken hawwe de geast fan 'e minske yn har, wylst bisten, ynklusyf de oare primaten, dyselde geast 
net hawwe. De realiteit dat d'r in geast is yn 'e minsken wurdt leard yn sawol it Alde en Nije Testamint: 

8 Mar der is in geast yn ’e minske, en de adem fen ’e Almachtige jout him forstân. (Job 32:8) 

11 Hwent hwa minske wit de dingen fen in minske útsein de geast fen 'e minske dy't yn him is?... 
(1 Korintiërs 2:11) 

Sekularisten wolle net tajaan dat der in geast yn 'e minske is dy't Ma joech. 

Mar der is. 

En dy geast fan 'e minske ferskilt fan 'e soarte fan geast dy't bisten hawwe (ferl. Prediker 3:21). 

Werom yn 1978 joech de âlde Worldwide Church of Ma in boekje út fan Herbert W. Armstrong mei de 
titel What Science Can't Discover About The Human Mind . Hjir binne wat úttreksels derfan: 

Wêrom kinne de grutste geasten wrâldproblemen net oplosse? Wittenskippers hawwe sein: 
"Sjoen genôch kennis, en wy sille alle minsklike problemen oplosse en al ús kwea genêze." Sûnt 
1960 is it fûns fan kennis fan 'e wrâld ferdûbele. Mar it kwea fan it minskdom is ek ferdûbele. … 

Mar de grutste minsklike geasten hawwe dy Malik iepenbierre KENNIS nea begrepen. It is as hie 
Ma ús Maker syn berjocht nei ús stjoerd yn in ûnbrekbere geheime koade. 

En de grutste minsklike geasten hawwe dy geheime koade nea kreake. Moderne wittenskip kin 
it net begripe. Psychologen begripe sels net fan wat de minsklike geast is gearstald. … 

Der is praktysk gjin ferskil yn foarm en konstruksje tusken dierbrein en minsklik brein. De 
harsens fan oaljefanten, walfisken en dolfinen binne grutter as it minsklik brein, en it brein fan 'e 
sjimpansee is wat lytser. 

Kwalitatyf kin it minsklik brein in bytsje superieur wêze, mar net genôch om it ferskil yn útfier op 
ôfstân te rekkenjen. 

Wat kin dan it grutte ferskil ferklearje? Wittenskip kin net adekwaat antwurdzje. Guon 
wittenskippers, op it mêd fan harsensûndersyk, konkludearje dat, fan need, in net -fysike 
komponint wêze moat yn it minsklik brein dat net yn bisteharsens bestiet. Mar de measte 
wittenskippers sille net tajaan de mooglikheid fan it bestean fan 'e nonphysical. 



Hokker oare ferklearring is der? Eigentlik, bûten de heul lichte graad fan fysike superioriteit fan 
it minsklik brein, hat de wittenskip GEEN útlis, fanwegen ûnwilligens om sels de mooglikheid fan 
it geastlike ta te jaan. 

As de minske wegeret sels it bestean fan syn eigen Maker ta te jaan, slút er grutte oseanen fan 
wiere basiskennis, feiten en BEGRIP út syn geast. As hy FABLE ferfangt foar wierheid, is hy, fan 
alle minsken, MEEST ONGENIED, hoewol hy himsels wiist te wêzen. … 

MAN waard makke út it stof fan 'e grûn. Hy ûntfangt syn tydlik minskelibben út 'e loft, yn en út 
syn noastergaten sykhelle. Syn libben is yn it bloed (Gen. 9:4, 6). Mar it libbensbloed wurdt 
oksidearre troch it sykheljen fan lucht, sels as benzine yn 'e carburetor fan in auto. Dêrom is 
azem de "azem fan it libben", lykas it libben yn it bloed is. 

Merk foarsichtich op dat de MAN, folslein makke fan matearje, in libbene siel WURD sa gau't de 
ADEM him syn tydlik fysike libben joech. ... De SIL is gearstald út fysike MATERIE, net Geast. 

Ik haw útlein dat minsklik brein is hast identyk oan dier harsens. Mar de minske waard makke yn 
'e foarm en foarm fan Ma, om in spesjale relaasje mei Ma te hawwen - om it potensjeel te 
hawwen om berne te wurden yn' e FAMILY fan Ma. En Ma is GEEST (Jehannes 4:24). Om it 
mooglik te meitsjen om de kloof te oerbrêgjen - of om de oergong fan 'e MENSLIKE, folslein út 
MATERIE, te meitsjen yn GEEST-wêzens yn Mas Keninkryk, dan folslein gearstald te wêzen út 
Geast, en tagelyk de MENS in MIND te jaan lykas Mas - Ma sette in geast yn elke minske. 

Yn Job 32:8 lêze wy: "D'r is in geast yn 'e minske: en de ynspiraasje fan' e Almachtige jout har 
begryp." 

Dit is in geweldige WAARHEID, begrepen troch mar heul pear. 

Ik neam dizze geast de MINSKLIKE geast, want it is IN elke minske, ek al is it GEEST ESSENCE en 
gjin matearje. It is NET in geast persoan of wêzen. It is net de MAN, mar geast essinsje IN de 
man. It is NET in siel - de fysike minske is in siel. De minsklike geast jout de krêft fan INTELLECT 
oan it minsklik brein. 

De minsklike geast leveret gjin minsklik LIBBEN - it minsklik LIBBEN is yn it fysike BLOED, 
oksidearre troch de ADEM fan it libben. 

It is dat net-fysike komponint yn it minsklik brein dat net bestiet yn it harsens fan bisten. It is it 
yngrediïnt dat de oergong fan minsklik nei Malik mooglik makket, sûnder matearje yn geast te 
feroarjen, op it momint fan 'e opstanning. Dat sil ik letter efkes útlizze. 

Lit my in pear essensjele punten dúdlik meitsje oer dizze geast yn 'e minske. It is geast essensje, 
krekt as yn matearje lucht essinsje is, en sa is wetter. Dizze minsklike geast kin net sjen. De 
fysike BRAIN sjocht, troch de eagen. De minsklike geast IN in persoan kin net hearre. It brein 
heart troch de earen. Dizze minsklike geast kin net tinke. 

It brein tinkt - hoewol't de geast de krêft jout om te tinken, wylst brute dierharsens sûnder sa'n 
geast net kinne, útsein op 'e meast elementêre manier. . .. 



Krekt sa't gjin stom bist de dingen fan 'e kennis fan 'e minske witte kin, koe de minske ek net 
troch harsens allinich, útsein troch de geast fan 'e minske - de minsklike geast - dy't yn 'e minske 
is. Sa ek, op deselde wize, kin sels in minske net witte - begripe - de dingen fan Ma, útsein as of 
oant hy in oare geast ûntfangt - de Hillige Geast fan MA. 

Noch in oare manier steld, alle minsken hawwe fan berte in geast neamd "de geast fan 'e 
minske" dy't IN HIER is. Merk foarsichtich op dat dizze geast NET de man is. It is wat IN DE MAN. 
In man kin in lyts knikkert slikke. It is dan wat yn 'e man, mar it is net de man of in diel fan him as 
man. De man wie makke fan it stof fan 'e grûn - stjerlik. Dizze minsklike geast is net de siel. It is 
iets IN 'e siel dat sels de fysike MAN IS. 

Merk fierder, fers 14: "Mar de natuerlike minske ûntfangt de dingen fan 'e Geast fan Ma net: 
want se binne dwaasheid foar him; hy kin se ek net kennen, om't se geastlik ûnderskieden 
wurde. 

Dat, fan berte, jout Ma ús ien geast, dy't by gebrek oan in bettere Betingsten ik in minsklike 
geast neam. It jout ús MIND macht dy't net yn bist BRAIN. Dochs is dy MIND-krêft beheind ta 
kennis fan it fysike universum. WÊROM? Om't kennis allinich yn 'e minsklike geast komt troch de 
fiif fysike sintugen. 

Mar merk op dat Ma de skepping fan 'e MAN net foltôge hie by de skepping fan Adam en Eva. 
De fysike skepping wie foltôge. Se hiene dizze "minsklike" geast by har skepping. … 

HOE hat Ma pland om "de kleau te oerbrêgjen" fan fysike nei geastlike komposysje - om Himsels 
te reprodusearjen út FYSIKALE MENSEN DAT FAN DE FYSIKALE GROND KOMME? 

Earst sette Ma IN 'e fysike MAN in "minsklike" geast. It is lykwols NET de minsklike geast dy't de 
besluten makket, komt ta berou, of bout it karakter. Lykas ik haw beklamme, jout dizze geast 
gjin libben, kin net sjen, hearre, fiele of tinke. It machtigt de FYSIKALE MAN, troch syn BRAIN, om 
dizze dingen te dwaan. Mar dizze geast RECORDT elke gedachte - elk stikje kennis ûntfongen 
troch de fiif sintugen en it registrearret hokker karakter - goed of min - dat is ûntwikkele yn it 
minsklik libben. 

De minsklike MAN is letterlik makke fan KLEI. Ma is as de master pottebakker dy't in skip út klaai 
foarmje en foarmje. Mar as de klaai te hurd is, sil it net bûge yn 'e foarm en foarm dy't er wol. As 
it is te sêft en fochtich, it ûntbrekt stevigens oan "STAY PUT" dêr't de pottebakker bûgt it. 

Opmerking yn Jesaja 64:8: "Mar no, o [ivich], do bist ús heit; wy binne de klaai, en do ús 
pottebakker; en wy binne allegearre it wurk fan jins hân." 

Dochs hat Ma elk fan ús in MIND FAN SYN EIGEN jûn. As men wegeret om Ma of Mas wegen te 
erkennen - wegeret te bekearen fan it ferkearde en nei it rjocht te draaien, kin Ma him net 
nimme en Malik karakter yn him skeppe. Mar de minsklike KLEI moat soepel wêze, moat har wol 
jaan. As de minske stiifet en him ferset, is er as klaai dy't te droech en stiif is. De pottebakker kin 
der neat mei. It sil net jaan en bûge. Ek, as hy sa ûntbrekt oan wil, doel en bepaling dat er net 
"bliuwe sil" as Ma him foar in part foarmet yn wat Ma wol dat hy wêze sil - te winsklik, swak, 
sûnder woartel fan karakter, sil hy nea ferneare oant it ein. Hy sil ferlieze. … 



It moat MA's gerjochtichheid wêze, want ús allegearre binne foar Him as smoarge lappen. Hy 
bringt syn kennis, syn gerjochtichheid, syn karakter hieltyd yn ús yn - AS wy it iverich sykje en it 
wolle. MAAR WE HAVE ÚS HEEL WICHTICH DEEL DAARIN. … 

As wy it KARAKTER FAN MA ûntfange troch de Hillige Geast fan Ma, reprodusearret Ma mear en 
mear HIMSELS yn ús. 

Uteinlik, yn 'e opstanning, sille wy as Ma wêze - yn in posysje wêr't wy net sûndigje kinne, om't 
wy it sels sa set hawwe en fan 'e sûnde ôfdraaid hawwe en striden en stride TEGEN sûnde en 
sûnde oerwinne. 

Mas DOEL SIL folbrocht wurde! 

Ja, Mas doel sil folbrocht wurde. 

Wêrom makke Ma manlju en froulju? 

Yn ferbân mei de skepping fan minsken, wêrom makke Ma se manlik en froulik? 

No, in foar de hân lizzende reden soe te krijen hawwe mei reproduksje lykas Ma de earste man en frou 
fertelde: 

28 Wês fruchtber en formannichfâldigje; folje de ierde ... (Genesis 1:28). 

De Bibel jout in frij spesifike relatearre reden: 

14 ... Tusken dy en de frou fen dyn jeugd ... hja is dyn maat En dyn frou by forboun. 15 Mar hat Er 
hjar net ien makke, in oerbliuwsel fen ’e Geast? En wêrom ien? Hy siket Malik neiteam ... 
(Maleachi 2:14bd-15) 

Ma makke mantsjes en wyfkes sadat se ien wêze koene en úteinlik Malike neiteam produsearje (foar 
ferMaliking). 

Jezus learde: 

4 En Hy antwirde en sei tsjin hjar: Hawwe jimme net lêzen dat Hy dy’t se yn it bigjin makke hat, 
hjar manlik en froulik makke hat, 5 en sei: Om dy reden scil in man syn heit en mem ferlitte en 
him byinoar komme syn frou, en dy twa scille ien flêsk wurde'? 6 Sa binne hja net mear twa, mar 
ien fleis. Dêrom, wat Ma gearfoege hat, lit de minske net skiede." (Mattéus 19:4-6) 

De apostel Paulus skreau yn ferbân mei dit dat: "Dit is in grut mystearje, mar ik sprek oer Kristus en de 
tsjerke" (Efeziërs 5:32). 

Dêrnjonken helpt de twa goed ien wurden ús ek de relaasje tusken de Heit en de Soan better te 
begripen (Jehannes 17:20-23). 



De houliksrelaasje helpt de relaasje tusken de Heit en de Soan (dy't de Bibel beide identifisearret as Ma, 
bygelyks Kolossers 2:2, dat is in mystearje foar de measten) as wat sil barre mei bekearde minsken nei 
de opstanning (dy't de Bibel neamt ek in mystearje, bygelyks 1 Korintiërs 15:51-54). 

De apostel Paulus besprutsen leafde en joech wat oare geastlike lessen yn ferbân mei de houliksteat: 

4 ... fermanje de jonge froulju om har manlju leaf te hawwen, har bern leaf te hawwen (Titus 
2:4). 

22 Froulju, jow jo eigen manlju ûnder, lyk as de Heare. 23 Hwent de man is it haad fan 'e frou, lyk 
as Kristus it haad is fan 'e tsjerke; en Hy is de Ferlosser fan it lichem. 24 Dêrom, lyk as de tsjerke 
ûnderwurpen is oan Kristus, sa litte de froulju yn alles oan har eigen manlju wêze. 

25 Mannen, hâld fan jimme froulju, lyk as Kristus ek de tsjerke leaf hie en Himsels foar har joech, 
26 dat Er hjar hilligje en reinigje mocht mei de wask fen wetter troch it wurd, 27 dat Er hjar sels in 
hearlike tsjerke foarstelle mocht, net mei plak of rimpel of sokssawat, mar dat se hillich en 
sûnder smet wêze soe. (Efeziërs 5:22-27) 

In oare reden om manlju en froulju te meitsjen wie om it mooglik te meitsjen, hoewol mei fysike 
ûnderskiedingen yn dit libben, foar pearen om tegearre mei Jezus te ferhearlikjen (Romeinen 8:16-17). 
Tegearre gearwurkje (Genesis 1:28; Prediker 4:9-12) en sels mei-inoar lije yn dit libben wie ek diel fan it 
plan (Romeinen 8:16-17) foar man-frou-pearen. 

Litte wy ek wat lessen út 'e skiednis sjen: 

30 Troch it leauwe foelen de muorren fen Jericho del, nei’t hja saun dagen omsingele wierne. 31 

Troch it leauwe is de hoer Rachab net omkommen mei dyjingen dy’t net leauden, do’t hja de 
spionnen mei frede ûntfongen hie. 32 En hwet scil ik mear sizze? Want de tiid soe my ûntbrekke 
om te fertellen fan Gideon en Barak en Simson en Jefta, ek fan David en Samuël en de profeten: 
33 dy’t troch it leauwe keninkriken ûnderbrocht hawwe, gerjochtichheid wurke, beloften krigen, 
de mûlen fan liuwen tsjinholden, 34 it geweld útbluste fan fjoer, ûntsnapte de râne fan it swurd, 
út swakke waarden makke sterk, waard dappere yn 'e striid, kearde ta flecht de legers fan' e 
aliens. 35 Froulju krigen har deaden wer opwekke. Oaren waarden martele, net akseptearje 
befrijing, dat se koenen krije in bettere opstanning. 36 Noch oaren hiene bespotting en geseling , 
ja, en fan keatlingen en finzenisstraf. 37 Hja waerden stienje, hja waerden yn twaen sawn, hja 
waerden forsocht, waerden slein mei it swird. Hja swalken om yn skieppefellen en geitevellen, 
wanhopich, oandien, pinige - 38 hwa't de wrâld net wurdich wie. Se swalken yn woastinen en 
bergen, yn hoalen en grotten fan 'e ierde. 39 En al dizze, nei't se in goed tsjûgenis krigen hawwe 
troch it leauwe, hawwe de belofte net ûntfongen, 40 Ma hat ús wat betters foarsjoen, dat se net 
folslein makke wurde soene sûnder ús. (Hebreeërs 11:30-40) 

Sawol manlju as froulju hienen leauwe en wiene erfgenamten fan 'e beloften - likegoed. En sawol manlju 
as froulju moatte perfekt makke wurde. En dit sil better wêze foar ús. 

Foar hokker doel? 

Om leafde te jaan op in unike manier yn alle ivichheid. 



As de apostel Paulus skreau oan kristenen (en net allinich echtpearen): 

12 En mei de Heare jimme tanimme en oerfloedich meitsje yn leafde ta inoar en foar allegearre 
... (1 Tessalonikers 3:12) 

Oft man of frou, minsken binne bedoeld om leafde te jaan. Tanimmende leafde foar allegear sil de 
ivichheid better meitsje. 

Wat barde mei minsken? 

Doe't Ma earst minsken makke, seinge Hy har (Genesis 1:28). Hy sei ek dat alles wat Hy makke (ynklusyf 
minsken) "heul goed" wie (Genesis 1:31). 

Merk fierder op dat de Bibel spesifyk leart: 

29 ... Dat Ma de minske rjocht makke hat, Mar hja hawwe in protte plannen socht. (Prediker 
7:29) 

Yn 'e tún fan Eden joech Ma de earste wiere minsken - Adam en Eva (Genesis 3:20) - alles dat se echt 
nedich wiene. 

Se hiene in skjinne en noflike omjouwing, iten en wat te dwaan (Genesis 2:8-24). Se libbe yn prinsipe 
troch de wierheid. 

Mar d'r is ek in ûnsichtbere geastewrâld dy't foar de measten in mystearje is. D'r is in ûnsichtber ryk dat 
ingels omfettet. De Bibel lit sjen dat foardat de minske skepen waard in tredde fan 'e ingels yn opstân 
kaam en folge in tsjinstanner no bekend as Satan (Iepenbiering 12:4). 

Yn 'e tiid ferskynde de satan (ferl. Iepenbiering 12:9) as in slange. Hy fertelde Eva doe dat Ma har 
tsjinhâlde (Genesis 3:1,4-5). 

De slange ferrifele Eva troch syn list (2 Korintiërs 11:3). Satan fertelde Eva om Mas wurd net te leauwen 
(Genesis 3:2-4). Hy die in berop op Eva's persoanlike lusten en idelens en se keas om Ma net te hearren 
en ynstee nei de satan te harkjen (Genesis 3:6a). Har man Adam wie dêr mei Eva, en besleat dat hy 
sûndigje soe en by har wêze soe (Genesis 3:6b). 

Spekulative Insert: Human Longevity 

Nei de earste fiif haadstikken fan it boek Genesis, dêr't wy sjogge guon minsken libje mear as 
900 jier. 

Dus wêrom libbe iere minsken lykas Adam en Noach sa lang? 

De Joadske histoarikus Josephus bewearde dat dit foar in part wie om't Ma it iten "fiter" hie foar 
har en ek om har tiid te jaan om iere technologyen te ûntwikkeljen (Antiquities Book 1, 3:9). 



Blykber, lykwols, in reden dat Ma tastien minsken te libjen langer libben foar wie dat se koenen 
better sjen de gefolgen fan sûnde en libje los fan Mas wegen. Doe soene de effekten fan 
fersmoarging bygelyks net sa gau dúdlik wêze as yn de 21e ieu . Fierder soe it hawwen fan 
langere libbensdoer har holpen hawwe om sosjale en oare problemen better te sjen wêr't 
minsken har yn krije. 

Se soene sjen dat minsken de wrâld NET better meitsje. Dêrom, neidat se sille wurde opwekke 
(Iepenbiering 20: 11-12), se soene better realisearje de flaters yn net gean Mas wei. 

Lettere generaasjes soene de Grutte Flood sjoen hawwe (it is yn 'e histoaryske records fan in 
protte maatskippijen) en ek mear fan' e negative effekten fan 'e minske sjoen nei de rjochting 
fan Satan, yn tsjinstelling ta wirklik Mas manier te libjen. 

Ma bepaalde dat it better wie foar de lettere generaasjes om koartere libbens te libjen, yn 't 
algemien , en lije foar koartere perioaden. Mas plan is om lijen te minimalisearjen (ferl. 
Klaagliederen 3:33). 

Mystearje fan Satan en syn demoanen 

Mar it wie net allinnich Eva dy't bedrogen waard. It Nije Testamint seit "dy slange fan âlde" wurdt "de 
duvel en satan neamd, dy't de hiele wrâld ferrifelet" (Iepenbiering 12:9). 

Jezus learde dat de satan in liger wie en de heit (oarsizzer) fan ligen (Jehannes 8:44). 

Oarspronklik waard de satan bekend as Lucifer (Jesaja 14:12), dat betsjut "drager fan ljocht." Hy wie in 
"cherub" (Ezekiel 28:14). In cherub is in wjukken ingelich wêzen waans rollen omfette te wêzen op it 
genedestoel fan Ma (Exodus 25:18-20; Ezekiel 28:14,16). 

Lucifer waard makke as in yn prinsipe perfekt (ferl. Ezekiel 28:15) en oantreklik wêzen (cf. Ezekiel 28:17). 
Mar dy folsleinens duorre net (Ezekiel 28:15). 

Ma makke Lucifer en de ingels, mar, yn in sin, wie har skepping net folslein oant karakter yn har foarme 
waard. No kin Ma it karakter net daliks yn ien sette - as Hy dat die, soe Hy yn prinsipe in soarte fan 
"komputer-kontroleare" robot meitsje. Dit is wier foar geastlike wêzens lykas minsken. 

As Ma it rjochtfeardige karakter fuortdaliks skepe troch fiat, soe d'r gjin karakter wêze, om't karakter dat 
fermogen is fan in aparte entiteit, fan it yndividu, om ta syn / har eigen kennis fan 'e wierheid te 
kommen en syn / har eigen te meitsjen beslút, en de wil om it rjocht te folgjen ynstee fan it ferkearde. 
En it yndividu makke moat dat beslút nimme. Mei oare wurden, it yndividu, minske as ingel, hat in diel 
yn syn/har/har eigen skepping. 

Dit is in mystearje foar de measte, om't in pear minsken dit folslein hawwe begrepen. 

Begryp asjebleaft dat de Bibel toant dat, goed foar it ynsidint yn 'e Tún fan Eden, de satan "perfekt yn 
syn wegen" wie (Ezekiel 28:11-15a), mar doe beswykt er foar grutskens en ûngerjuchtichheit en waard 
delslein nei de ierde (Ezekiel 28:15b-17; Jesaja 14:12-14). Hy waard in tsjinstanner fan Ma (Satan betsjut 
tsjinstanner), ynstee fan in rjochtfeardige karakter te bouwen. 



Syn opstân wie ien reden dat nei de earste skepping fan Genesis 1: 1, der gaos wie en de ierde waard 
"woastin" (ISV, GNB) yn Genesis 1: 2. Dat Ma gie doe om "it gesicht fan 'e ierde te fernijen" (Psalm 
104:30), dy't omfette it meitsjen fan dingen dy't Hy die tidens de "werskepping" (Genesis 1:3-31; 2:1-3). 

Wêrom is ien fan dat fan belang? 

No, de fernijing (de "werskepping") lit sjen dat Ma kin reparearje wat de duvel kin ferneatigje. De 
Skriften litte sjen dat Ma in plan hat om dat yn 'e takomst te dwaan (bgl. Hanne 3:19-21; Jesaja 35:1-2). 

Noch fierder beskôgje dat de Bibel leart dat Lucifer "it segel fan folsleinens wie, fol wiisheid en perfekt 
yn skientme" (Ezekiel 28:12). 

As in angelysk wêzen hie Lucifer gjin fysike ûnderhâld nedich. 

Lucifer hie it allegear. 

Dochs sûndige hy (lykas guon oare ingels per 2 Petrus 2:4) en luts in tredde fan 'e ingels mei him nei de 
ierde (Iepenbiering 12:4) (ingelen moatte letter wurde beoardiele troch Mas folk per 1 Korintiërs 6: 3). 

Lucifer en syn opstân lieten sjen dat sels wêzens dy't "it alles hiene" kinne rebelje om te besykjen om 
dingen slimmer te meitsjen. En letter oertsjûge er de earste minsken dy't "alles hiene" om ek tsjin Ma te 
rebellearjen (Genesis 3:1-6). 

Hjirtroch helpt dit oan te jaan dat as Ma de minsken alles joech wat se nedich hawwe, sadat der gjin 
earmoede soe wêze, dat sûnder Malik karakter, minsken noch altyd problemen foar harsels en oaren 
feroarsaakje. 

Wêrom lit Ma de satan ferrifelje ? 

Hat de opstân fan Satan Mas plan tsjinwurke? 

Nee. 

Mar lit de Bibel net sjen dat de satan, de "prins fan 'e macht fan 'e loft" (Efeziërs 2:2), syn egoïstysk en 
ûngehorich berjocht útstjoert? Hat de Duvel de geasten fan it grutste part fan it minskdom net "bline" as 
"de Ma fan dizze tiid" (2 Korintiërs 4:4)? 

Ja en ja. 

Learet de Bibel net dat Satan de Duvel "de hiele wrâld ferrifelet" (Iepenbiering 12:9)? 

Ja. 

No, wêrom liet Ma Satan en syn demoanen komme om minsken te ferrifeljen en oare problemen op 'e 
ierde te feroarsaakjen? 

Der binne in pear redenen. 



De apostel Paulus neamde ús tiid "dizze hjoeddeistige kweade tiidrek" (Galatiërs 1:4), wat in bettere tiid 
betsjuttet om te kommen. 

Wêrom is Satan lykwols tastien om ien fan syn macht te hawwen yn ús tiid, om't hy Ma earder ôfwiisde? 

De ynfloed fan satan helpt ús lessen te learen, en faaks karakter te bouwen, rapper dan as it net 
oanwêzich wie. Sneller, sadat wy rjochtfeardich karakter kinne oerwinne en bouwe troch ferset te 
meitsjen en ek de fruchten fan 'e ferkearde kant te sjen. Elke kear as jo sûnde fersette wurde jo geastlik 
sterker. 

Hoewol soms lestich, resultearret dizze fersnelling yn minder algemien lijen. 

Litte wy in pear dingen beskôgje dy't dit helpe te yllustrearjen. 

Beskôgje koalstof, as in stik stienkoal. It kin relatyf maklik útinoar brekke, mar ienris It is ûnder ekstreme 
druk kin it feroarje yn in diamant - dat is ûnder de hurdste fan natuerlike stoffen. Sa, de swakke wurdt 
sterk troch druk. De Bibel leart dat kristenen, hoewol swak binne yn 'e wrâld (1 Korintiërs 1:26-29), 
suver wêze moatte lykas ferfine goud, sulver, of kostbere stiennen neffens 1 Korintiërs 3:12. 

Stel jo dan foar dat jo wat swier objekt wolle oerwinne dat jo net kinne optille. Jo kinne nei it swiere 
objekt sjen, mar dat sil it net bewege. Jo koenen jo earms tweintich minuten as wat deis bûge en dat kin 
jo earms in bytsje sterker meitsje - mar net te folle - of miskien soe it jierren en jierren duorje om wat 
ferskil te meitsjen. 

Of jo kinne traine mei swiere gewichten dy't jo kinne omgean. It opheffen fan se soe dreger wêze dan 
gewoan jo earms optille. 

Gewichtheffen soe jo earms lykwols net allinich sterker meitsje as se gewoan bûge, dit soarte oefening 
soe ek de tiid meitsje dy't nedich is om jo earms sterk genôch te krijen om it objekt folle koarter te 
oerwinnen. 

Tink no dat: 

Yn 1962 publisearren Victor en Mildred Goertzel in iepenbiere stúdzje fan 413 "ferneamde en 
útsûnderlik bejeftige minsken" neamd Cradles of Eminence. Se hawwe jierren besocht te 
begripen wat sa'n grutheid produsearre, hokker mienskiplike tried troch it libben fan al dizze 
treflike minsken koe rinne. 

Ferrassend wie it meast opfallende feit dat se hast allegear, 392, tige drege obstakels oerwinne 
moasten om te wurden wa't se wiene. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, s. 
134) 

Wat hawwe dizze foarbylden te krijen mei wêrom der in duvel is? 

De duvel tastean om te besykjen de minskheid te ferlieden, fersnelt yn wêzen it proses om ús eigen 
gebreken te oerwinnen en rjochtfeardich karakter te ûntwikkeljen mei Mas help (Filippiërs 4:13; Jakobus 



4:7). It einresultaat dêrfan is dat minsken flugger en mei it minste lijen mooglik oerwinne kinne (ferl. 
Klaagliederen 3:33; 1 Petrus 4:12-13 ; 3 Jehannes 2). 

En as Ma jo yn dizze tiid ropt, sil Hy jo net tastean dat jo fersocht wurde troch de satan of ferskate lusten 
boppe wat jo kinne omgean (1 Korintiërs 10:13). 

It wjerstean fan Satan en ferskate besikingen makket jo geastlik sterker (Jakobus 1:12, 4:7) en sil jo helpe 
om oaren yn 'e takomst te helpen (ferl. 1 Joh. 4:21). Satan wol net dat jo de wierheid fan it wurd fan Ma 
leauwe. 

Mystery of Truth 

It Cambridge Dictionary definiearret 'de wierheid' as folget: 

de wierheid de echte feiten oer in situaasje, evenemint of persoan: 

De wierheid is iets dat wirklik akkuraat is. Dochs hawwe filosofen, gewoane minsken en lieders har lang 
ôffrege oer de wierheid. 

Dat, lit ús merke hoe't it Cambridge Dictionary 'formele' wierheid definiearret: 

in feit of prinsipe dat troch de measte minsken wier wurdt tocht: 

Mar it boppesteande is wis net altyd wier. En in protte hawwe dat al lang realisearre. Dochs beskôgje in 
protte "formele" wierheid realiteit en akseptearje gjin absoluten lykas echte wierheid. Mar 
oertsjûgingen, yndividueel as kollektyf, fan harsels binne faak net wier. De Bibel warskôget tsjin dyjingen 
dy't rie nimme fan minsken yn plak fan, wier, fan Ma (Jesaja 30:1; 65:12b). Sûnde is in faktor (ferl. Jesaja 
59:2a). 

Doe't hy mei Jezus spruts, frege de Romeinske prefekt Pontius Pilatus oer wierheid: 

37 Do sei Pilatus tsjin Him: Binne Jo dan in kening? 

Jezus antwurde: "Jo sizze mei rjocht dat ik in kening bin. Om dy reden bin ik berne, en dêrom bin 
ik yn 'e wrâld kommen, dat ik tsjûge scoe fan 'e wierheid. Elkenien dy't fan 'e wierheid is, harket 
myn stim." 

38 Pilatus sei tsjin Him: Hwet is wierheid? En do't er dat sein hie, gyng er wer út nei de Joaden, en 
sei tsjin hjar: Ik fyn hielendal gjin skuld yn Him. (Jehannes 18:37-38) 

Pilatus hie blykber in protte arguminten oer wierheid heard en konkludearre dat nimmen it goed 
definiearje koe. 

Wylst Jezus doe de lêste fraach fan Pilatus net beantwurde, liket it derop dat Pilatus derút gie sûnder in 
antwurd te ferwachtsjen. Mar Jezus sei dat dy fan 'e wierheid Him soene hearre. 

Koart foar it moetsjen fan Pilatus, registrearre Johannes dat Jezus sei wat de wierheid wie: 



17 hilligje hjar troch jins wierheit. Jo wurd is wierheid. (Jehannes 17:17) 

De Bibel leart ek dat Ma net lizze kin (Hebreeërs 6:18, Titus 1:2). 

Dêrom kin konkludearre wurde dat alles wat Ma seit de wierheid is. 

No sil dit wurde beskôge as sirkulêre redenearring, foaral foar dyjingen dy't de Bibel as wier akseptearje. 
As jo lykwols bewize dat d'r in Ma is en dat Syn wurd wier is (en wy hawwe boeken, lykas Is Mas bestean 
logysk en Proof Jezus is de Messias dy't dat dogge), dan is it logysk om te konkludearjen dat it wurd fan 
Ma is de standert om te evaluearjen wat wier is. 

In leagen is iets dat tsjin 'e wierheid is. Dêrom, wat yn konflikt mei de oarspronklike ynspirearre wurd 
fan Ma is net wier, gjin saak hoefolle minsken beweare te leauwe it. 

In protte leauwe dat se "har gewisse har gids wêze moatte litte." Mar sûnder Mas Geast kin it fleislike 
geast de wierheid net ûnderskiede lykas it moat (1 Korintiërs 2:14), om't it hert wanhopich kwea kin 
wêze (Jeremia 17:9). 

Tink ek dat Jezus sei: 

4 ... "Der stiet skreaun: 'De minske scil net libje fan brea allinne, mar fan elk wurd dat út 'e mûle 
fan Ma útgiet." (Mattéus 4:4) 

Minsken produsearje brea út dingen dy't Ma makke. Mar de echte manier om te libjen is troch it wurd 
fan Ma te folgjen. 

De apostel Paulus skreau: 

13 Om dy reden tankje wy Ma ek sûnder ophâlden, om't jo it wurd fan Ma ûntfongen hawwe, dat 
jo fan ús heard hawwe, hawwe jo it wolkom hjitten net as it wurd fan minsken, mar lyk as it yn 
wierheid is, it wurd fan Ma, dat ek effektyf is wurket yn jimme dy't leauwe. 14. Hwent jimme, 
bruorren, binne neifolgers wurden fen 'e tsjerken Mas, dy't yn Judéa binne yn Kristus Jezus. (1 
Tessalonikers 2:13-14a). 

 7 ... it wurd fan 'e wierheid, (2 Korintiërs 6:7) 

13 Op Him hawwe jo ek fertroud, nei't jo it wird fan 'e wierheid heard hawwe, it evangeelje fan jo 
heil; (Efeziërs 1:13) 

5 ... de hope dy't foar jo oplein is yn 'e himel, wêrfan jo earder heard hawwe yn it wurd fan' e 
wierheid fan it evangeelje, (Kolossers 1:5) 

De wierheid is foar de measten in mystearje , om't de measten it wiere wurd fan Ma net folslein 
fertrouwe (ferl. Kolossers 1:5, -6,25 -27; 1 Tessalonikers 2:13) noch in protte fan it goede nijs fan it 
evangeelje begripe. fan heil. De measte fertrouwe op oare minsken, dy't sels binne ferrifelje troch de 
satan (Iepenbiering 12:9). Jezus sei: 



8 Dit folk komt ta My mei de mûle, en earje My mei de lippen, mar hjar hert is fier fan My. 9 En 
omdôch oanbidde hja My, en leare de geboaden fen minsken as learen. (Mattéus 15:8-9) 

Mear fertrouwen yn oare minsken dan Mas wurd liedt ta idel oanbidding en liedt minsken fuort fan 'e 
wierheid. 

Dochs kin de wierheid bekend wurde. 

De apostel Johannes skreau: 

31 Doe sei Jezus tsjin dy Joaden dy't Him leauden: As jimme yn myn wird bliuwe, binne jimme 
wier myn learlingen. 32 En dû scilst de wierheid kenne, en de wierheit scil dy frij meitsje. 
(Jehannes 8:31-32) 

46 ... En as ik de wierheid sis, wêrom leauwe jo My dan net? 47 Dy’t út Ma is, heart Mas wirden; 
dêrom harkje jo net, om't jo net fan Ma binne. (Jehannes 8:46-47) 

37 ... Ik bin yn 'e wrâld kommen, dat ik tsjûgje soe fan 'e wierheid. Elkenien dy't fan 'e wierheid is, 
harket myn stim (Jehannes 18:37). 

6 As wy sizze dat wy mienskip mei Him hawwe en yn it tsjuster rinne, lizze wy en dogge de 
wierheid net. 7 Mar as wy yn it ljocht rinne lyk as Hy yn it ljocht is, hawwe wy mienskip mei inoar, 
en it bloed fan Jezus Kristus, syn Soan, reinigt ús fan alle sûnde. (1 Jo 1: 6-7 ) 

4 Dy't seit: Ik ken Him, en syn geboaden net hâldt, is in liger, en de wierheid is net yn him. 5 Mar 
wa’t syn wird hâldt, wier de leafde ta Ma is yn him folmakke. Hjirmei witte wy dat wy yn Him 
binne. 6 Dy't seit dat er yn Him bliuwt, moat sels ek rinne lyk as Hy roun. (1 Jehannes 2:4-6) 

18 Myn bern, lit ús net leafhawwe mei wurd of yn tonge, mar yn died en yn wierheid. 19 En 
dêrmei witte wy dat wy út ’e wierheid binne, en scille wy ús hert foar Him forsekerje. (1 
Jehannes 3:18-19) 

3 Hwent ik bin tige bliid doe't bruorren kamen en tsjûgen fan 'e wierheid dy't yn jo is, krekt as jo 
yn 'e wierheid rinne. 4 Ik haw gjin greater blydskip as to hearren dat myn bern yn wierheit rinne. 
(3 Jo 3-4) 

Nettsjinsteande wat de Bibel seit, is de ferbining tusken de wierheid dat it wurd fan Ma is en better 
begrepen wurde troch dyjingen dy't Ma harkje, in mystearje foar in protte. 

John skreau ek it folgjende: 

3 ... Rjochtfeardich en wier binne jins wegen, o kening der hilligen! (Iepenbiering 15:3) 

Walking yn Mas wegen helpt ús de wierheid better te begripen as wy libje troch de wierheid. 

As kristenen, hillige troch it wurd fan Ma (Jehannes 17:17), moatte wy "it wurd fan 'e wierheid rjocht 
skiede" (2 Timóteüs 2:15), wylst wy " wrâldske en lege petearen foarkomme, want it sil liede ta fierdere 



Madeleazens ” (2 Timothy 2:16, NASB). Dêrom foarkomme wy kompromissen mei de religys fan 'e 
wrâld. 

Mar wat as wittenskip de Bibel tsjinsprekt, lykas in protte pundits beweare? 

No, "lit Ma wier wêze, mar elke man in liger" (Romeinen 3:4). Leau it wurd fan Ma. 

Sels yn 'e tiid fan it Nije Testamint wiene d'r minsken dy't flater 'wittenskip' neamden. Notysje: 

20 O Timoteüs, hâld itjinge dy't jo fertrouwen ynset is, en ûntbrekke profane en idele praatsjes, 
en tsjinstellingen fan wittenskip, falsk sa neamd: 

21 dy't guon, dy't beleauwe, dwaald hawwe oangeande it leauwe. (1 Timóteüs 6:20-21, KJV) 

Dat, d'r hawwe dejingen west dy't Kristus bewearden dy't binne misleid troch yntellektuele lieders dy't 
tsjin 'e wierheid wiene. 

De apostel Johannes waard ynspirearre om te skriuwen: 

26 Dit haw ik jo skreaun oangeande dyjingen dy't besykje jo te ferrifeljen. (1 Jo 2:26) 

Ferskate wittenskippers hawwe misleidend west en/of hawwe tocht dat se feiten hiene dy't it net iens 
wiene mei it wurd fan Ma. Fal net foar har misynformaasje. 

D'r is in Ma (besjoch foar details it fergese boek, online op ccog.org mei de titel: Is Mas bestean logysk?) 
en Syn wurd kin fertroud wurde foar de wierheid. De Bibel warskôget dat "[c] ursed is de man dy't 
fertrout op 'e minske" (Jeremia 17:5). 

De apostel Paulus skreau it folgjende oan Timothy oer guon dy't wiene: 

7 altyd learend en nea by steat om te kommen ta de kennis fan 'e wierheid. 8 Lykas Jannes en 

Jambres nou tsjin Mozes fersette, sa fersette dizze ek de wierheid: minsken mei fordreaze 

geasten, ôfkeurd oangeande it leauwe; 9 mar se sille net fierder foarútgean, want har 

dwaasheid sil foar allegearre dúdlik wêze , (2 Timothy 3:7-9) 

In protte beweare dat se oait learje en ynteressearre binne yn 'e wierheid, mar de measten fersette de 
eigentlike wierheid. 

De wierheid waard profetearre om in knapper guod te wêzen yn 'e eintiid: 

12 Ja, en allegearre dy't Malik libje wolle yn Kristus Jezus, sille ferfolging lije. 13 Mar kweade 
minsken en bedrigers sille slimmer en slimmer wurde, ferrifeljend en ferrifeljend. 14 Mar jo 
moatte trochgean yn 'e dingen wêr't jo leard hawwe en wis binne, wittende fan wa't jo se leard 
hawwe , (2 Timothy 3:12-14) 



As jo genôch hawwe fan 'e "leafde foar de wierheid" ( 2 Tessalonikers 2:10), en dêrop sille hannelje, 
kinne jo sparre wurde fan in kommende massale bedrog ( 2 Tessalonikers 2:7-12), en wurde sparre fan 
in skriklike "oere fan proef" dy't nei de hiele ierde komt (Iepenbiering 3: 7-10). 

Mystery of Rest 

Hoewol it net liket dat rêst in mystearje soe wêze, hat it foar in protte bliken te wêzen. 

De Bibel lit sjen dat Ma de sânde dei segene (Genesis 2:2-3). De Bibel leart net dat Ma elke oare dei fan 
minsklike kar seinge. Minsken moatte "Ma leaver hearre as minsken" (Hannelingen 5:29). 

Ma joech in wyklikse fysike break foar minsken. En Hy makket foarsjennings sadat minsken it hâlde 
kinne (ferl. Eksodus 16:5; Leviticus 25:18-22). 

In protte binne ferrast om te realisearjen dat se op 'e lange termyn mear dien kinne krije troch seis 
dagen te wurkjen yn plak fan sân. Mar dat is wier. 

En om't minsken de Skriften net begripe, is dit in mystearje foar de measten. 

Ma ynspirearre de profeet Ezekiel om te skriuwen: 

26 Hjar preesters hawwe myn wet oertrêdde en myn hillige dingen ûnthillige; hja hawwe gjin 
ûnderskied makke tusken it hillige en it ûnhillige, noch it ferskil tusken it ûnreine en it reine 
bekend makke; en hja hawwe hjar eagen ferburgen foar myn sabbatten, dat Ik ûnder hjarren 
ûnthillige wirde. (Ezekiel 22:26) 

In protte religieuze lieders skeine Mas wet en se hawwe har eagen ferburgen yn ferbân mei de 

sabbatten. Myn sabbatten is in ferwizing nei de wyklikse sabbat en ek de jierlikse sabbatten dy't ek 

bekend binne as Mas Hillige Dagen. De sabbatten binne in tiid fan fysike rêst / restauraasje en geastlike 

ferjonging. 

De sân dagen wike bylden dy't krekt as Ma de minsken seis dagen joech om har wurk te dwaan en op 'e 

sânde te rêsten, dat Ma it minskdom seis 'tûzen jier dagen' joech (ferl. Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8 ) it wurk 

fan it minskdom dwaan, mar dan te libjen yn 'e 'sânde tûzen jierdei' yn it millennium keninkryk (ferl. 

Iepenbiering 20:4-6). 

It 6,000/7,000 jierplan slút goed oerien mei de learingen fan it Nije Testamint oer it wêzen yn 'e "lêste 

dagen" ( Hannelingen 2:14-17 ) dy't net letter begon as doe't Jezus syn ierdske ministearje ôfmakke ( 

Hebreërs 1:1-2 ). De lêste twa dagen fan 'e seis-tûzen jier soene de lêste dagen fan dat soarte wike 

wêze. 

Joadske tradysje leart dat dit 6.000 jier idee foar it earst leard waard yn 'e skoalle fan Elia de profeet ( 

Babyloanyske Talmoed: Sanhedrin 97a). 

Yn de lette twadde en eardere tredde ieu, Gryksk-Romeinske hilligen en biskoppen lykas Irenaeus 

(Irenaeus. Adversus haereses , Boek V, Haadstik 28:2-3; 29:2) en Hippolytus (Hippolytus. Op 'e 

HexaËmeron , Of Seisdagen' Wurk) begrepen en learde ek de 6.000-7.000 jier en rapportearre dat de 

wyklikse sabbat de millennial rêst ôfbylde (de sânde fan 'e tûzen jier). 



Mar nei de opkomst fan keizer Konstantyn yn 'e 4e ieu stopten in protte oaren dit te learen. Mear oer iere 

oertsjûgingen kinne fûn wurde yn it fergese boek, beskikber online op ccog.org, mei de titel Beliefs of 

the Original Catholic Church . 

Nettsjinsteande Gryksk-Romeinske katoliken net mear offisjeel de 6000 jier lear leare, hat Ma de Duvel 
en it minskdom yn dizze 6,000 jier leeftyd tastien om te kiezen om de ferkearde wei te gean om totaal 
lijen te minimalisearjen en diel te wêzen fan it proses om alle minsken te perfeksjonearjen dy't nei Him 
harkje sil - itsij yn dizze tiid as de kommende tiid. 

Wêrom 6.000 jier? 

It soe lykje dat Ma konkludearre dat dit genôch tiid wêze soe foar minsken om in protte ferskillende 

libbenswizen te besykjen dy't se it bêste tochten - en meardere generaasjes sûnt Adam en Eva hawwe 

dy kâns hân. Dus, foar tûzenen jierren soene minsken letter better sjen kinne dat de útspraken yn 

Spreuken 14:12 en 16:25 , "Der is in wei dy't rjocht liket foar in minske, mar syn ein is de wei fan 'e dea," 

binne korrekt. 

Ma wist dat dizze wrâld sa slim wurde sil oan it ein fan dy 6.000 jier, dat "as dy dagen net ferkoarte 

waarden, gjin fleis bewarre wurde soe" (Mattéus 24:22). 

Nei de 6.000 jier sil Jezus weromkomme, de hilligen sille opwekke wurde, it libben op 'e planeet sil 

bewarre wurde, en it millennial diel fan it Keninkryk fan Ma sil fêststeld wurde (ferl. Iepenbiering 20: 4-

6) 

En dit hat skynber in mystearje west foar de measten. 

Merk wat Jesaja waard ynspirearre om te skriuwen: 

11 Hwent mei stammerjende lippen en in oare tonge scil Er ta dit folk sprekke, 12 Tsjin hwa't Er 

sei: Dit is de rêst, dêr't Jo de wurge mei rêste litte kinne, En: "Dit is it ferfrissend"; Dochs soene 

se net hearre. (Jesaja 28:11-12) 

Ma belooft rêst, mar fanwegen "stammele lippen en in oare tonge" - ferkearde lear en 

oersettingsproblemen - akseptearje de measten net de ferfrissende rêst dy't Ma elke wike foarsjoen hat. 

Yn it Nije Testamintboek fan de Hebreeërs wurde twa ferskillende Grykske wurden brûkt en faak oerset 

yn it Ingelsk as "rêst". Transliterearre yn it Ingelsk binne se katapausis en sabbatismos . Om't in protte 

oersetters beide wurden ferkeard itselde oerset hawwe, binne in protte yn 'e war rekke. Sabbatismos 

wurdt brûkt yn Hebreeërs 4:9, wylst katapausis wurdt brûkt yn plakken lykas Hebreeërs 4:3. 

Fanwegen de takomstige "rêst" ( katapausis ) - it Keninkryk fan Ma - it geastlike Israel yngean moat 

(Hebreeërs 4:3), bliuwt der foar harren in sabbatismos - in hâlden fan 'e sabbatdei no (Hebreeërs 4:9) ). 

Dit betsjut dat kristenen de takomstige 'rêst' fan Mas Keninkryk sille yngean, sels as se no de wyklikse 

sabbatsrêst hâlde dy't der nei útsjocht. Yn dit tiidrek, Mas folk moat iverich rêste deselde deis as Ma die 

(Hebreeërs 4:9-11a), "dat gjinien falt neffens itselde foarbyld fan ûngehoorzaamheid" (Hebreeërs 

4:11b). 



Troch ferkeard oersetten en it 'ferbergjen fan eagen' troch religieuze leararen oangeande Mas 

sabbatten, is bibelske rêst foar in protte noch in riedsel. 

Mystery of Sin 

In protte minsken lykje betize te wêzen oer wat sûnde is. 

In protte dogge as se it kinne definiearje. 

Dochs is it Ma, en net minsken, dy't sûnde definiearret. 

Wat is sûnde? 

Hjir is hoe't de Bibel it definiearret: 

4 Hwa't sûnde docht, docht ek wetteleazens, en sûnde is wetteleazens. (1 Jehannes 3:4, NKJV) 

4 Hwa't sûnde docht , docht ek ûngerjuchtichheit; en sûnde is ûngerjuchtichheit. (1 Jehannes 3:4, 
DRB) 

4 Elkenien dy't sûndiget, brekt de wet en yn feite is sûnde wetteleazens. (1 Jehannes 3:4, EOB 
Nije Testamint) 

4 Hwa’t sûnde docht, oertrêdt ek de wet: hwent sûnde is de oertrêding fen ’e wet . (1 Jehannes 
3:4, KJV) 

Hokker wet? 

Mas wet, dy't yn Syn wurd stiet (ferl. Psalm 119:11), en dêr't de Tsien Geboaden by hearre (ferl. 1 
Jehannes 2:3-4; Psalm 119:172; sjoch ek it fergese boek, online beskikber op www. ccog.org, mei de 
titel: The Ten Commandments: The Decalogue, Christianity, and the Beast ). 

Hoewol gjinien is twongen om te sûndigjen, leart de Bibel dat allegear sûndige hawwe (Romeinen 3:23). 

Wêrom sûndigje minsken? 

No, om deselde reden dat Eva en Adam sûndige hawwe. Se waarden ferrifele troch de satan en / of har 
lusten. 

Satan hat de hiele wrâld ferrifelje (Iepenbiering 12:9). Hy hat alle kweade gedachte brûkt dy't hy koe om 
it hiele minskdom te beynfloedzjen en te ferrifeljen. De satan hat syn filosofy fierhinne útstjoerd (ferl. 
Efeziërs 2:2) - in berop op idelheid, lust en habsucht om ús te beynfloedzjen. 

Merk op it folgjende fan 'e lette evangelist Leroy Neff: 



Elk fan ús is fan jongs ôf ôfstimd op dit ferrifeljende bombardemint. Satan hat dizze metoade 
brûkt om ferkearde gedachten yn te foegjen, en hy brûkt de omjouwing en omstannichheden 
om ús te beynfloedzjen om ferkearde besluten te nimmen krekt lykas Adam en Eva diene. 

Doe't wy berne waarden, hienen wy gjin haat of fijânskip tsjin Ma of syn perfekte manier. Wy 
wisten net iens dat Ma bestie, of dat Hy in goede manier hie foar ús om te libjen. Mar yn 'e rin 
fan' e tiid hawwe wy ek deselde hâlding ûntwikkele as de satan, fan egoïsme, fan habsucht en 
lust, en fan ús eigen wize wolle. 

Doe't wy lytse bern wiene, kinne wy  west hawwe lykas dyjingen wêrfan Kristus spruts (Mattéus 
18: 3, 4). Se wiene beskieden en learber - noch net folslein ferrifelje troch de satan en syn 
maatskippij. … 

Alle minsklike wee, ûngelok, pine en ellinde binne kommen as in direkte gefolch fan sûnde - de 
oertreding fan Mas geastlike en fysike wetten. Lok en in folslein oerfloedich libben binne de 
automatyske resultaten fan hearrigens oan Mas Wet. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World 
Magazine. april 1972) 

En wylst Jezus stoar foar al ús sûnden, sûnde hat in kosten. En de kosten op lange termyn binne dat it 
negatyf beynfloedet de sûnders en it potensjeel fan ien om noch mear goed te dwaan. Doch mar tink 
net dat it sûndigjen no goed is foar jo (of oaren), mar hooplik sille allegear lessen leare fan har sûnden 
(ferl. 2 Petrus 2:18-20), har belidenje (1 Jehannes 1:9), en har bekeare fan har ( cf. Act 2:37-38). 

Fanwegen ferkearde learingen en tradysjes erkennen in protte gjin sûnde yn dizze tiid. 

De apostel Paulus skreau: 

7 Hwent it mystearje fen ’e wetteleazens wurket al; d'r is allinne dejinge dy't it tsjinhâldt, oant er 
miskien út 'e midden wei gien wêze kin. 8 En den scil de wetteleaze iepenbiere wirde, dy’t de 
Heare Jezus fortjerre scil mei de azem fen syn mûle en fortjerre scil troch it ferskinen fan syn 
komst, 9 waans komst is neffens de wurking fan de satan, yn alle macht en yn tekens , en yn 
wûnders fan falskens, 10 en yn alle ferrifeljen fan Madeleaze foar dyjingen dy't omkomme, yn ruil 
dêr't se de leafde fan 'e wierheid net ûntfongen hawwe om har rêden te wurden. 11 En dêrom 
scil Ma hjarren in dwaenheit stjoere, dat hja leauwe hwet falsk is, 12 dat allegearre dy’t de 
wierheid net leaud hawwe, mar wille hawwe yn ûngerjuchtichheit, oardiele wurde. (2 
Tessalonikers 2:7-12, Berean Literal Bible) 

In diel fan it "mystearje fan wetteloosheid" ("mystearje fan ûngerjuchtichheit" DRB) is dat in protte net 
leard binne dy wierheid oer sûnde en / of binne leard om te redenearjen om Mas wetten lykas de 
Fariseeërs fan 'e tiid fan Jezus en ynstee fan unjildige tradysjes te akseptearjen (ferl. Mattéus 15:1-9). Dy 
sûnder genôch leafde foar de wierheid sille wreed wurde ferrifelje as wy tichterby it ein fan dit tiidrek 
komme. 

De Bibel leart: "Wês net ferrifelje, myn leafste bruorren" (Jakobus 1:16). 

Dochs hawwe wy minsken de neiging om ússels te ferrifeljen (benammen mei de ynfloed fan satan) en 
de omfang fan ús oanstriid om te dwalen net te realisearjen. 



De apostel Jakobus ferklearre it folgjende oer ferlieding en sûnde: 

12 Lokkich is de man dy’t de fersiking ferdraacht; hwent as er goedkard is, scil er de kroan fan it 
libben ûntfange, dy't de Heare tasein hat oan dyjingen dy't Him leafhawwe. 13 Lit nimmen sizze 
as er forsocht wirdt: Ik bin forsocht troch Ma; hwent Ma kin net forsocht wirde troch it kwea, en 
Hy sels forsiket gjinien. 14 Mar elk wurdt forsocht as er troch syn eigen begearten weihelle en 
forlokt wurdt. 15 Dan, as de begearte swier is, bringt it sûnde; en de sûnde, as er folgroeid is, 
bringt de dea op. (Jakobus 1:12-15) 

Om ferlieding te wjerstean, om in ferkearde gedachte út jo geast te krijen dy't deryn komt, folje jo geast 
mei goede gedachten (Filippiërs 4:8) en keare jo nei Ma. 

Hokker bettere gedachten binne d'r dan dy oer Ma en syn Wurd? As jo de satan goed fersette, seit de 
Bibel dat hy sil flechtsje (Jakobus 4:7). 

Ferset meitsje makket jo geastlik sterker, wylst it oerjaan oan sûnde jo swakker makket. 

Sûnde helpt sjen te litten, foar dyjingen dy't ree binne om te leauwen, dat wy Ma en syn wegen nedich 
binne. 

Ma begriep de ynfloed fan satan syn bedrog, likegoed as minsklike lusten, en ûntwikkele in plan fan 
ferlossing dêr't rekken mei hâldt (foar mear details dêroer, sjoch asjebleaft it fergese online boek: 
Universele OFFRE de Kisili. Apokatastasis: Can Ma de ferlernen rêde yn in kommende tiid? Hûnderten 
skriften iepenbierje Mas heilsplan ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Diinan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ, olu bɛ mun de kalan? 

Ferskate leauwen hawwe har leauwen oer wat de doelen binne foar de skepping. Dat, lit ús sjen nei 
guon útspraken fan dyjingen dy't hâlde oan ferskate easterske en westerske religys. 

Mar lit ús earst ateïsten beskôgje. Ateïsten leauwe net dat minsken in doel hawwe, útsein miskien 
genietsje of ien of oare foarm fan persoanlike ferfolling. 

D'r binne guon (dy't harsels al of net as ateïsten beskôgje) dy't leauwe dat it better soe wêze as minder 
minsken bestiene: 

Anti-natalisme is it leauwe dat it minsklik libben objektyf weardeleas en sinleas is. As The 
Guardian ferklearret, beweare anty-natalisten dat minsklike fuortplanting ûnrjochtfeardige skea 
feroarsaket oan 'e minsklike maatskippij (dy't om te begjinnen net soe moatte bestean, troch 
dizze manier fan tinken) en de planeet. Fierder meitsje âlden har skuld oan in morele misdied 
troch it bestean op te lizzen oan bern dy't net mei harren bestean ynstimd hawwe. … 

anty-natalisten beweare faak dat har leauwen yn 'e weardeleazens fan it minsklik libben wurdt 
motivearre troch begrutsjen foar it minsklik libben ... 

anty-natalisten wolle it minskdom beskermje tsjin skea troch te garandearjen dat it wiskjen is ... 
(Walsh M. Growing 'Anti-Natalist' Movement Calls For The Extinction Of Humanity ... Daily Wire, 
novimber 15, 2019) 

Yn prinsipe leauwe anty-natalisten dat minsken mear skea feroarsaakje as goed, it libben is hurd, en dus 
moatte minsken net mear minsken yn 'e wrâld bringe, om't dat dwaan sil it totale lijen en pine 
ferheegje. 

Mar, se binne yn flater oer minsklike wearde. 

Minsken hawwe wol wearde. En wylst d'r lijen binne, waarden minsken makke om by te dragen en te 
helpen. Der is in sin oan it libben. 

No, lit ús sjen wat it hindoeïsme seit oer it doel fan 'e minske. 

Nei alle gedachten binne d'r wat mear as ien miljard hindoes. Hjir is ynformaasje oer it leauwen fan dat 
leauwe: 

Neffens it hindoeïsme is de betsjutting (doel) fan it libben fjouwerfâldich: Dharma, Artha , Kama 
en Moksha te berikken. De earste, dharma, betsjut deugdsum en rjochtfeardich te hanneljen. ... 
De twadde betsjutting fan it libben neffens it hindoeïsme is Artha , dat ferwiist nei it stribjen nei 
rykdom en wolfeart yn jins libben. ... It tredde doel fan it libben fan in hindoe is om Kama te 
sykjen. Yn ienfâldige termen kin Kama wurde definieare as genietsje fan it libben. De fjirde en 
lêste betsjutting fan it libben neffens it hindoeïsme is Moksha, ferljochting. Fierwei de dreechste 
betsjutting fan it libben om te berikken, Moksha kin in yndividu mar ien libben nimme om te 
berikken (selden) of it kin ferskate nimme. It wurdt lykwols beskôge as de wichtichste 
betsjutting fan it libben en biedt sokke beleanningen as befrijing fan reynkarnaasje, 



selsrealisaasje, ferljochting of ienheid mei Ma. ( Sivakumar A. The Meaning of Life Neffens 
Hinduism, 12 oktober 2014) 

Dat, yn essinsje, it hindoeïsme leart om te stribjen om rjochtfeardich te libjen, wolfeart te sykjen, it 
libben te genietsjen en ferljochting te berikken, dy't neffens in hindoe dy't ik praat hearde, ek 
ferMaliking omfettet. Wylst dy Hindoe-leauwen konsekwint wêze kinne mei de Bibel, ferklearje se net 
wêrom't d'r op it earste plak libben wêze soe. 

Nei alle gedachten binne d'r wat mear as in heal miljard boeddhisten. Boeddhisme nimt in oare werjefte 
as hindoeïsme: 

Boeddhisme ûntkent dat der in permaninte en absolute betsjutting fan it libben is, en beskreau 
it libben as ûnfoldwaande (s. dukkha) en leech (s. sunyata). Buddha erkende lykwols dat d'r in 
relatyf betsjutting fan it libben is, en it is troch dizze relatyf en kondisearre natuer fan it libben 
dat wy de universele wierheid kinne berikke en realisearje. Neffens de diskusjes fan 'e Buddha 
binne ús libben en de wrâld neat oars as ferskynsels dy't opkomme en falle. It is in proses fan 
foarmjen en degeneraasje. (Wat is de betsjutting fan it libben? Buddhanet.net, ophelle 
03/21/19) 

Wylst it hindoeïsme in protte goaden hat, hat it boeddhisme gjin ien. En, as der gjin Ma is, dan hawwe 
de boeddhisten (lykas oare ateïsten) gelyk dat it libben gjin absolute betsjutting hat. 

Mar as der in Malik geastlik wêzen is, en ja, it is logysk om te konkludearjen dat d'r is (ynformaasje te 
hawwen dy't dat bewiist, sjoch ek ús fergese boekje, online op ccog.org, Is Mas bestean logysk? ), dan 
soe it meitsje mear sin dat in Malike Skepper in echt en wichtich doel hie. 

No leare sawol it boeddhisme as it hindoeïsme in idee neamd Karma. Hjir is wat ynformaasje fan in 
boeddhistyske boarne: 

Karma is de wet fan morele oarsaak. De teory fan Karma is in fûnemintele lear yn it boeddhisme. 
... Yn dizze wrâld bart der neat mei in persoan dat hy om ien of oare reden net fertsjinnet. ... De 
Pali-Betingsten Karma betsjut letterlik aksje of dwaan. Elke soarte fan opsetlike aksje, itsij 
geastlik, ferbaal of fysyk, wurdt beskôge as Karma. It beslacht alles dat opnommen is yn 'e 
útdrukking "gedachte, wurd en died". Yn 't algemien foarmje alle goede en minne aksjes Karma. 
Yn syn ultime betsjutting betsjut Karma alle morele en ymmorele wil. ( Sayadaw M. The Theory 
of Karma. Buddhanet.net, ophelle 07/22/19) 

Wylst de Bibel de Betingsten "Karma" net brûkt, leart it wol dat men sil rispje wat men siedt (Galatiërs 
6:7-8). Mar oars as it boeddhisme leart de Bibel dat Ma de dingen rjochtet ( Spreuken 16:9) , sadat it 
úteinlik goed sil wurkje foar dyjingen dy't syn wil akseptearje (ferl. Romeinen 8:28). En d'r sil gjin ein 
wêze oan 'e ferheging fan frede (Jesaja 9:7). 

No moat lykwols opmurken wurde dat it hindoeïsme en it boedisme wolle dat de wrâld in better plak is. 
Mar se begripe net hoe't de Bibel leart dat dat sil barre. 



Oars as boeddhisten leauwe moslims yn in Malike Skepper dy't in doel hat foar minsken. Der binne nei 
alle gedachten 1,8 miljard moslims. Hjir is ien islamityske werjefte relatearre oan wêrom't Ma minsken 
makke: 

Us lichem, ús geast, ús oanlis om Ma te oanbidden, en ús ljocht binne kado's dy't direkt fan Ma 
stjoerd binne om te tsjinjen as krityske middels foar ús it berikken fan minsklike folsleinens. Dy 
folsleinens leit yn it kultivearjen fan dy aspekten fan 'e geast dy't har animearjende kwaliteiten 
oerstjitte, ús oanbesteging ta oanbidding aktualisearje en ús ljocht ferfine. As dit bart, is de 
minske in prachtich skepsel, en as sadanich in passend objekt fan Malike leafde, want lykas ús 
profeet neamde , "Wis, Ma is moai en hâldt fan skientme." (Shakir A. The Human in the Qur'an. 
Journal of the Zaytuna College, 5 juny 2018) 

No wylst Jezus ek oanwiisde dat folsleinens it doel wêze soe (Mattéus 5:48), ferklearret it boppesteande 
net wirklik wêrom't Ma minsken makke. De folgjende islamityske boarne jout lykwols in reden: 

Ma makke de minske om Him te tsjinjen, wat betsjuttet dat minsken yn 'e Iene Ma leauwe 
moatte en goed dwaan. Dit is it objekt fan it minsklik libben. Ma seit: "Ik haw gjin minsken 
skepen, útsein dat se My moatte tsjinje." (The Winds That Scatter, 51:56) (Wat is it doel fan it 
minsklik libben yn 'e islam? Muslim Converts Association of Singapore, tagong 03/21/19) 

Wylst minsken goed moatte dwaan , is in protte fan 'e rest fan' e boppesteande fergelykber mei 
bepaalde protestantske opfettings oer wêrom't Ma minsken makke, wêr't wy nei sille sjen. 

Guon protestantske views 

D'r binne ferskate opfettingen oer wêrom't Ma minsken makke binnen de al neamde religys. 

En itselde jildt ûnder protestanten. 

D'r binne nei alle gedachten krekt mear as 800 miljoen protestanten, en se wurde ferdield troch in 
protte denominaasjes, ministearjes en sekten (notysje: de trochgeande tsjerke fan Ma is NET 
protestantsk - details oer wêrom binne te finen yn ús fergese online boeken: The Continuing History of 
the Tsjerke fan Ma en hope fan ferlossing: hoe't de trochgeande tsjerke fan Ma ferskilt fan 
protestantisme ). 

Lykwols, nettsjinsteande it ferskaat oan protestanten, liket d'r guon algemiene ôfspraken te wêzen oer 
wêrom't Ma wat makke. 

Notysje ien protestantske werjefte fan wêrom't Ma minsken makke: 

Wêrom hat Ma minsken makke? 

Hy die dat om himsels gloarje te jaan. Ma hat ús makke om relaasjes te libjen en te genietsjen 
lykas hy die. Jezus sei: "Ik haw jo dit sein, sadat myn freugde yn jo kin wêze en jo freugde folslein 
wêze kin" (Jehannes 15:11). ... 



Om Ma eare te bringen - dat is, Him te ferheffen, him op te heffen, him lof te jaan, om Him eare 
te reflektearjen - is eins ús doel yn it libben. (Bell S. Josh McDowell Ministearje. posted 11. april 
2016) 

Wy yn 'e CCOG soene it net iens wêze. Ma hat ús net skepen, om't Hy wat ego-oandreaune geastlike 
entiteit is dy't minsken nedich hie om Him gloarje te jaan. Ek is it jaan fan gloarje oan Ma it doel fan it 
minsklik libben. Mar it is wier dat Ma wille fergrutsje woe. 

Hjir is in oare, wat ferlykbere protestantske reaksje: 

Wêrom makke Ma yn it earste plak? Wie Hy ferfeeld? Wie Hy iensum? Wêrom gie Ma troch de 
problemen om minsken te meitsjen? 

De Bibel fertelt ús dat Mas ultime doel foar it universum is om syn gloarje te iepenbierjen. De 
Bibel fertelt ús dat Mas ultime doel foar it minskdom is om syn leafde te iepenbierjen. (Was Ma 
Bored? All About Ma Ministries, tagong 03/21/19) 

No, dit is wat tichterby, om't leafde der diel fan útmakket, mar wer is de ymplikaasje dat Ma alles makke 
hat fanwegen syn need om syn ego te strelen. Ma is net idel en hat dat net nedich. 

Hjir binne werjeften fan twa oare protestanten: 

Wêrom makke Ma de wrâld? 

It koarte antwurd dat troch de hiele Bibel klinkt as rôljende tonger is: Ma makke de wrâld foar 
syn gloarje . (Piper J. 22 septimber 2012. https://www.desiringMa.org/messages/why-did-Ma-
create-the-world tagong 01/16/19) 

Wêrom hat Ma makke? 

Ma makke net fanwege wat beheining yn Himsels. Ynstee makke Hy alles út it neat om syn 
gloarje te sjen foar de wille fan syn skepen wêzens en dat se syn grutheid ferklearje mochten. 
(Lawson J. Ligonier Ministries, 3 july 2017) 

Twa mear beweare dat Ma dingen makke foar syn persoanlike gloarje. 

Dat, dy protestantske (ynklusyf baptistyske) boarnen lykje it iens te wêzen. Mar wy yn CCOG leauwe net 
dat se it mystearje fan Mas plan echt begripe. 

Utsichten fan 'e Roomsk-Katolike Tsjerke en de Jehova's Tsjûgen 

Hoe sit it mei de roomske katoliken? 

De Kategismus fan 'e Katolike Tsjerke leart: 

293 Skrift en tradysje hâlde noait op dizze fûnemintele wierheid te learen en te fieren: "De 
wrâld is makke foar de gloarje fan Ma." 134 St. Bonaventure leit út dat Ma alle dingen skepen hat 



"net om syn gloarje te fergrutsjen, mar om it te sjen en te kommunisearjen", 135 want Ma hat 
gjin oare reden om te skeppen as syn leafde en goedens: "Skepsen kamen yn bestean doe't de 
kaai fan leafde iepene syn hân." 136 It Earste Fatikaanske Konsylje ferklearret: 

Dizze, wiere Ma, fan syn eigen goedens en "almachtige macht", net om syn eigen saling te 
fergrutsjen, noch om syn folsleinens te berikken, mar om dizze folsleinens te manifestearjen 
troch de foardielen dy't hy skepsels jout, mei absolute frijheid fan advys "en fan it begjin fan 'e 
tiid, makke út neat beide oarders fan skepsels, de geastlike en de lichaamlike. . . " 137 

294 De gloarje fan Ma bestiet út it realisearjen fan dizze manifestaasje en kommunikaasje fan 
syn goedens, dêr't de wrâld foar makke is. Ma makke ús "om syn soannen te wêzen troch Jezus 
Kristus, neffens it doel fan syn wil, ta lof fan syn hearlike genede ", 138 want "de hearlikheid fan 
Ma is de minske folslein yn libben; boppedat is it libben fan 'e minske de fyzje fan Ma: as Mas 
iepenbiering troch de skepping al it libben krige hat foar alle wêzens dy't op ierde wenje, 
hoefolle te mear sil de manifestaasje fan' e Heit fan it Wurd it libben krije foar dyjingen dy't Ma 
sjogge. 139 It úteinlike doel fan 'e skepping is dat Ma "dy't de skepper fan alle dingen is, op 't lêst 
"alles yn alles" wurde kin, en sa tagelyk syn eigen gloarje en ús sillichheit fersekerje. 

No, fanwegen de fermelding fan leafde, is it boppesteande tichterby as guon oare boarnen, hoewol it 
net folslein folslein is, om't it in wichtige reden útlit. 

De lette kardinaal John Henry Newman kaam tichterby doe't hy it folgjende skreau: 

Ik bin makke om wat te dwaan of om iets te wêzen dêr't gjinien oars foar makke is. Ik haw in 
plak yn Mas rieden, yn Mas wrâld, dy't nimmen oars hat ... As ik yndie mislearje, kin Hy in oar 
opwekke, lykas Hy de stiennen bern fan Abraham meitsje koe. Dochs haw ik in diel yn dit grutte 
wurk ... Hy hat my net foar neat makke. (Newman JH. Meditations and Devotions of the Late 
Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301) 

It boppesteande is yn prinsipe korrekt, hoewol it noch altyd net folslein is. Guon protestanten realisearje 
ek dat Ma yn 'e ivichheid in wurk sil hawwe foar syn hilligen, mar se binne neigeraden vague oer wat 
wurk of wêrom. 

No, hjir is wat de Jehova's Tsjûgen leare yn Les 2.3 fan har online bibellearingen mei de titel Wêrom hat 
Ma minsken makke ? : 

Jehovah makke minsken om foar altyd te genietsjen fan it libben op ierde en om him te kennen 
as har leafdefolle Heit. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-Ma-create-man-purpose/#78 tagong 01/16/ 19) 

... wêrom bestiet de ierde? ... It is makke om in prachtich hûs te wêzen foar minsken 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
Ma- create-man-purpose/#85 tagong 01/16/19). 

1. Ma makke de ierde om in permanint hûs te wêzen foar minsken 



2. Ma makke minsken om foar altyd te libjen ûnder syn leafdefolle rjochting. Hy sil dat 
doel berikke (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-
2/why-did-Ma-create-man-purpose/#131 ) 

Hoewol it wier is dat Ma de ierde skepen hat om in hûs foar minsken te wêzen, en dat Ma dejingen dy't 
goed bekeare en Jezus it ivige libben sille akseptearje sil jaan, ferklearret dat wirklik net Wêrtroch Ma de 
minsken yn it earste plak makke. 

The Beatific Vision 

Guon fiele dat de ivichheid primêr sil wurde bestege oan it sjen op it gesicht fan Ma. Dit stiet bekend as 
de 'Beatific Vision'. 

Wylst de Bibel leart dat wy Mas gesicht foar ivich kinne sjen (Psalm 41:12), wurdt de Beatific Vision troch 
guon leard as de kristlike beleanning en it doel fan 'e skepping. 

Hjir is hoe't de New World Encyclopedia it beskriuwt: 

The Beatific Vision is in Betingsten yn 'e katolike teology dy't de direkte belibbing fan Ma 
beskriuwt dy't geniete wurdt troch dejingen dy't yn 'e himel binne, it jaan fan heechste lok of 
sillichheit. Yn dizze werjefte is it begryp fan 'e minske fan Ma yn't libben needsaaklik yndirekt 
(bemiddeld), wylst de Beatific Vision direkt (direkt) is. ... 

Thomas Aquinas ferklearre de Beatific Vision as it ultime doel fan it minsklik bestean nei de 
fysike dea. De formulearring fan Aquinas fan it sjen fan Ma yn 'e himel komt parallel oan Plato's 
beskriuwing fan it sjen fan it Goede yn 'e wrâld fan 'e foarmen, wat net mooglik is wylst noch yn 
it fysike lichem. ... 

De filosofy fan Plato hint op it konsept fan 'e Beatific Fision yn' e Allegory fan 'e grot, dy't 
ferskynt yn' e Republyk Boek 7 (514a-520a), sprekend troch it karakter fan Sokrates: 

Myn miening is dat yn 'e wrâld fan 'e kennis it idee fan it goede (it Goede) as lêste 
opkomt, en allinich sjoen wurdt mei in ynspanning; en, as sjoen, wurdt ek ôflaat as de 
universele auteur fan alle dingen moai en rjocht, âlder fan ljocht en fan 'e hear fan ljocht 
yn dizze sichtbere wrâld, en de direkte boarne fan reden en wierheid yn' e yntellektuele 
(517b , c ) . 

Foar Plato liket it Goede te oerienkomme mei Ma yn 'e kristlike teology. ... 

Sint Cyprianus fan Kartago (tredde ieu) skreau oer de rêden dy't Ma yn it Keninkryk fan 'e 
himelen sjen: 

Hoe grut sil jo gloarje en lok wêze, om Ma sjen te litten, eare te wurden mei it dielen fan 
'e freugde fan ferlossing en ivige ljocht mei Kristus jo Hear en Ma ... en Mas freonen. ... 

Yn 'e trettjinde iuw beskreau filosoof-teolooch Thomas Aquinas, nei oanlieding fan syn learaar 
Albertus Magnus, it úteinlike doel fan in minsklik libben as besteande út 'e yntellektuele Beatific 



Vision fan Mas essinsje nei de dea. Neffens Aquinas oertreft de Beatific Vision sawol it leauwe as 
de reden. ... 

Hindoe en boeddhistyske gedachte hawwe lang sprutsen fan 'e ûnderfining fan samadhi, 
wêryn't de siel uny fynt mei it Malike wylst se noch yn it lichem is. De mystike tradysje yn de 
islam sprekt fan letterlik sjen mei Mas eagen: “As ik fan him hâld, bin ik syn gehoar dêr’t er 
harket troch; en syn oansjen dêr't er sjocht; syn hân dêr't er mei slacht; en syn foet dêr't er troch 
rint” (Hadith fan An-Nawawi 38). 

George Fox en de oare iere Quakers leauden dat direkte ûnderfining fan Ma beskikber wie foar 
alle minsken, sûnder mediation. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision tagong 04/16/19) 

Taljochting: De Bibel is dúdlik dat Ma nei de ierde sil komme (Iepenbiering 21: 1-3), dêrtroch negearret 

de Skrift it sicht fan in salige fyzje yn 'e himel. 

De redakteur fan it Lutheran Journal of Ethics skreau: 

Mar it eindoel fan Mas doel foar it minsklik skepsel skynt troch in eschatologysk begryp fan 

hilliging, dêr't ús de salige fyzje fan hilligens en folsleine mienskip mei Ma yn 'e ivichheid tasein 

wurde. (Santos C. Ynlieding fan de redaksje: Lutheranen en hilliging. © septimber/oktober 2017. 

Journal of Lutheran Ethics, Volume 17, Issue 5) 

In protte protestanten dy't leauwe yn 'e Beatific Vision leanje nei de opfetting dat dizze fisy in geastlik, 
net fysyk sicht is (bgl . Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist Church of Ojai, 
26 septimber 2018). 

Dejingen dy't ferzjes fan 'e Beatific Vision as it eindoel akseptearje, tinke dat it sjen fan Ma har sil folje 
mei syn of har eigen lok. 

Hjir is in tsjinoerstelde werjefte fan dy fyzje fan in eardere skriuwer fan Tsjerke fan Ma: 

As de ivichheid besteegje moat oan it blierjen yn Mas gesicht te sjen, of ús elke winsk fuortdaliks 
ferfolle wurde - sa't in protte religys leare - nei in pear moannen (of nei in pear oktilljoen jier, it 
makket neat út), soe it libben saai wurde . En as it libben ienris saai waard, soe it siik en 
fûleindich freeslik wêze. Om't der neat oerbliuwe soe as in ûneinige ivichheid fan ferfeling - mei 
de dea in prachtige mar ûnmooglike manier fan ûntkommen (sjoch Lukas 20:35-38). Dit soe 
yndie de ultime marteling wêze. 

Mar ús ivige Heit hat in better idee. Hy hat in plan ûntworpen wêryn de ivichheid net stadichoan 
saaier wurde sil. Mar, sa ûnbetrouber as it liket, sil de ivichheid stadichoan spannender, 
skitterender en nofliker wurde as elke eon folget. (Kuhn RL. The Ma Family - Part Three: To 
Inhabit Eternity. Good News, july 1974) 

Ja, Ma makke wat Er dien hat, sadat de ivichheid better kin. Merk wat fan in ferstoarne Tsjerke fan Ma 
skriuwer: 



De Ma dy't dizze wrâld byinoar sette die dat mei in plan yn gedachten. Dat plan wie net it 
hopeleaze Nirvana fan ien grutte religy fan 'e wrâld dy't belooft dat jo in ûnbewust diel wurde 
sille fan it grutte gehiel fan neat sûnder soargen foar altyd - om't jo foar altyd gjin yndividueel 
bewustwêzen hawwe. It is net de blidens fan it sliepen yn in hangmat slingere tusken twa 
dadelpalmen yn in oaze, foar altyd fiede troch wulpse fammen, de belofte wêrfan de folgers fan 
Allah fersekere binne. It is net rinne troch de gouden strjitten mei gouden slippers, strubbeljend 
op in harp mei jo iennichste soargen dat jo jo halo rjocht hâlde kinne, lykas de belofte liket te 
wêzen fan 'e mearderheid fan protestantske groepen. It is perfoarst net de belofte om einliks yn 
it gesicht fan Ma te sjen en de salige fyzje te wurdearjen (wat dat ek is), lykas de belofte oan 
dyjingen dy't it katolike leauwe folgje: wat de Ma dy't alles skepen foarstelt is om bring dy yn 
syn hiele famylje. Om Ma te wêzen lykas Ma Ma is! Net allinich om in Ma te wêzen yn 'e 
eufemistyske betsjutting fan ús allegear bruorren en susters mei Ma as ús boegbeeld Heit, mar 
om syn Malike natuer folslein te dielen. … 

Mas echte plan is praktysk. Hy seit fan Syn famylje Keninkryk dat d'r nea in ein sil wêze oan syn 
útwreiding. Syn plan is om troch te gean mei it tafoegjen fan soannen en dochters dy't lykje, 
fiele, hannelje as Him en dy't binne gearstald út itselde sels-regenerearjende ivige geastlibben as 
Hy is, foar altyd! Dêrom is it doel dat Ma Himsels set hat in hope dy't sels Hy ea net ferfolje sil. 
Einleaze, ivich, foar altyd it meitsjen fan in hieltyd útwreidzjende famylje om te genietsjen en te 
regearjen fan 'e grutte skepping dy't Hy al makke hat - en om jo en my sûnder ein te dielen yn 
takomstige skeppingen. In drok, praktysk, nijsgjirrich, útdaagjend, trochgeand plan dat in ivige 
reden jout om te libjen. 

Der sit gjin ferfeling yn dat plan. Nea in tiid dat jo belangstelling sil oprinne. Gjin mytyske, 
religieus-klinkende folderol oer wat geastlik nea-nea lân dêr't jo neat dogge foar altyd - mar in 
ivige baan fan skeppen, regearjen! probleem-oplossen mei sichtber foardiel. ... Hy hat de krêft 
om jo wer op te wekken ... (Hill DJ. What the World Needs Now Is...HOPE. Plain Truth, 
febrewaris 1979) 

Merk wat fan in lette lieder fan 'e Tsjerke fan Ma: 

"As in man stjert, sil er dan wer libje?" (Job 14:14). Dit soe in tiid fan HOOP wêze moatte, want 
sels as DIT WÊRLD stjert - en it sil - sil d'r in OPSTANDING folgje fan in nije en bettere wrâld - in 
wrâld yn FREDE - in wrâld fan tefredenens, lok, oerfloed, JOY! Ma help ús om te begripen! Net 
allinnich trochgeand bestean - mar it folsleine, lokkige, nijsgjirrige, OVERFLOED libben! Ja - en 
dat foar ALLE ivichheid! (Armstrong HW. Wat is it doel fan 'e opstanning? Goed nijs, maart 1982) 

Om't in protte de Skrift net folslein begripe, hawwe se opfettings befoardere, lykas hoe't se de salige fisy 
leare, dy't net folslein oerienkomme mei Mas plan. 

Us nei Ma sjen makket op himsels de ivichheid net better. Hoewol't Hy ús foar altyd seinge sil dat wol 
dwaan (ferl. Psalm 72:17-19). 

Alle dingen makke foar Jezus 

It Nije Testamint leart dit relatearre oan Jezus en de skepping: 



15 Hy is it byld fan de ûnsichtbere Ma, de earstberne boppe de hiele skepping. 16 Hwent troch 
Him binne alle dingen skepen dy't yn 'e himel binne en dy't op 'e ierde binne, sichtber en 
ûnsichtber, itsij troanen as hearskippijen as oerheden as machten. Alle dingen binne makke 
troch Him en foar Him. Kolossers 1:15-16) 

2 ... Syn Soan, dy't Hy oansteld hat as erfgenamt fan alle dingen, troch wa't Hy ek de wrâld makke 
hat; 3 dy't de glâns is fan syn hearlikheid en it útdruklike byld fan syn persoan, en alle dingen 
ophâldt troch it wurd fan syn macht, (Hebreeërs 1:2-3) 

No, wiene wy gewoan makke om Jezus foar ivichheid te sjen? 

Nee. 

Merk op wêrom't Jezus sei dat Hy kaam: 

10 ... Ik bin kommen dat se it libben hawwe meie en dat se it mear oerfloed hawwe. (Jehannes 
10:10) 

Troch "libben" te hawwen en it "oerfloediger" te hawwen, leart Jezus dat Hy kaam sadat wy in bettere 
ivichheid koene hawwe en dat wy koene helpe de ivichheid better te meitsjen. 

Ma hat minsken net makke foar it doel fan minsken dy't Him foar alle ivichheid stoarje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Mun na Ala b’a to tɔɔrɔ ka kɛ? 

As Jezus kaam sadat wy it libben "oerfloediger" koene hawwe (Jehannes 10:10), lit Ma dan lijen ta? 

Ja. 

Is der in doel mei? 

Ja. 

31 Hwent de Heare scil net yn ivichheit forlitte. 32 Al docht Er fertriet, mar Hy scil barmhertichheid 
sjen neffens de mannichte fan syn barmhertigens. 33 Hwent Hy pleaget net mei wille, en fertriet 
de minskebern net. (Klaagliederen 3:31-33) 

Merk op dat Ma ús net mei wille lijt noch fertriet. Hy wol dat wy it goed dogge (ferl. 3 Jehannes 2). 

Mei fatsoenlike minsken barre der skynber minne dingen. 

Jezus hat nea sûndige (Hebreeërs 4:15), mar lijen foar ús (1 Petrus 2:21). En "hoewol Hy in Soan wie, 
learde Hy dochs hearrigens troch de dingen dy't Er lijen" (Hebreeërs 5:8). 

Wêrom lit Ma minsken lije? 

Der binne in pear redenen. Ien is as straf foar/resultaat fan ús sûnden om ús oan te moedigjen om net te 
sûndigjen en werom te kearen nei Ma (Lamentations 3:39-40; Leviticus 26:18). En wy moatte begripe 
dat de Bibel leart dat Ma ús minder straft as ús ûngerjuchtichheden fertsjinje (ferl. Ezra 9:13; Job 11:6). 
No, sels minsken dy't op syn minst dy dielen fan 'e Bibel leauwe, realisearje dat. 

Mar d'r is in oare, komplisearre reden. 

De apostel Paulus fertelt ús dat "de skepping waard ûnderwurpen oan futiliteit, net reewillich, mar 
fanwege Him dy't ûnderwurpen it yn hope" (Romeinen 8:20). Hy skreau ek: 

16 Dêrom ferlieze wy it hert net. Ek al giet ús uterlike minske om, dochs wurdt de innerlike 
minske dei oan dei fernijd. 17 Hwent ús lichte ellinde, dy't mar in momint is, wurket foar ús in 
folle mear oertsjûge en ivige gewicht fan hearlikheid, 18 wylst wy net sjogge nei de dingen dy't 
sjoen wurde, mar nei de dingen dy't net sjoen wurde. Want de dingen dy't sjoen wurde binne 
tydlik, mar de dingen dy't net sjoen wurde binne ivich. (2 Korintiërs 4:16-18) 

Minsken binne yn it proses fan ferfine wurde - wat fertriet en ellinde omfettet - dochs is d'r hope. 
Dejingen dy't yn dit tiidrek net neamd wurde, wurde op ien manier ferfine (Jesaja 48:10; Jeremia 9:7), 
wylst de neamde wurde ferfine en suvere mear as sulver en/of goud (Sacharja 13:9; Psalm 66:10; Daniël 
11:35, 12:10; 1 Petrus 1:7; jf. Iepenbiering 3:18). Dêrom binne d'r "fjoerlike" besikingen yn dizze tiid (1 
Petrus 1:7; 4:12). 

Der is hope foar wat better sil wêze: 



9 Mar, leafste, wy binne wis op bettere dingen oangeande jo, ja, dingen dy't mei it heil 
begeliede, al sprekke wy op dizze manier. 10 Hwent Ma is net ûnrjochtfeardich om jins wirk en 
arbeid fen ’e leafde te ferjitten, dy’t jimme oan syn namme toand hawwe, trochdatstû de 
hilligen tsjinne hast en tsjinje. 11 En wy winskje dat elk fan jimme deselde warberens toant ta de 
folsleine wissichheid fan hope oant it ein ta, 12 dat jimme net traach wurde, mar dejingen 
neifolgje dy't troch leauwe en geduld de beloften erven. (Hebreeërs 6:9-12) 

Sa moatte wy geduldich wêze en der wis fan wêze dat Mas wegen sille resultearje yn "bettere dingen." 

Geduldich lijen is in teken fan leafde: 

4 De leafde is langmoedich, se is aardich, de leafde is net oergeunstich, de leafde is net 
oergeunstich, is net opblaasd, 5 docht net ûnskiklik, siket har eigen dingen net, wurdt net 
oproppe, docht gjin kwea ta, 6 [ferbliidt] net oer ûngerjuchtichheit, en is bliid mei de wierheid; it 
ferdraacht alle dingen, 7 it leaut alles, it hopet alles, it ferdraacht alles. 8 De leafde forfalt nea; (1 
Korintiërs 13:4-8, Letterlike Standertferzje) 

It Grykske wurd oerset as leafde wurdt transliterearre as 'agape' - en dit soarte fan leafde is bliid yn 'e 
wierheid en sil alle dingen drage. In mystearje fan echte leafde is dat lijen belutsen wurde kin by de 
ûntwikkeling fan leafde. Echte leafde sil net mislearje. 

Soms lije minsken foar it goede dwaan: 

17 Hwent it is better, as it de wil fen Ma is, to lije om it goede te dwaan as om it kwea te dwaan. 
(1 Petrus 3:17) 

Tink derom dat it boppesteande NET SEI dat it de wil fan Ma is om ússels lijen oan te bringen, sadat wy 
ellinde wêze soene. Mas wegen binne heger as ús wegen ( Jesaja 55:8-9 ) en aspekten fan leafde binne 
in mystearje yn Mas plan (ferl. Efeziërs 5:25-32). 

No, de Bibel is dúdlik dat d'r foardielen binne dy't sille ûntstean út it lijen dat ús treft: 

3 Fertriet is better as laitsjen, Hwent troch in treurich oantlit wurdt it hert better. 4 It hert fen ’e 
wizen is yn it hûs fen ’e rouwe, mar it hert fen ’e dwazen is yn ’t hûs fen ’e wille. (Prediker 7:3-4) 

16 De Geast sels tsjûget tegearre mei ús eigen geast, en tsjûget dat wy de bern fan Ma binne. 17 

As wy nou bern binne, binne wy ek erfgenamten - wier, erfgenamten fan Ma en mei-
erfgenamten mei Kristus - as wy yndied mei Him lije, dat wy ek mei Him ferhearlike wurde meie. 
(Romeinen 8:16-17, AFV) 

18 Hwent ik achtsje dat it lijen fan dizze tsjintwurdige tiid net weardich is om te fergelykjen mei 
de hearlikheid dy't yn ús iepenbierre wurde sil. (Romeinen 8:18) 

12 Myn leafste, tink it net frjemd oangeande de fûle beproeving dy't jo besykje sil, as soe jo wat 
frjemds oerkomme; 13 mar bliid wêze foar safier't jo diel hawwe oan it lijen fan Kristus, dat jo, as 
Syn hearlikheid iepenbiere wurdt, ek bliid wêze meie mei in grutte blydskip. (1 Petrus 4:12-13) 



11 Myn soan, forachtsje de tuchtiging des Heare net, en haat syn tucht net; 12 Foar wa't de Heare 
leaf hat, korrigearret Hy, Krekt as in heit de soan yn wa't er wille hat. (Spreuken 3:11-12) 

5 En dû hast de fermaning fergetten, dy’t ta jimme sprekt as tsjin soannen: Myn soan, ferachtsje 
de tuchtiging des Heare net, en wês net moedich as jo troch Him bestraft wurde; 6 Want wa't de 
Heare leaf hat, tuchtet Hy, en selt elke soan dy't Er ûntfangt." 

7 Astû de tuchtiging úthâldt, den docht Ma mei dy as mei soannen; hwent hokker soan is der, 
dy't in heit net tuchtet? 8 Mar as jimme sûnder tucht binne, dêr’t allegearre diel oan wurden 
binne, den binne jimme ûnecht en gjin soannen. 9 Fierder hawwe wy minsklike âffears hân dy’t 
ús terjochte hawwe, en wy hawwe har respekt jûn. Sille wy net folle makliker ûnderwurpen 
wurde oan 'e Heit fan 'e geasten en libje? 10 Hwent hja hawwe ús wol in pear dagen tuchtigje, lyk 
as hjarren it bêste like, mar Hy ta ús gewin, dat wy diel hawwe oan syn hilligens. 11 No liket gjin 
tuchtiging foar it hjoeddeiske blide te wêzen, mar pynlik; nettsjinsteande, neitiid bringt it de 
freedsume frucht fan gerjochtichheid op oan dyjingen dy't der troch traind binne. (Hebreeërs 
12:5-11) 

It lijen is tastien sadat minsken korrizjearre wurde, oplaat wurde, karakter bouwe en der better fan 
wurde (sjoch ek Romeinen 5:3-4, 8:17; 2 Tessalonikers 1:3-5; Jakobus 1:2-4; 2 Petrus 1:5-8; Iepenbiering 
21:7-8 ). Besiken en problemen helpe it leauwen op te bouwen, dimmenens leare, ús lessen leare, en 
kinne ús helpe om tichter by Ma te kommen. 

Wylst it no oerweldigjend kin lykje, begrypt Ma en makket it sadat syn folk it kin drage (1 Korintiërs 
10:13). Jezus learde yn wêzen om it ien dei op in tiid te nimmen (Mattéus 6:34). En wat Hy yn 'e takomst 
pland hat is sa fierder as wat fysike lijen yn dit libben wêze sille ( Romeinen 8:18 ). 

Jezus en Mas folk hawwe lijen: 

1 Dêrom, om't wy ek omsingele binne mei sa'n grutte wolk fan tsjûgen, litte wy al it gewicht fan 
'e sûnde dy't ús omgiet efterlitte, lit ús mei geduld de race rinne dy't foar ús leit, 2 mei ús eagen 
rjochte op Jezus, de skriuwer en foltôger fan ús leauwen, dy't freugde oanbean is, hat it krús 
ferneare {Gr. stauros - stake}, ferachtend de skamte en siet oan 'e rjochterhân fan' e troan fan 
Ma. 3 Hwent achtsje him, dy't sa'n tsjinspraak fen sûnders tsjin himsels trochmakke hat, dat 
jimme yn jimme sielen net wurch wirde en flauwe wirde. (Hebreeërs 12:1-3, Jubileumbibel) 

It lijen sil einigje: 

12 ... Al haw ik dy forneare, Ik sil dy net mear forneare; 13 Hwent nou scil Ik syn jok fen dy 
ôfbrekke, En dyn bannen útinoar brekke. (Nahum 1:12-13) 

Wylst dit waard jûn as in profesije relatearre oan Ninevé, befêstigje oare skriften dat it lijen einigje sil 
(Iepenbiering 21:4) en it jok fan 'e satan sil wurde brutsen ( Jesaja 14:12-17; Iepenbiering 20:1-3). 

It moat opmurken wurde dat lijen net altyd it gefolch is fan ús dieden. Wy, lykas Jezus, kinne ferkeard 
lije: 



19 Hwent dit is priizgjend, as men út syn gewisse tsjin Ma fertriet ferdraacht, ûnrjochtlik lijt. 20 

Hwent hwet is it as jo, as jo slein wurde foar jo misdieden, it geduldich nimme? Mar as jo goed 
dogge en lije, as jo it geduld nimme, dan is dit lofberens foar Ma. 

21 Hwent dêrfoar binne jo roppen, om't Kristus ek foar ús lijen hat, en ús in foarbyld neilitten, dat 
jo syn stappen folgje moatte: 

22 Dy't gjin sûnde dien hat, en gjin bedrog is fûn yn syn mûle; 

23 dy’t, do’t Er skeind waerd, net forteld; doe't Er lijde, drige Hy net, mar joech him ta oan Him 
dy't rjochtfeardich oardielet; (1 Petrus 2:19-23) 

Jezus joech ús in foarbyld oer lijen (1 Petrus 2:21-24). Lykas de profeten diene (Jakobus 5:10-11). 

Wy moatte Jezus imitearje (1 Petrus 2:21-24), lykas de profeet Paulus (1 Korintiërs 13:2) lykas hy Jezus 
neimakke (1 Korintiërs 11:1). 

Bern 

Hoe sit it mei bern dy't lije? 

De Bibel fertelt oer bern dy't lije. Op syn minst ien man waard blyn berne, sadat "dat de wurken fan Ma 
yn him iepenbiere wurde soene" (Jehannes 9:3). Mar de oare reden is dat se ek karakter bouwe. 

Ma hat in plan foar ús, noch foardat wy berne binne: 

16 Jimme eagen seagen myn guod, noch ûnfoarme. En yn jins boek stiene se allegearre skreaun: 
De dagen binne foar my makke, doe't der noch gjin ien wie. (Psalm 139:16) 

Hoe sit it mei bern dy't stjerre, wurde ôfbrutsen of op jonge leeftyd fermoarde? 

Wylst dat minsklike trageedzjes binne, hat Ma in plan foar har - Hy is se net fergetten (ferl. Jesaja 49:15). 
Se, lykas oaren net neamd en net keazen yn dizze tiid, sille diel útmeitsje fan 'e twadde opstanning 
(Iepenbiering 20:5, 11). En de Bibel seit dat se wer sille libje - mar dy tiid foar 100 jier per Jesaja 65:20. 

Moving nei perfeksje 

Yn it Alde Testamint skreau Mozes dat Mas "wurk perfekt is" (Deuteronomium 32:4). Yn it Nije 
Testamint skreau de apostel Jakobus: 

2 Myn bruorren, rekkenje it allegear blydskip as jo yn ferskate besikingen falle, 3 wittende dat de 
test fan jo leauwen geduld opwekt. 4 Mar lit it geduld syn folsleine wurk hawwe, dat jimme 
folslein en folslein wêze meie, en neat ûntbrekt. 5 As ien fan jimme wiisheid ûntbrekt, lit dy Ma 
freegje, dy’t oan allegearre frijwillig en sûnder smaad jout, en dy scil him jûn wirde. (Jakobus 
1:2-5) 



Lied liket diel te wêzen fan it bewegen nei perfeksje. Dit betsjut NET dat wy ússels mei opsetsin martelje 
moatte lykas guon dogge, mar geduldich de besikingen en lijen dy't wy tsjinkomme, ferneare. 

En ja, dat is makliker te skriuwen as te belibjen - en dat wit Ma (ferl. Hebreeërs 12:11): 

8 De Heare scil folmeitsje hwet my oangiet; (Psalm 138:8) 

Ma wurket om JO te perfeksjonearjen! 

Tink derom dat de Bibel leart dat Jezus hearrigens learde fan lijen: 

8 al wie Hy in Soan, dochs learde Er hearrigens troch de dingen dy't Er lijen. 9 En nei't er folmakke 
wie, waard Hy de skriuwer fan ivige heil foar allegearre dy't Him hearre, (Hebreeërs 5:8-9) 

Syn folgers moatte dat ek leare. 

Jezus learde: 

48 Dêrom scille jimme folslein wêze, lyk as jimme Heit yn 'e himelen folmakke is. (Mattéus 5:48) 

Betsjut dat dat kristenen no perfekt binne? 

Nee. 

De apostel Johannes learde dúdlik dat wiere kristenen noch sûndigje en ferjouwing nedich binne (1 
Jehannes 1:8-10). 

Dat, betsjut dit dat kristenen gewoan moatte konkludearje, om't dit ûnmooglik is, dat it goed is om net 
te besykjen? 

Nee. 

Kristenen moatte mei Mas help (Romeinen 12:21; Filippiërs 4:13; 1 Johannes 4:4) de tests en besikingen 
yn dit libben oerwinne, wat helpt om ús tichter by folsleinens te bringen (Jakobus 1:2-4). 

De apostel Paulus, wylst hy lijde fan in ellinde, fertelde wat Jezus him fertelde: 

9 En Hy sei tsjin my: Myn genede is genôch foar dy, hwent myn krêft wurdt folmakke yn swakte. 
(2 Korintiërs 12:9) 

Wy wurde no perfeksjonearre troch wat wy troch geane. 

It is as de kristenen as bern fan Ma opwekke wurde dat se folslein perfeksjonearre wurde (ferl. Efeziërs 
4:13; Hebreeërs 11:40). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Mun na Ala ye i da? 

Wat is dyn doel? 

JO binne net itselde as in oar. De Bibel leart dat "alle leden net deselde funksje hawwe ... yndividueel ... 
Ma hat de leden, elk fan har, yn it lichem pleatst krekt sa't Hy wol" (Romeinen 12:4-5, 1 Korintiërs 12:18) 
. 

Dus, jo binne oars. Jo bestimming is unyk en wichtich. Jo libben hat betsjutting. 

Wat is de bibelske betsjutting fan jo libben? 

Wa bisto? 

Jo binne ien dy't leafde kin jaan op in unike manier. 

En dat is wat jo foar ivich kinne dwaan. 

Yn 'e midden fan' e foarige ieu publisearre de Tsjerke fan Ma (sânde dei): 

De kristen libbet net allinnich foar hjoed; hy ferwachtet in bettere moarn. (Wat de Tsjerke fan 
Ma leaut. De Bibeladvokaat en Herald fan it kommende Keninkryk. 3 oktober 1949, s. 7) 

Mar in kristen ferwachtet net gewoan in bettere moarn. In wiere kristen bout no karakter troch de tests, 
kânsen en besikingen yn it libben (ferl. Romeinen 5:1-4) dy't de kristen helpe kinne om persoanlik by te 
dragen oan 'e "bettere moarn". 

Uteinlik hat Ma spesjale plannen foar JO persoanlik. 

Ma makke jo om leafde te jaan op jo eigen yndividuele manier (ferl. 1 Korintiërs 12:20-13:10). 

Mar hoe? 

Yn essinsje, troch no libje troch leauwen en hearrigens oan Ma yn dit libben. 

Troch hearrich te wêzen, bibelske karren te meitsjen, leauwe te hawwen, leafde te oefenjen en oant it 
ein te hâlden, sille kristenen net allinich karakter bouwe, mar de ivichheid better meitsje foar harsels en 
oaren. 

Wat it leauwe oangiet, om't Mas bestean in feit is (ferl. Romeinen 1:20; sjoch ek it fergese boek, 
beskikber op ccog.org, Is Mas bestean logysk?), is it gjin leauwe nedich om te leauwen dat der in Ma. 
Sels de demoanen leauwe en trilje (Jakobus 2:19). It nimt lykwols leauwe om Ma te fertrouwen, te 
leauwen en te harkjen. Dat makket diel út fan it "mystearje fan it leauwe" (ferl. 1 Timóteüs 3:9; mear 
oer leauwe is te finen yn it fergese boekje, online te krijen by ccog.org, Faith for That Ma has Called and 
Chosen ). 



Ma jout syn Hillige Geast oan dyjingen dy't " Him folgje" (Hannelingen 5:32). Dat, Mas Geast, is wat ien 
in echte kristen makket (Romeinen 8:9-11). 

Kristenen, sels, sille letter wurde feroare en perfeksjonearre by de earste opstanning (1 Korintiërs 15:50-
54; Iepenbiering 20:5-6) om te helpen leafde te jaan en de ivichheid eins better te meitsjen. Dizze 
opstanning komt oerien mei de sânde en lêste trompet (1 Corinthians 15:52), dat is de tiid diel fan it 
mystearje fan Ma sil wurde klear (Iepenbiering 10: 7). 

De apostel Paulus ferwiisde nei de feroaring sels as "in mystearje" (1 Korintiërs 15:51). 

Dejingen dy't op it stuit net-kristlik binne, sille dizze kâns hawwe foar feroaring nei't se letter wer 
opstien binne (sjoch ek it fergese boek, online op ccog.org, Universele OFFRE de Kisili, Apokatastasis: kin 
Ma de ferlerne rêde yn in kommende tiid? Hûnderten fan 'e Skriften iepenbiere Mas heilsplan ). 

Goed dwaan 

Ma is goed (Mark 10:18; Psalm 143:10) en docht wat goed is (ferl. Genesis 18:25). 

Ma wol ek dat wy goed dogge sa't dit Him wol (Psalm 34:14; Hebreeërs 13:16). 

19 Dû bist great yn rie en machtich yn wirk, hwent jins eagen binne iepen foar al de wegen fen ’e 
minskebern, om elk to jaen neffens syn wegen en neffens de frucht fen syn dwaen. (Jeremia 
32:19) 

9 En lit ús net wurch wurde by it dwaen fan it goede, hwent op 'e tiid scille wy rispje as wy net 
forleare. 10 Lit ús dêrom, as wy gelegenheid hawwe, goed dwaen oan allegearre , benammen oan 
dyjingen dy't út 'e húshâlding fan it leauwe binne. (Galatiërs 6:9-10) 

5 ... Ma, 6 dy't "elk nei syn dieden fertsjinwurdigje sil": 7 ivige libben oan dyjingen dy't troch 
geduldich trochgean mei it goede dwaan sykje nei gloarje, eare en ûnstjerlikens; (Romeinen 2:5-
7) 

Ma wol goed foar jo en as jo wirklik leafde en "Him folgje" (Hannelingen 5:32; Hebreeërs 5:9), dat is 
hoe't alles sil útdraaie (Romeinen 8:28). 

Notysje it folgjende: 

24 Neat is better foar in minske as dat er ite en drinke scil, en dat syn siele it goede genietsje scil 
yn syn arbeid. Ek dit, seach ik, wie út 'e hân fan Ma. (Prediker 2:24) 

12 Ik wit, dat hjar neat better is as bliid to wêzen en goed to dwaen yn hjar libben, 13 en ek dat elk 
ite en drinke scil en genietsje fan it goede fen al syn arbeid, it is Mas geskink. 14 Ik wit dat alles 
wat Ma docht, it scil ivich wêze. (Prediker 3:12-14) 

It boppesteande is wier, yn wêzen om't produktyf wêze yn it wurk bedoeld is om dingen better te 
meitsjen. En minsken moatte genietsje produktyf te wêzen. 



Fierder hâldt Mas plan rekken mei wat der mei jo bard is. Notice Alde Testamint learingen dy't dêrmei 
relatearre binne: 

11 De rie des Heare stiet yn ivichheit, de plannen fen syn hert fan alle slachten. 12 Lokkich is it folk 

hwaens Ma de HEARE is , it folk dat Er ta syn erfskip útkard hat. 13 De HEARE sjocht út ’e himel; Hy 

sjocht alle soannen fan 'e minsken. 14 Ut it plak fen syn wenning sjocht Er al de biwenners fen ’e 

ierde; 15 Hy foarmje hjar hert yndividueel; Hy beskôget al har wurken . (Psalm 33:11-15) 

1 Hwent ik haw dit alles yn myn hert bisocht, dat ik it allegearre forkundigje koe: dat de 
rjuchtfeardigen en de wizen en hjar wirken yn Mas hân binne . (Prediker 9:1a) 

9 It hert fan in minske riedt syn wei, mar de HEARE rjochtet syn stappen. (Spreuken 16:9) 

24 In minske syn stappen binne út de HEARE ; Hoe kin dan in minske syn eigen wei begripe? 
(Spreuken 20:24) 

73 Jo hannen hawwe my makke en my makke; (Psalm 119:73) 

17 ... "Ma scil oardielje de rjuchtfeardigen en de Madeleaze, Hwent der is in tiid foar elk doel en 
foar elk wurk." (Prediker 3:17) 

Notysje, no, passaazjes yn it Nije Testamint: 

11 Mar de iene en deselde Geast wurket yn al dizze dingen, en ferdielet elk apart sa't Ma sels 
wol. ... 27 No binne jo it lichem fan Kristus, en jo binne allegear yndividuele leden. (1 Korintiërs 
12:11, 27, AFV) 

7 Wês net ferrifelje, Ma wurdt net bespot; hwent hwet in minske siedt, dat scil er ek rispje. 8 

Hwent hwa't yn syn flêsk siedt, scil fen it flêsk fordjerring rispje, mar hwa't yn 'e Geast siedde, 
scil fen 'e Geast it ivich libben rispje. (Galatiërs 6:7-8) 

10 Want Ma is net ûnrjochtfeardich om jo wurk en arbeid fan leafde te ferjitten dy't jo foar syn 
namme sjen litten hawwe ... (Hebreeërs 6:10) 

Ma hat in plan foar ALLE! Dat omfettet JO INDIVIDUEEL oft jo yn dizze leeftyd neamd wurde of net. En 
Hy beskôget ALLE JIN WERKEN. 

Alles wat jo trochmakke hawwe, alles wat jo lijen hawwe, alles wat jo berikt hawwe, ensfh. is jo tariede 
om de ivichheid better te meitsjen (útsein as jo úteinlik wegerje om Mas Keninkryk te stypjen). Alles wat 
jo trochmakke hawwe, hat jo tariede op de rop en it wurk dat Ma foar jo hat! Jo sille op in unike manier 
kinne jaan en helpe de ivichheid better te meitsjen! 

De Bibel neamt dat krekt lykas it lichem dielen hat lykas hannen en eagen en dielen foar rûken, harkjen 
en oare dingen (1 Korintiërs 12:12-26), hawwe wy allegear ús unike diel yn it ivige plan dat Ma hat. Ja, jo 
rol kin hiel oars wêze as de oare miljarden minsken - tink net dat Ma gjin echt plan foar JO hat. 



Fierder binne jo ferantwurdlik foar wat jo dogge (Romeinen 14:12). Ma sil oardielje op basis fan wat jo 
dogge (Prediker 12:14; Iepenbiering 20:12) lykas wat jo net dogge (Mattéus 25:24-30). Hoe mear jo 
dogge wat jo moatte dwaan, hoe mear jo de ivichheid better meitsje foar jo eigen sels en oaren. Hoe 
mear jo net dogge wat jo net moatte dwaan, jo sille de ivichheid better meitsje foar jo eigen sels en 
oaren. Ma is in rjochtfeardige rjochter (2 Timothy 4:8). 

De Bibel leart dat wy sille wurde beleanne neffens ús wurken (Mattéus 16: 2 7; Romeinen 2:6; Spreuken 
24:12; Jeremia 17:10; Iepenbiering 22:12)! En dêrtroch sille wy mear minsken helpe kinne (ferl. Lukas 
19:15-19). De Bibel seit dat nei de dea ús wurken ús folgje (ferl. Iepenbiering 14:13) - wat yn prinsipe 
betsjut dat wat wy leard en ûntwikkele wylst fysyk sil foarmje hoe't wy yn 'e ivichheid kinne jaan en 
wurkje. 

Alles wat Ma dien hat, hat Hy in reden foar (Ezekiel 14:23). Ynklusyf de lingte fan ús libben, dat is 
normaal in mystearje foar ús (ferl. Prediker 9:12). 

"Leauwe yn Ma" (Mark 11:22) om't Hy fantastyske redenen hat foar alles wat er docht - sels as it ús net 
altyd sa liket (ferl. Hebreeërs 12:11; Romeinen 8:28). 

In protte hawwe Ma ferkeard beoardiele op basis fan har eigen konklúzjes, mar de Bibel leart ek: 

5 Dêrom oardielje neat foar de tiid , oant de Heare komt, dy't sawol de ferburgen dingen fan it 
tsjuster foar it ljocht bringe sil en de rieden fan 'e herten iepenbierje. Dan sil elk syn lof fan Ma 
komme. (1 Korintiërs 4:5) 

Guon dingen binne ferburgen. Wy witte ek net alles fan in minske. 

Alle minsken binne net itselde. Ma hat in yndividueel plan foar elk fan ús (1 Korintiërs 12:4-12). 

Ma wurket mei allegear sadat elk fan ús ús diel kin hawwe yn 'e ivichheid! As de Skrift leart: 

17 It wirk fen ’e gerjuchtichheit scil frede wêze, en it wirk fen ’e gerjuchtichheit, stilte en 
wissichheid yn ivichheit. (Jesaja 32:17) 

11 Dû scilst my it paad des libbens sjen litte; Yn Jo bywêzen is folsleinens fan freugde; Oan Jo 
rjochterhân binne wille foar altyd. (Psalm 16:11) 

Frede en wille foar altyd. In bettere ivichheid! 

Wat is iets dat jo moatte dwaan? 

11 Kom, bern, harkje nei my; Ik sil jo de freze fan 'e Hear leare. 12 Hwa is de man, dy’t it libben 
begeart en in protte dagen leaf hat, dat er it goede sjen mei? 13 Hâld jins tonge foar it kwea, en 
jins lippen út it sprekken fan bedrog. 14 Wek fen it kwea en doch it goede; Sykje frede en stribjen 
it nei. (Psalm 34:11-14) 

3 Fertrou op de Heare en doch goed; Wenje yn it lân, en fiede op Syn trou. 4 Bliuw dy ek yn de 
Heare, en Hy scil dy jaen de winsken fen dyn hert. (Psalm 37:3-4) 



GOED DWAAN! FERTROU MA. 

Wat betsjut dit alles? 

It betsjut dat Ma makke wat Er dien hat, sadat syn skepping goed koe dwaan. 

Of mear spesifyk, Ma makke alles wat Hy die dat de ivichheid better soe wêze! 

Is dat net geweldich? 

3 ... Grut en wûnder binne jins wurken, Heare Ma, de Almachtige! (Iepenbiering 15:3) 

19 Och, hoe grut is jins goedens, dy’t Jo opslein hawwe foar dyjingen dy’t Jo freze, dy’t Jo taret 
hawwe foar dyjingen dy’t op Jo fertrouwe foar it oantlit fen ’e minskensoanen! (Psalm 31:19) 

Mas goedens is grut fanwegen wat Hy hat taret foar ús te kommen. 

Yn Hebreeërs 11: 4-12, begjinnend mei Abel, leare wy oer ferskate neamden fan Ma yn it Alde 
Testamint. En ferwizend nei har, merk op wat de fersen dy't folgje leare: 

13 Dizze stoaren allegearre yn it leauwe, net hawwen ûntfongen de beloften, mar seagen se fier 
fuort, waarden wis fan harren, omearme se en bikende dat se wienen frjemdlingen en pylgers 
op 'e ierde. 14 Hwent dyjingen dy't soks sizze, ferklearje dúdlik dat se in heitelân sykje. 15 En wier 
as hja dat lân dêr't hja útkommen wierne yn 't tinken roppen hiene, den scoene hja gelegenheid 
hân hawwe om werom to kommen. 16 Mar no winskje hja in better, dat is in himelsk lân. Dêrom 
skamje Ma him net om har Ma neamd te wurden, want Hy hat in stêd foar har makke . 
(Hebreeërs 11:13-16) 

Sa hawwe minsken teminsten sûnt de tiid fan Abel it leauwe hân dat Ma in plan hie foar wat betters, en 
dat Ma de Ma is fan dyjingen dy't dat wirklik begrepen. De "stêd" is Nij Jeruzalem dy't út 'e himel op 'e 
ierde delkomt (Iepenbiering 21:2). 

It plan is dat dingen better wurde. 

Beskôgje it folgjende út it Nije Testamint: 

17 Dêrom, foar hwa't wit goed to dwaen en it net docht , foar him is it sûnde. (Jakobus 4:17) 

Betsjut dat net dat kristenen goed dwaan moatte? 

Goed dwaan is dingen better meitsje. 

Iere tsjerkeskriuwers oer goed dwaan en ferMaliking 

Iere tsjerkeskriuwers hiene wat begryp en joegen oanwizings oer it doel fan it mystearje fan Mas plan. 



Yn 'e twadde ieu (AD) skreau Polycarpus fan Smyrna, dy't troch ien of mear fan 'e oarspronklike apostels 
ornearre waard: 

Lit ús iverich wêze yn it stribjen nei wat goed is (Polycarp's Letter to the Philippians, Haadstik 6) 

Hy {Jezus} leart ... foar de frucht fan 'e ivige lean. (Polycarp, Fragminten fan Victor fan Capua, 
seksje 4) 

Lykas skreau Melito fan Sardis, dy't in lettere opfolger fan Polycarp wie: 

Hy hat dy in mei frijheid begiftigde geast jown; Hy hat jo foarsizzen yn in grut tal foarsteld, dat jo 
fan jo kant de aard fan elk ding ûnderskiede kinne en foar josels kieze wat goed is; (Melito. A 
Discourse which Was in the Presence of Antoninus Caesar. In Ante-Nicene Fathers by Roberts 
and Donaldson, Volume 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), printing 1999, p. 755) 

Learje om goed te dwaan bout karakter. As wy kieze om te dwaan wat goed is, helpe wy dingen better 
te meitsjen. 

Melito begriep dat Ma minsken frijheid fan kar joech en wy moatte kieze wat goed is. Nettsjinsteande 
dat Adam en Eva kieze om te oertsjûgjen, wat yn wêzen slavernij brocht (ferl. Romeinen 6:16-17), 
ferklearre Melito: 

Mar de minske, dy't fan natuere yn steat is om goed en kwea te ûntfangen as ierde fan 'e ierde, 
is by steat om sied fan beide kanten te ûntfangen, ferwolkomme de fijannige en gierige 
riedshear, en troch it oanreitsjen fan dy beam oertrêde it gebod en net nei Ma. (Melito. The 
Homily on the Pesach troch Melito, rigel 48) 

Melito begriep ek dat Jezus diel wie fan it plan om ús te befrijen fan 'e slavernij fan' e sûnde: 

It mystearje fan it Peaske is nij en âld, ivich en tydlik, ferdoarlik en ûnfergonklik, stjerlik en 
ûnstjerlik ... No, de wierheid fan 'e saak is it mystearje fan' e Hear is sawol âld as nij ... Want it 
wie troch de stim fan 'e profesije dat it mystearje des Heare waard ferkundige. ... Dit is dejinge 
dy't ús ferlost fan slavernij yn frijheid, fan tsjuster yn ljocht, fan dea yn libben, fan tiranny yn in 
ivige keninkryk, en dy't ús in nij prysterskip makke hat, en in spesjaal folk foar altyd. (Melito. The 
Homily On the Pesach troch Melito, rigels 2 ,58,61,68 ) 

Ja, it keninkryk is foar altyd, foar ivichheid. En it wie troch it mystearje fan 'e profesije - profetieën dy't 
net sa goed begrepen waarden as se moatte wêze troch religieuze lieders fan' e tiid fan Jezus - Jezus 
waard ferkundige foardat Hy kaam (foar hûnderten fan dy profetieën, besjoch it fergese boek, online op 
www.ccog.org mei de titel: Bewiis dat Jezus de Messias is ). In oar mystearje ferbûn mei it Peaske is dat 
Jezus it brea bruts en elk fan 'e learlingen in unyk stik joech (ferl. Lukas 24:30), dat, foar dyjingen dy't 
hjoeddedei goed it kristlike Peaske hâlde (dat soms de eucharistie neamd wurdt), helpt lit sjen dat Ma 
wat unyk hat foar elk fan ús en wy binne allegear spesjale minsken. 

Irenaeus fan Lyon bewearde dat er leard wie troch Polycarp fan Smyrna. Irenaeus skreau dat kristenen 
"de hope fan 'e opstanning ta ivichheid" hawwe (Irenaeus. Tsjin Heresies, Boek IV, Haadstik 18, para 5). 
En ja, opstanne kristenen sille troch de ivichheid libje. 



De psalmen leare: 

20 Dû, dy’t my greate en swiere binearingen sjen litten hawwe, scilst my wer oplibje, en my wer 
opbringe út ’e djipten fen ’e ierde. 21 Dû scilst myn greatheit formeitsje, en my fen alle kanten 
treastje. (Psalm 71:20-21) 

Nei de opstanning (ek wol wer oplibjen neamd) sil Ma de grutheid fan syn tsjinstfeinten fergrutsje. 

Hoefolle sa? 

Jezus neamde it "do bist goaden" (Johannes 10:34) diel fan Psalm 82:6, dat is in lear yn ferbân mei 
ultime ferMaliking oan dyjingen dy't ree binne om te libjen Mas wei. 

Irenaeus learde ek dat: 

... d'r is gjin oare neamd Ma troch de Skriften, útsein de Heit fan alles, en de Soan, en dejingen 
dy't it oannimmen hawwe (Irenaeus. Adversus haereses , boek IV, Foarwurd, fers 4) 

"Ik sei: Jimme binne allegearre soannen fan 'e Allerheechste en goaden; mar dû scilst stjerre as 
minsken." Hy sprekt sûnder mis dizze wurden ta dejingen dy't it kado fan oannimmen net krigen 
hawwe, mar dy't de ynkarnaasje fan 'e suvere generaasje fan it Wurd fan Ma ferachtsje, de 
minsklike natuer fan promoasje yn Ma ferrifelje en har ûntankber bewize foar it Wurd fan Ma, 
dy't waard fleis foar harren. Want foar dit doel waard it Wurd fan Ma minske makke, en Hy dy't 
de Soan fan Ma wie de Soan fan 'e minske waard, dat de minske, nei't er yn it Wurd nommen 
wie en de oannimmen krige, de soan fan Ma wurde soe . Want op gjin oare manier koenen wy 
ta ûnfergonklikens en ûnstjerlikens berikke, útsein as wy ferienige wiene ta ûnfergonklikens en 
ûnstjerlikens. Irenaeus. Adversus haereses , Boek III, Haadstik 19, Fers 1). 

De apostel Johannes skreau: 

2 Leafste, no binne wy bern fan Ma, en wat wy wêze sille, is noch net iepenbiere; wy witte dat as 
it iepenbiere wurdt, wy sille wêze lykas him, want wy sille sjen him sa't hy is. (1 Johannes 3:2, 
Darby Bibeloersetting) 

Om't Jezus noch net werom is, binne de kristenen noch net feroare om lykas Him te wêzen - mar sa 
feroare is diel fan it plan (ferl. 1 Korintiërs 15:50-53). D'r is noch wat mystearje foar safier't wy sille sjen 
(1 Korintiërs 13:12), mar Mas plan omfettet ferMaliking (Romeinen 8:29; Hannelingen 17:29; Mattéus 
5:48; Efeziërs 3:14-19; Maleachi 2 :15). 

Yn 'e iere twadde ieu skreau Ignatius fan Antiochië: 

Want it is net myn winsk om tsjin jo te hanneljen as in man-pleasure, mar om Ma te behagen, 
lykas jo Him ek graach wolle. Want ek sil ik ea sa'n [in oare] kâns hawwe om Ma te berikken ... 
rjocht op de eare fan in better wurk ... It is goed om fan 'e wrâld nei Ma te setten, dat ik wer ta 
Him opstean mei. ... Lit my ta iten wurde foar de wylde bisten, troch waans ynstrumint it my jûn 
wurde sil om Ma te berikken ... Ik winskje de drank fan Ma, nammentlik syn bloed, dat is 
ûnfergonklike leafde en ivich libben. (Ignatius. Brief oan de Romeinen, Haadstikken 2,4). 



Hy is de doar fan 'e Heit, wêrmei't Abraham en Izaäk en Jakob yngeane, en de profeten en de 
apostels en de Tsjerke. Al dizze hawwe foar har doel it berikken ta de ienheid fan Ma (Ignatius. 
Brief oan de Romeinen, Haadstik 9). 

Sa learde Ignatius dat it doel foar Mas folk ferMaliking wie en in better, ivich wurk te dwaan. 

Letter yn 'e twadde ieu skreau Theophilus fan Antiochië: 

Oan dyjingen dy't troch geduldich bliuwend yn goed dwaan ûnstjerlikens sykje, sil Hy it ivige 
libben jaan, freugde, frede, rêst en oerfloed fan goede dingen, dy't noch it each sjoen hat, noch 
it ear heard, noch it yn it hert fan 'e minske yngien is. swier te wurden. (Theophilus. To 
Autolycus, Boek I, Haadstik 14) 

Dêrom ek, doe't de minske wie foarme yn dizze wrâld, it is mystysk skreaun yn Genesis, as wie 
er twa kear pleatst yn it Paradys; sadat de iene folbrocht waard doe't er dêr pleatst waard, en de 
twadde sil folbrocht wurde nei de opstanning en it oardiel. Want krekt sa't in skip, by it 
foarmjen, wat gebrek hat, omfoarme of opnij makke wurdt, dat it nij en folslein wurde kin; sa 
bart ek de minske troch de dea. Want op ien of oare manier is er opbrutsen, dat er yn 'e 
opstanning hielendal opstean kin; Ik bedoel spotless, en rjochtfeardich, en ûnstjerlik. ... 

Want as Hy him fan it begjin ôf ûnstjerlik makke hie, soe Hy him Ma makke hawwe ... sadat as er 
nei de dingen fan 'e ûnstjerlikens oanstriidt, it gebod fan Ma hâlde, hy as lean fan Him 
ûnstjerlikens krije soe en wurde soe Ma ... Want Ma hat ús in wet en hillige geboaden jûn; en 
elk dy't dizze hâldt, kin rêden wurde, en, it krijen fan 'e opstanning, kin de ûnferkearing erve 
(Theophilus fan Antiochië. To Autolycus, Boek 2, Haadstikken 26, 27, p. 105). 

dy't rjochtfeardich docht, sil de ivige straffen ûntkomme, en it ivige libben fan Ma wurdich achte 
wurde. (Theophilus. Oan Autolycus, Boek II, Haadstik 34) 

Mar dejingen dy't de ivige Ma oanbidde, Se scille it ivige libben ervje, (Theophilus. To Autolycus, 
Boek II, Haadstik 36) 

En wy hawwe in hillige wet leard; mar wy hawwe as wetgever Him, dy't wier Ma is, dy't ús leart 
rjochtfeardich to wêzen, from to wêzen en goed to dwaen. (Theophilus. To Autolycus, Boek III, 
Haadstik 9) 

Dat, Theophilus learde ferMaliking en goed dwaan foar dyjingen dy't echte kristenen wiene. 

Yn 'e tredde ieu skreau de roomsk-katolike hillige en biskop Hippolytus fan Rome: 

De Heit fan 'e ûnstjerlikens stjoerde de ûnstjerlike Soan en Wurd yn 'e wrâld, dy't ta de minske 
kaam om him te waskjen mei wetter en de Geast; en Hy, dy't ús op 'e nij berne hat ta 
ûnfergonklikens fan siel en lichem, blaze de azem (geast) fan it libben yn ús en joech ús in 
ûnfergonklike panoply. As de minske dus ûnstjerlik wurden is, sil er ek Ma wêze. En as er troch 
wetter en de Hillige Geast ta Ma makke is nei de wedergeboorte fan de laach, wurdt er fûn dat 
er ek mei Christus is nei de opstanning út de deaden (Hippolytus. The Discours on the Holy 
Theophany, Haadstik 8).  



Want, troch foarút te gean yn deugd, en te berikken ta bettere dingen, "útreikje nei de dingen 
dy't foarhinne binne," {Filippiërs 3:13, KJV} neffens it wurd fan 'e sillige Paulus, komme wy 
hieltyd ta de hegere skientme. Ik bedoel lykwols fansels geastlike skientme, sadat ek ús hjirnei 
sein wurde kin: "De kening begeerde jo skientme tige." (Hippolytus. Fragminten út de 
Skriftkommentaren fan Hippolytus) 

Sa learde Hippolytus ferMaliking en dat kristenen, troch foarút te gean yn deugd, bettere dingen 
berikke. 

Yn de 4e iuw learde de Gryksk-Romeinske hillige en biskop Ambrosius fan Milaan: 

Doe waard in Faam swier, en it Wurd waard fleis dat fleis Ma wurde koe (Ambrosius fan Milaan. 
Oangeande Virginity (Boek I, Haadstik 11). 

Yn de 4e iuw skreau de Gryksk-ortodokse hillige en biskop John Chrysostom: 

... de man Ma wurde kin, en in bern fan Ma. Want wy lêze: "Ik haw sein: Jimme binne goaden, 
en jimme binne allegearre bern fan 'e Allerheechste" (Jehannes Chrysostomus. Homily 32 oer de 
Hannelingen fan 'e Apostels). 

FerMaliking waard begrepen as in doel foar minsken sûnt teminsten de tiid fan Jezus. 

Mystery of Race? 

Minsken komme yn in ferskaat oan kleuren, foarmen en uterlik. 

Gjin ras is superieur oan in oar ras. 

In protte minsken wenje yn lannen dêr't harren ras dominearret. Se leare ferskate lessen. 

Guon minsken wenje yn lannen dêr't harren ras wurdt sterk diskriminearre. Se leare ferskate lessen. 

Guon binne in mingsel fan mear as ien ras. Se leare ferskate lessen. 

Guon minsken wenje yn lannen mear akseptearjen fan meardere rassen. Se leare ferskate lessen. 

En d'r binne fariaasjes tusken dy senario's, dy't foar in part resultearje yn it learen fan ferskate lessen. 

Wy stammen allegear ôf fan Adam en Eva (Genesis 3:20), en dan letter fan 'e neikommelingen fan 
Noach syn soan en harren froulju. 

Wylst d'r foar Adam en Eva hominiden fan ferskate soarten wiene, stiene alle moderne minsken ôf fan 
Adam en Eva - dus, ja, wy binne allegear diel fan it minsklik ras, út 'e famylje fan Adam en Eva. 

It Nije Testamint neamt "mystearje ûnder de heidenen" (Kolossers 1:27). 



It earste plak dat wy tsjinkomme de Betingsten heidenen is yn Genesis 10 dêr't sjen lit dat nei de floed, 
Noah syn bern krigen bern en ferhuze nei ferskate plakken en wiene de foarâlden fan de ferskillende 
rassen en in protte etnyske groepen. 

Fanút in heilperspektyf is d'r gjin ferskil tusken Joad of heiden, Israelit of net-Israelit (Kolossers 3:9-11), 
"want der is gjin partisipaasje mei Ma" (Romeinen 2:11). "Se sille komme út it easten en it westen, út it 
noarden en it suden, en sitte yn it keninkryk fan Ma" (Lukas 13:29). 

As it wurdt sein, wêrom de fariëteiten? 

No, dat hat de neiging om te resultearjen yn minsken mei ferskate sets ûnderfining. 

Mar hoe sit it mei yndividuen, net allinnich sets fan minsken? 

Mas plan nimt ALLE jo yndividuele ûnderfiningen yn rekken ( Galatiërs 6:7-8; Hebreeërs 6:10; Psalm 
33:11-15 ). 

De Bibel neamt dat krekt lykas it lichem dielen hat lykas hannen en eagen en dielen foar rûken, harkjen 
en oare dingen allegear yn it lichem in rol hawwe: 

14 Hwent yn feite is it lichem net ien lid, mar in protte. 

15 As de foet sizze scoe: Om't ik gjin hân bin, bin ik net fan it lichem, is it dêrom net fan it lichem? 
16 En as it ear sizze soe: Om’t ik gjin each bin, bin ik net fan it lichem, is it dêrom net fan it 
lichem? 17 As it hiele lichem in each wier, hwer soe it harkjen wêze? As it gehiel hearde, wêr soe 
it rûken wêze? 18 Mar nou hat Ma de leden, elk fen hjarren, yn it liif set, lyk as Hy wol. 19 En as hja 
allegearre ien lid wierne, hwer soe it lichem dan wêze? 

20 Mar no binne d'r wier in protte leden, mar ien lichem. 21 En it each kin net tsjin ’e hân sizze: Ik 
haw dy net ferlet; ek net wer de holle oan 'e fuotten, "Ik haw dy net nedich." 22 Nee, folle leaver, 
dy leden fan it lichem dy't swakker lykje te wêzen binne nedich. 23 En dy leden fan it lichem, dy't 
wy tinke dat se minder eare binne, dy jouwe wy gruttere eare; en ús unpresentable dielen 
hawwe gruttere beskiedenens, 24 mar ús presentable dielen hawwe gjin need. Mar Ma hat it 
lichem gearstald, nei't er grutter eare jûn hat oan dat diel dat it mist, 25 dat der gjin skisma yn it 
lichem wêze soe, mar dat de leden deselde soarch foar inoar hawwe. (1 Korintiërs 12:14-26) 

Merk op dat ien fan 'e redenen foar it hawwen fan ferskillen is sadat wy deselde soarch kinne hawwe 
foar in oar - dat betsjut dat ferskillen bedoeld binne om ús te helpen op ferskate manieren leafde te 
jaan. 

No kinne guon sizze dat it dreger is om te libjen as jo in bepaald ras binne, hichte, swakker, ensfh. 

En op guon manieren is dat wier. 

Dochs is dat diel fan it plan: 



27 Mar Ma hat de dwaze dingen fen ’e wrâld útkard om de wizen to skande to meitsjen, en Ma 
hat de swakkens fen ’e wrâld útkard om de machtige dingen to skande to meitsjen; (1 Korintiërs 
1:27) 

Ma makke minsken fan ferskate kleuren, foarmen, ensfh. om diel út te meitsjen fan it iene lichem 
(Romeinen 12:4-5; 1 Korintiërs 12:12-14). 

Elkenien sil in kâns hawwe foar heil. 

Allegear dy't dat oanbod akseptearje, sille op in unike manier leafde jaan kinne om de ivichheid better te 
meitsjen foar harsels en elkenien oars - it hawwen fan ferskate rassen, etnisiteiten en optredens yn 
dizze tiid sil bydrage oan it kommende tiidrek fan 'e ivichheid better as it oars soe hawwe. 

Wurkje om goed te dwaan 

Salomo skreau dat minsken it wurk fan Ma moatte beskôgje (Prediker 7:13). In protte minsken begripe it 
wurk fan Ma net of beskôgje it goed genôch - mar se moatte (ferl. Mattéus 6:33). D'r is no in wurk te 
dwaan om te stypjen (Mattéus 24:14, 28:19-20; Romeinen 9:28; 2 Korintiërs 9:6-8; Iepenbiering 3:7-10). 
En dat is goed om te dwaan (ferl. 2 Korintiërs 9:6-14; Iepenbiering 3:7-13). 

Mear dan twa tsientallen kearen (NKJV) seit de Bibel spesifyk "goed dwaan." Wy dogge goed troch te 
wurkjen om oaren te helpen. Wy dogge goed troch Ma en ús buorlju leaf te hawwen (Mattéus 22:37-39) 
- oare minsken. 

Kristenen moatte it wurk fan Ma stypje om oaren te berikken (Mattéus 24:14, 28:19-20; Romeinen 
10:15, 15:26-27). 

It doel fan wurk is om dingen better te meitsjen: 

5 De plannen fan 'e warbere liede wis ta oerfloed, (Spreuken 21:5a) 

23 Yn alle arbeid is der winst, (Spreuken 14:23) 

23 Yn alle arbeid is d'r foardiel (Spreuken 14:23, Young's Letterlike oersetting) 

Wurkjen moat in foardiel (foardiel) foar elkenien leverje. 

De apostel Paulus skreau: 

12 Dêrom, myn leafste, lyk as jo altyd heard hawwe, net as yn myn oanwêzigens allinne, mar no 
folle mear yn myn ôfwêzigens, wurk jo eigen heil mei eangst en beven; 13 hwent it is Ma, dy't yn 
jimme wurket om to wollen en to dwaen nei syn wolwêzen. (Filippiërs 2:12-13) 

Wy moatte wurkje foar Mas wille - dat is om leafde te fergrutsjen en de ivichheid better te meitsjen. 

Ma hat in baan foar elk fan ús: 



15 Dû scilst roppe, en Ik scil dy antwirdzje; Dû scilst it wirk fen jins hannen begeare. (Job 14:15) 

Jo binne ek it wurk fan Mas hannen! Hy hat in plan foar jo en it giet om it dwaan fan in wurk om de 
ivichheid better te meitsjen. 

Skriuwer Maria Popova makke de folgjende observaasje: 

It mystearje fan wat jo en jo bernetiid sels deselde persoan makket, nettsjinsteande in libben 
fan feroaringen, is ommers ien fan 'e meast nijsgjirrige fragen fan' e filosofy. (Popova M. Grace 
Paley oer de keunst fan âlder wurde. Brain Pickings, 3 septimber 2015) 

Hoewol dat foar in protte in mystearje is, is it gjin mystearje foar Ma. Ma wurket mei ús allegear om ús 
te helpen it bêste te wêzen dat wy kinne wêze. Lykas om oaren te helpen. 

Tink derom dat de reden om dingen út te finen is meastal om dingen better te meitsjen. 

De reden dat Ma de minsken "útfûn" wie om de ivichheid better te meitsjen. 

Paulus en Barnabas seine: 

18 By Ma bikend fan ivichheid ôf binne al syn wurken. (Hannelingen 15:18) 

Ma makke minsken en pleatste se op dizze ierde as ûnderdiel fan syn plan foar goed wurk: 

8 Hwent troch genede binne jimme rêden troch it leauwe, en dat net út jimme sels; it is in 
geskink fan Ma, 9 net út wurken, dat gjinien roppe soe. 10 Hwent wy binne syn wurk, skepen yn 
Kristus Jezus ta goede wurken, dy't Ma foarôf makke hat, dat wy dêryn rinne scoene. (Efeziërs 
2:8-10) 

Alle minsken? 

Al dy't Mas plan akseptearje sil de ivichheid better meitsje. En dat sil allegearre wêze dy't ea libbe 
hawwe, útsein de ûnferbetterlik Madeleazen (foar mear details oer dat, sjoch ús fergese online boek: 
Universele OFFRE de Kisili, Apokatastasis: Kin Ma de ferlerne rêde yn in kommende tiid? Hûnderten 
skriften iepenbierje Mas plan fan heil ). 

Jezus ferklearre dat d'r in plak wie foar elk fan ús: 

1 "Lit jo herten net ûnrêstich wurde. Jo leauwe yn Ma; leau ek yn My. 2 Yn it hûs fan myn Heit 
binne in protte keamers. As it net sa wie, soe ik dy dan sein hawwe dat ik fuortgean om in plak 
foar dy klear te meitsjen? 3 En as ik hinnegean en dy in plak klearmeitsje, den scil Ik 
weromkomme en dy yn myn oantlit wolkom hjitte, dat jimme ek wêze meie dêr’t ik bin. 
(Jehannes 14:1-3) 

In plak foar JO betsjut dat Jezus in plak belooft dat it bêste foar jo sil wêze. Foar jo kapasiteiten. Meitsje 
jo gjin soargen dat jo gjin lokkich en bydragend lid kinne wêze fan it Keninkryk fan Ma. Ma is trou om it 
wurk te foltôgjen dat Hy yn jo begon is (ferl. Filippiërs 1:6). 



Mas plan foar minsken sil foar altyd duorje: 

14 Ik wit dat alles wat Ma docht, it scil ivich wêze. (Prediker 3:14) 

De Bibel lit sjen dat Jezus, sels, kaam om dingen better te meitsjen: 

6 ... Hy is ek Middeler fan in better forboun, dat oprjochte is op bettere beloften. (Hebreeërs 8:6) 

Kristenen hawwe in hope foar it better - en dit soe treast wêze moatte: 

19 ... d'r is it ynbringen fan in bettere hope, wêrtroch't wy tichter by Ma komme. (Hebreeërs 
7:19) 

13 Mar ik wol net dat jimme ûnwittend binne, bruorren, oangeande dyjingen dy't yn 'e sliep 
fallen binne, dat jo net fertrietje as oaren dy't gjin hope hawwe. 14 Hwent as wy leauwe dat Jezus 
stoarn en opstien is, sa scil Ma ek dejingen mei Him bringe dy't yn Jezus sliepe. 

15 Hwent dit sizze wy jimme troch it wird des Heare, dat wy, dy’t yn libben binne en oerbliuwe 
oant de komst des Heare, yn gjin gefal dejingen dy’t sliepe sille foargean. 16 Hwent de Heare sels 
scil út 'e himel delkomme mei in roppen, mei de stim fan in aartsingel, en mei de trompet fan 
Ma. En de deaden yn Kristus sille earst opstean. 17 Den scille wy, dy’t yn libben binne en 
oerbleaun binne, mei hjarren oppakt wirde yn ’e wolken om de Heare yn ’e loft temjitte te 
kommen. En sa sille wy altyd by de Heare wêze. 18 Treast inoar dêrom mei dizze wurden. (1 
Tessalonikers 4:13-18) 

34 ... wittende dat jo in better en bliuwend besit hawwe. (Hebreeërs 10:34, Berean Literal Bible) 

Ma makke alles wat Er dien hat, sadat de ivichheid better wêze soe. It sil foar altyd better wêze (ferl. 
Jeremia 32:38-41). 

Dingen better meitsje foar ús behaagt Ma, dat is ek better. En ja, Ma kin bliid wêze (ferl. Hebreeërs 11:5, 
13:16; 1 Petrus 2:19-20, NLT) - is dat net ek better foar Ma? 

Ma makke wat Hy die, sadat de ivichheid better wêze soe. 

Dêrom makke Hy it universum en dêrom makke Hy manlju en froulju. 

Mas plan omfettet allegearre dy't nei syn oprop yn dizze tiid hearre (sjoch ek: Is Ma dy't jo ropt? ) en 
oaren yn 'e kommende tiid (sjoch ek it fergese online boek: Universele OFFRE de Kisili. Apokatastasis: 
Can Ma save the lost in in tiid dat komt? Hûnderten skriften litte Mas heilsplan sjen ). 

Kristenen moatte begripe dat har yndividuele diel is om de ivichheid better te meitsjen. 

Mar dit MOET dien wurde op Mas manier. 

12 Der is in wei dy’t in minske rjocht liket, mar syn ein is de wei fen ’e dea. (Spreuken 14:12; 
16:25) 



D'r binne minsken dy't tinke dat se de wrâld op in protte manieren better meitsje. En sa lang as it 
oerienkomt mei Mas wegen, hooplik binne se. 

Dochs binne d'r minsken dy't tinke dat se de wrâld better meitsje as se protestearje yn it foardiel fan 
abortusrjochten en ferskate foarmen fan ymmoraliteit dy't troch de Bibel oansprutsen wurde. 

D'r binne minsken dy't tinke dat se de wrâld better meitsje as se heidenske praktiken sa goed 
befoarderje. 

Spitigernôch oertsjûgje de measte minsken harsels en fertrouwe yn 'e werjefte fan oaren, âldere 
tradysjes, har winsken en / of har hert oer de Bibel. Dochs warskôget de Skrift: 

9 It hert is ferrifeljend boppe alle dingen, en wanhopich Madeleaze; Wa kin it witte? 10 Ik, de 
Heare, ûndersiikje it hert, ik bisykje it forstân, ek om elk to jaen neffens syn wegen, neffens de 
frucht fen syn dwaen. (Jeremia 17:9-10) 

Hawwe jo in hert dat ree is om dingen te dwaan op Mas manier? 

Werklik? Wierlik? 

Hooplik do dochst. 

Wylst Ma wol dat minsken goed dogge, dogge dejingen mei ferrifeljende herten dat net: 

20 Dy’t in ferrifeljend hert hat, fynt gjin goed, en dy’t in forkearde tonge hat, falt yn it kweade. 
(Spreuken 17:20) 

Sels as dingen dreech út in fysyk perspektyf sjogge, fertrou Ma: 

9 Och, eangje de Heare, jimme syn hilligen! D'r is gjin winsk foar dyjingen dy't Him freze. 10 De 
jonge liuwen ûntbrekke en lije honger; Mar dyjingen dy't de Heare siikje, sille gjin goede dingen 
ûntbrekke. (Psalm 34:9-10) 

31 Dêrom meitsje jo gjin soargen, sizzende: Hwet scille wy ite? of 'Wat sille wy drinke?' of 'Wat 
sille wy oan hawwe?' 32 Hwent nei al dizze dingen sykje de heidenen. Want jo himelske Heit wit 
dat jo al dizze dingen nedich binne. 33 Mar siikje earst it keninkryk Mas en syn gerjuchtichheit, en 
al dy dingen scille jimme taheakke wirde. 34 Meitsje jo dêrom gjin soargen oer moarn, hwent 
moarn sil har soargen meitsje oer syn eigen dingen. Genôch foar de dei is syn eigen muoite. 
(Mattéus 6:31-34) 

Om jo potensjeel foar josels en oaren te maksimalisearjen, fertrou Ma en hawwe Him as jo adviseur foar 
beslútfoarming: 

5 Fertrou op de Heare mei dyn hiele hert, en leun net op dyn eigen forstân; 6 Ken Him yn al dyn 
wegen, en Hy scil dyn paden rjochtsje. 7 Wês net wiis yn dyn eigen eagen; Eangje de Heare en 
gean fuort fan it kwea. 8 It scil dyn flêsk heil wêze, en sterkte foar dyn biente. (Spreuken 3:5-8) 



Wês net sa wiis yn jo eigen eagen dat jo net folslein op Ma fertrouwe. 

Jo sille better wêze om op Ma te fertrouwen. 

Wurkje en stypje Mas wurk om oaren te berikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Laɲini min bɛ kɛ waati jan kɔnɔ, o bɛ yen 

No is Ma "de hege en ferhevene dy't de ivichheid bewennet, waans namme is Hillich" (Jesaja 57:15). 

Kristenen, as erfgenamten fan Ma no en letterlike bern fan Ma om yn 'e heine takomst mei Him 
ferhearlike te wurden (Romeinen 8:16-17), sille úteinlik itselde ding dwaan. Kristenen sille de ivichheid 
bewenje (hoewol, yn tsjinstelling ta Ma, sille wy allegear in begjin hân hawwe). 

Ma, sels, hat in lange berik plan yn gedachten: 

20 Hwent de skepping waerd ûnderwurpen oan de nutteloosheid, net mei wille, mar om Him dy’t 
it yn hope ûnderwurpen hat; 21 om't de skepping sels ek ferlost wurde sil út 'e slavernij fan' e 
korrupsje yn 'e hearlike frijheid fan 'e bern fan Ma. 22 Hwent wy witte, dat de hiele skepping oant 
no ta mei-inoar kreunt en mei berte-wiken arbeidet. 23 Dat net allinne, mar ek wy, dy't de 
earstelingen fan 'e Geast hawwe, sels wy sels kreunje yn ússels, wachtsjend op 'e oannimmen, 
de ferlossing fan ús lichem. 24 Hwent wy binne rêden yn dizze hope, mar hope dy't sjoen wurdt is 
gjin hope; want wêrom hopet men noch op wat er sjocht? 25 Mar as wy hoopje op wat wy net 
sjogge, wachtsje wy der mei moed op. (Romeinen 8:20-25) 

Ma wist dat d'r swierrichheden wêze soene binnen Syn skepping, mar Hy hat in plan. 

Merk op trije oersettingen fan Jeremia 29:11: 

11 Hwent Ik wit de plannen dy’t Ik foar dy haw, seit de Heare, “it plannen om dy foarspoedich to 
meitsjen en dy net kwea te dwaan, plannen om dy hope en in takomst te jaan. (Jeremia 29:11, 
NIV) 

11 Hwent ik ken de tinzen dy't ik oan jimme tink, seit de Heare, tinzen fen frede en net fen 
ellinde, om jimme in ein en geduld to jaen. (Jeremia 29:11, Douay-Rheims) 

11 Hwent Ik wit de plannen dy’t Ik foar jimme haw, seit de Heare. "It binne plannen foar goed en 
net foar ramp, om jo in takomst en in hoop te jaan. (Jeremia 29:11, Nije libbene oersetting) 

Guon sitearje Jeremia 29:11 as bewiis dat Ma in plan foar har hat. En hoewol Ma in plan hat foar 
allegear, hawwe in protte de neiging om dat fers net yn kontekst te beskôgjen. 

Merk op wat de Bibel leart: 

11 Hwent Ik ken de gedachten dy’t Ik oan jimme tink, seit de Heare, tinzen fen frede en net fen ’e 
kwea, om jimme in takomst en hope te jaen. 12 Den scilstû My oanroppe en gean en ta My bidde, 
en Ik scil nei dy harkje. 13 En dû scilst My siikje en My fine, astû My siikje mei dyn hiele hert. 14 Ik 
scil troch dy fûn wirde, seit de Heare, en Ik scil dy werombringe út dyn finzenskip; Ik scil dy 
forgearje út alle folken en út alle plakken dêr't Ik dy fordreaun haw, seit de Heare, en Ik scil dy 
bringe nei it plak dêr't Ik dy finzen litte litte litte. (Jeremia 29:11-14) 

Merk op dat it plan wie ballingskip. Om in bywenner te wêzen, in pylger te wêzen. Dat, wy leauwigen 
moatte net fernuverje dat wy net altyd passe yn. Besjoch ek wat de apostel Petrus skreau: 



9 Mar jimme binne in útkard slachte, in keninklik preesterdom, in hillich folk, syn eigen 
bysûndere folk, dat jimme de lofsizzingen fan Him ferkundigje meie, dy’t jimme út it tsjuster 
roppen hat ta syn wûnderlik ljocht; 10 dy't eartiids gjin folk wiene, mar no it folk fan Ma binne, 
dy't gjin genede krigen hiene, mar no barmhertichheid krigen hawwe. 

11 Myn leafste, ik smeek jimme as bywenners en pylgers, hâld jimme ôf fan flêslike begearten 
dy’t stride tsjin ’e siel, 12 hawwe jimme eare ûnder de heidenen, dat hja, as hja tsjin jimme 
sprekke as kwea dogge, meie, troch jimme goede wurken dy’t hja observearje, ferhearlikje Ma 
yn 'e dei fan besite. (1 Petrus 2:9-12) 

17 Hwent de tiid is kommen dat it oardiel bigjint by it hûs Mas; en as it earst mei ús begjint, wat 
sil dan it ein wêze fan dyjingen dy't it evangeelje fan Ma net folgje? 18 No  " As de rjochtfeardige 
amper bewarre wurdt, wêr sille de Madeleazen en de sûnder ferskine?" (1 Petrus 4:17-18) 

28 En wy witte dat alle dingen ta it goede gearwurkje foar dyjingen dy't Ma leafhawwe, foar 
dyjingen dy't roppen binne neffens syn doel. (Romeinen 8:28) 

Soms wurde wy yn 'e war, mar beskôgje de Skrift leart: 

24 Lear my, en ik scil myn tonge hâlde; Lit my begripe wêryn ik my misgien haw. (Job 6:24) 

8 Hwent myn tinzen binne jins tinzen net, en jins wegen binne net myn wegen, seit de Heare. 9 

Hwent lyk as de himel heger is as de ierde, sa binne myn wegen heger as dyn wegen, en myn 
gedachten as dyn tinzen. (Jesaja 55:8-9) 

Leau en begryp dat Ma in plan hat en gjin flaters makket. Hawwe leauwe (sjoch ek ús fergese online 
boekje: Leauwe foar dyjingen dy't Ma hat roppen en keazen ). 

Jo sille better wêze fanwege dy swierrichheden as jo Ma fertrouwe (Hebreeërs 12:5-11; Spreuken 3:5-8). 
En as jo yn dizze tiid roppen, útkard en trou wiene (Iepenbiering 17:14), sille jo op 'e ierde regearje as 
keningen en prysters (Iepenbiering 5:10) mei Jezus yn' e millennial leeftyd (Iepenbiering 20:4-6) . Jo sille 
minsken de manier kinne leare om better te libjen om har te helpen yn it millennium en de Lêste Grutte 
Dei (ferl. Jesaja 30:21). 

Begryp dat sawol de Heit as de Soan lije oan sûnden fan 'e minske (ferl. Genesis 6:5-6), plus troch it lijen 
dat Jezus ûndernaam om te stjerren foar ús sûnden (ferl. 1 Petrus 4:1). Jezus sette Himsels frijwillich 
troch dit (Jehannes 10:18), mar die dat om de ivichheid better te meitsjen. 

D'r binne lessen dy't wy yn dit libben moatte leare om it type karakter te bouwen dat ús sil helpe de 
ivichheid better te meitsjen. 

1 Dêrom hawwe wy, rjuchtfeardige troch it leauwen, frede mei Ma troch ús Hear Jezus Kristus, 2 

troch wa't wy ek tagong hawwe troch it leauwe ta dizze genede dêr't wy yn steane, en bliid 
binne yn 'e hope op' e gloarje fan Ma. 3 En dat net allinne, mar wy roemje ek yn ferdrukkingen, 
wittende dat ferdrukking stânfêstens bringt; 4 en perseverinsje, karakter; en karakter, hope. 
(Romeinen 5:1-4) 



5 Mar ek om dizze reden, troch alle warberens te jaan, foegje oan dyn leauwen deugd ta, oan 
deugdkennis, 6 oan kennis selsbehearsking, ta selsbehearsking, trochsettingsfermogen, ta 
trochsettingsfermogen Mastsjinst, 7 oan Mastsjinst bruorlike goedens, en oan bruorrenleafde . 8 

Hwent as dizze dingen jo binne en oerfloedich binne, sille jo net ûnfruchtber noch ûnfruchtber 
wêze yn 'e kennis fan ús Hear Jezus Kristus. (2 Petrus 1:5-8) 

Jo tinke miskien net dat jo profitearje fan swierrichheden en besikingen, mar as jo in kristen binne, dan 
moatte jo. 

Merk op wat de lette Herbert W. Armstrong skreau: 

Wêrom sette de Skepper Ma de MAN op 'e ierde? Foar Mas ultime heechste doel om himsels te 
reprodusearjen - om himsels as it wier te meitsjen troch it heechste doel fan it kreëarjen fan it 
rjochtfeardige Malike karakter úteinlik yn miljoenen ûnnûmere berne en berne bern dy't 
Maswezens wurde sille, leden fan 'e Mafamylje. De minske soe de fysike ierde ferbetterje, sa't 
Ma dy oan him joech, syn skepping ôfmeitsje (wat sûndige ingels mei opsetsin wegere hiene) en 
dêrmei de GOVERY FAN MA TERUGSTELLE, mei Mas WEI fan it libben; en fierders, yn dit krekte 
proses, DE SKEPING FAN DE MENS FINISJE troch de ûntwikkeling fan Mas hillige, rjochtfeardige 
KARAKTER, mei de eigen ynstimming fan de minske. Sadree't dit perfekte en rjochtfeardige 
karakter yn 'e minske ynbrocht is, en de minske bekeard is fan stjerlik fleis yn ûnstjerlike geast, 
dan sil it ONGELIJKLIKE MINSKLIKE POTENSIAAL komme - de minske wurdt berne yn' e Malike 
FAMILY fan Ma, en it regear fan Ma op 'e ierde weromsette, en dan dielnimme oan 'e foltôging 
fan' e SKEPPING oer de heule einleaze útwreiding fan it UNIVERSE! ... Ma sil HIMSELF ûnfertelde 
miljoenen kearen reprodusearre hawwe! Dat, op 'e sechsde dei fan dy werskeppingswike, sei 
Ma (Elohim): "Lit ús de minske meitsje nei ús byld, nei ús likenis" (Gen. 1:26). De minske waard 
makke om (mei syn ynstimming) in spesjale relaasje te hawwen mei syn Maker! Hy waard 
makke yn 'e foarm en foarm fan Ma. Hy krige in geast (essensje yn foarm) om de relaasje 
mooglik te meitsjen (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, s. 102-103). 

It doel fan it bouwen fan karakter is om better te wêzen en better tsjinje te kinnen. 

Hoe bouwe wy karakter? 

No, de bêste manier is troch Him te folgjen. 

En dat is foar ús goed. 

19 Ik rop hjoed de himel en de ierde ta tsjûgen tsjin jimme, dat Ik jimme libben en dea, seining en 
flok foar jimme set haw; kies dêrom it libben, dat jo en jo neiteam libje meije; 20 datstû de Heare 
dyn Ma leafhawwe meist, datstû syn stim harkje meist en Him oanhingje, hwent Hy is dyn libben 
en de lingte fen dyn dagen; en datstû wenje meist yn it lân dat de Heare dyn âffears sward hat, 
Abraham, Izaäk en Jakob, om harren te jaan. (Deuteronomium 30:19-20) 

12 En no, Israël, wat freget de Heare dyn Ma fan dy, oars as de Heare dyn Ma to freezjen, yn al 
syn wegen te kuierjen en Him leaf te hawwen, de Heare dyn Ma te tsjinjen mei dyn hiele hert en 
mei dyn hiele hert. siele, 13 en om de geboaden des Heare en syn ynsettingen te hâlden, dy't ik 
dy hjoed gebiede ta dyn goed ? (Deuteronomium 10:12-13) 



Merk op dat Ma geboaden joech foar ús goed. 

Jo kinne sizze dat it yn it Alde Testamint wie, en dat leafde is wat wichtich is. 

Foar in graad soene jo gelyk hawwe. 

Oan in graad? 

Ja, yn 'e mjitte dat jo ree binne om Mas geboaden te folgjen, dy't leafde regels binne foar ús goed, jo 
soene gelyk hawwe. 

Jezus learde: 

15 As jimme My leafhawwe, hâld myn geboaden. (Jehannes 14:15) 

9 Lykas de Heit My leaf hie, haw Ik dy ek leafhawwe; bliuw yn Myn leafde. 10 As jimme myn 
geboaden hâlde, den scille jimme yn myn leafde bliuwe, lyk as Ik de geboaden fan myn Heit 
hâlden haw en yn syn leafde bliuwe. (Jehannes 15:9-10) 

Ma hat ús leaf en makke ús sadat wy dy leafde akseptearje en profitearje kinne. Elke bibelsk juste kar, 
juste beslút, en juste aksje dy't wy meitsje, helpt ús karakter te bouwen. Dit sil ús persoanlik as oaren 
helpe. 

De apostel Paulus skreau: 

1 Nim my nei, lyk as ik Kristus ek neimakke. (1 Korintiërs 11:1) 

12 ... de wet is net fan it leauwe, mar "de man dy't se docht, sil troch har libje". (Galatiërs 3:12)  
 
12 ... it gebod hillich en rjochtfeardich en goed. (Romeinen 7:12) 

Dejingen dy't Jezus wirklik sille imitearje, sille groeie yn 'e genede en kennis fan Jezus troch de ivichheid 
(2 Petrus 3:18) om better leafde te jaan. 

De apostel Jakobus en Jezus ferklearre dat leafde ferbûn wie mei Mas geboaden: 

8 As jo de keninklike wet wier folkomme neffens de Skrift: Jo scilst dyn neiste leafhawwe as 
dysels, dan dogge jo goed; 9 mar astû partisipaliteit toant, dû bist sûnde, en wurdt troch de wet 
feroardiele as oertreders. 10 Hwent hwa't de hiele wet hâlde scil, en dochs yn ien punt stroffelje 
scil, dy is oan alles skuldich. 11 Hwent Hy dy't sei: Dûbel gjin oerhoer, sei ek: Deadzje net. No as jo 
gjin oerhoer pleegje, mar jo moardje, dan binne jo in oertreder wurden fan 'e wet. (Jakobus 2:8-
11) 

37 Jezus sei tsjin him: Dû scilst de Heare dyn Ma leafhawwe mei dyn hiele hert, mei dyn hiele siel 
en mei dyn hiele ferstân. 38 Dit is it earste en greate gebod. 39 En it twadde is lyk as it: Dû scilst 
dyn neiste leafhawwe as dysels. 40 Oan dizze twa geboaden hingje de hiele wet en de profeten. 
(Mattéus 22:37-40) 



It doel fan 'e geboaden is om leafde te toanen (1 Timothy 1: 5), ús better te meitsjen en oaren te helpen 
better te wêzen. 

13 Lit ús de konklúzje hearre fan 'e hiele saak: 

Freegje Ma en hâld syn geboaden ,  
want dit is alles fan 'e minske.  
14 Hwent Ma scil elk wirk yn it oardiel bringe, ek  
al it geheime ding, oft it goed is as it kwea. (Prediker 12:13-14) 

De Tsien Geboaden wiene gjin willekeurige regels of lêst. 

Merk wat út it Alde en Nije Testamint: 

18 Hwer’t gjin iepenbiering is, forsmite it folk de twang; Mar lokkich is hy dy't de wet hâldt. 

(Spreuken 29:18) 

3 Beste freonen, alhoewol't ik graech west haw om jimme oer ús mienskiplike heil te skriuwen, 
fiel ik my no yn plak om te skriuwen om jimme oan te moedigjen om earnstich te striden foar it 
leauwe dat ienris foar altyd oan 'e hilligen tafertroud is. 4 Hwent guon minsken binne temûk 
ûnder jimme binnengliden - manlju dy't lang lyn útskreaun wiene foar de feroardieling dy't ik op 
it punt stean te beskriuwen - Madeleaze minsken dy't de genede fan ús Ma feroare hawwe yn in 
lisinsje foar it kwea en dy't ús iennichste Master en Hear ûntkenne , Jezus Kristus. (Judas 3-4, 
NET Bible) 

3 Hwent dit is de leafde ta Ma, dat wy syn geboaden hâlde. En syn geboaden binne net lestich. (1 
Jo 5:3) 

De Tsien Geboaden binne gjin lêst, mar it hâlden fan har makket ien bliid. 

Yn dit libben wol Ma dat wy suksesfol, lokkich libben libje - genietsje fan goede sûnens, in útdaagjende 
karriêre, in prachtich houlik en lokkige bern. Hy belooft segeningen en spesjale beskerming oan dyjingen 
dy't besykje syn wil te dwaan en syn geboaden te hâlden! 

2 Myn leafste, ik bid dat jo yn alle dingen foarspoedigje meie en yn sûnens wêze, lykas jo siel 
foarspoedich is. 3 Hwent ik bin tige bliid doe't bruorren kamen en tsjûgen fan 'e wierheid dy't yn 
jo is, krekt as jo yn 'e wierheid rinne. 4 Ik haw gjin greater blydskip as to hearren dat myn bern yn 
wierheit rinne. (3 Jo 2-4) 

26 Sjuch, ik jou hjoed in seining en in flok foar jimme: 27 de seining, as jimme de geboaden fen ’e 
Heare jimme Ma harkje, dy’t ik jimme hjoed gebied, 28 en de flok, as jimme de geboaden des 
Heare net neikomme. jo Ma, mar wyk ôf fan 'e wei dy't ik jo hjoed gebied (Deuteronomium 
11:26-28). 

19 Ik rop hjoed de himel en de ierde ta tsjûgen tsjin jimme, dat Ik jimme libben en dea, seining en 
flok foar jimme set haw; kies dêrom it libben, dat jo en jo neiteam libje meije; 20 datstû de Heare 



dyn Ma leafhawwe meist, datstû syn stim harkje meist en Him oanhingje, hwent Hy is dyn libben 
en de lingte fen dyn dagen; (Deuteronomium 30:19-20) 

It libjen fan Mas manier bringt in lok dat mear is dan flechtich wille. It bringt in garânsje as tiden rûch 
binne: 

13 Lokkich is de man dy’t wiisheid fynt, en de man dy’t forstân wint; 14 Hwent hjar opbringst is 
better as de winst fen silver, en hjar winst as fyn goud. 15 Hja is kostberder as robijnen, en al 
hwet dû begeare meist, kin net mei hjar forgelykje. 16 De lingte fen dagen is yn hjar rjuchterhân, 
yn hjar lofterhân rykdom en eare. 17 Har wegen binne wegen fen wille, en al hjar paden binne 
frede. 18 Hja is in beam des libbens foar dyjingen dy’t hjar gripe, en lokkich binne allegearre dy’t 
hjar hâlde. (Spreuken 3:13-18) 

15 Lokkich is it folk hwaens Ma de Heare is! (Psalm 144:15) 

21 Dy’t syn neiste forachtet, docht sûndige; Mar wa't genede hat oer de earmen, lokkich is hy. 
(Spreuken 14:21) 

14 Lokkich is de man dy't altyd earbiedich is ... (Spreuken 28:14a) 

5 Lokkich is hwa't Jakobs Ma ta syn help hat, hwaens hope is op de Heare, syn Ma, 6 Dy't himel en 
ierde makke hat, de sé en al hwet dêryn is; Wa hâldt de wierheid foar altyd, (Psalm 146: 5-6) 

It libjen fan Mas manier makket ús wirklik lokkich. Wy moatte dat dwaan en ek bidde foar wiisheid 
(Jakobus 1:5). 

De Tsien Geboaden waarden ús bekend makke om te helpen karakter yn ús op te bouwen, sadat wy 
better kinne wêze en de ivichheid better meitsje. Wy kinne, yn dit libben, ús eigen ivichheid better 
meitsje as wy Him wirklik fertrouwe. 

Dochs, fanwegen ferfoarmingen fan religieuze lieders, waard de apostel Paulus ynspirearre om te 
skriuwen oer it "mystearje fan wetteloosheid" (2 Tessalonikers 2:7). Neffens Jezus sil yn dizze eintiid 
wetteloosheid tanimme en de leafde fan in protte feroarsaakje om kâld te groeien (Mattéus 24:12). 
Spitigernôch sil dit helpe liede ta de lêste eintiid "Mystery Babylon de Grutte" (Iepenbiering 17: 5) - in 
religieuze macht op 'e stêd fan sân heuvels (Iepenbiering 17: 9 , 18 ). Foar mear oer dat en de tsien 
geboaden, besjoch it fergese online boekje: De tsien geboaden: de dekalooch, it kristendom en it bist . 

Mas Plan is in Better 

It lêste diel fan Mas plan sil better wêze as it earste diel fan it plan as: 

8 It ein fen in ding is better as it bigjin; (Prediker 7:8) 

Doch lykwols in kontrast tusken dyjingen dy't twifelje oan Ma en Mas eigentlike minsken: 

13 En jins wirden binne hurd tsjin My west , seit de Heare: Dochs sizze jimme: Hwet hawwe wy 
tsjin Jo spritsen? 14 Jo hawwe sein: It is nutteloos Ma te tsjinjen; Wat nut is it, dat wy syn rjucht 



hâlden hawwe, en dat wy as roulju omgien binne foar it oantlit des Heare der hearskaren? 15 Sa 
neame wy de grutskens sillich, Hwent dy't Madeleaze dogge, wurde opwekke; Se ferliede sels 
Ma en geane frij.'“ 

16 Do sprieken dejingen dy’t de Heare freze, tsjininoar, en de Heare harke en hearde hjar; Sa 
waard in oantinkenboek foar Him skreaun foar dyjingen dy't de Heare freze en oer syn namme 
meditearje. 

17 Hja scille Mine wêze, seit de Heare der hearskaren, de deis dat Ik hjar myn juwielen meitsje. 
En Ik sil se sparje Lykas in man syn eigen soan sparret dy't him tsjinnet. 18 Den scilstû wer 
ûnderskiede twisken de rjuchtfeardige en de Madeleaze, tusken ien dy’t Ma tsjinnet en ien dy’t 
Him net tsjinnet. (Maleachi 3:13-18) 

Notysje de folgjende profesije: 

6 Hwent in bern is ús berne, in Soan is ús jûn; En de regearing sil op syn skouder wêze. En syn 
namme sil hjitte Wûnderlik, riedshear, Machtige Ma, Ivige Heit, Fredeprins. 7 Oan 'e tanimming 
fan Syn regear en frede Der sil gjin ein wêze , Op 'e troan fan David en oer Syn keninkryk, Om it 
te oarderjen en te fêstigjen mei oardiel en gerjochtichheid Fan dy tiid ôf, sels foar altyd. De iver 
fan 'e Heare der hearskaren sil dit dwaan. (Jesaja 9:6-7) 

Dat, Ma sil syn regear en frede fergrutsje, en dêr sil gjin ein oan wêze. Gjin ein om dingen better te 
meitsjen. 

"De apostels, lykas Jezus hie dien, ferkundige it evangeelje - it GOEDE Nijs fan in kommende BETTER 
WORLD" (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

It kommende Keninkryk fan Ma is ivich: 

13 jins keninkryk is in ivich keninkryk, en jins hearskippij duorret yn alle slachten. (Psalm 145:13) 

3 Hoe grut binne syn teikens, en hoe machtich syn wûnders! Syn keninkryk is in ivich keninkryk, 
en syn hearskippij is fan slachte op generaasje. (Daniël 4:3) 

27 Den scil it keninkryk en de hearskippij en de greatheit fen ’e keninkriken ûnder de hiele himel 
jûn wirde oan it folk, de hilligen fen ’e Allerheechste. Syn keninkryk is in ivich keninkryk, En alle 
hearskippijen sille Him tsjinje en hearre. (Daniël 7:27) 

Merk op dat de hilligen in ivich keninkryk sille wurde jûn. Dat is yn oerienstimming mei wat de apostel 
Petrus waard ynspirearre om te skriuwen: 

10 Dêrom, bruorren, wês noch iverer om jimme oprop en útkearing fêst to meitsjen, hwent as 
jimme dizze dingen dogge, scille jimme nea stroffelje; 11 Hwent sa scil jimme in yngong 
oerfloedich wurde levere yn it ivige keninkryk fen ús Hear en Ferlosser Jezus Kristus. (2 Petrus 
1:10-11) 

Betsjut dat dat wy alle details witte? 



Nee, mar Hy hat ús de mooglikheid jûn om guon fan syn plannen te begripen en te sjen: 

10 Ik haw de troch Ma jûne taak sjoen, dêr't de soannen fan 'e minsken mei dwaande wurde 
moatte. 11 Hy hat alles moai makke op syn tiid. Ek Hy hat set de ivichheid yn harren herten, 
útsein dat gjinien kin fine út it wurk dat Ma docht fan begjin oant ein. (Prediker 3:10-11) 

12 Want no sjogge wy yn in spegel, dimmen, mar dan oantlit ta oantlit. No wit ik it foar in part, 
mar dan sil ik witte lykas ik ek bekend bin. (1 Korintiërs 13:12) 

9 Mar lyk as skreaun stiet: 

"Each hat net sjoen, noch it ear heard, noch binne yn it hert fan 'e minske ynkommen de dingen 
dy't Ma taret hat foar dyjingen dy't Him leafhawwe." (1 Korintiërs 2:9) 

Dus, wurk is iets dat Ma wol dat minsken dogge. Ma sil dejingen dy't Syn wurde wurde, wurken dwaan 
om de ivichheid better te meitsjen. Sa kinne wy witte in part fan it plan, en it plan is better as wy hawwe 
begrepen. 

Sels yn 'e tiid fan it Alde Testamint skuorden guon de ivichheid en de realiteit fan Mas plan (ferl. 
Hebreeërs 11:13-16). 

Om in idee te krijen fan hoefolle bettere ivichheid yn it Keninkryk fan Ma sil wurde fergelike mei "dizze 
hjoeddeistige kweade tiidrek" (Galatiërs 1:4), merk it folgjende op: 

3 En ik hearde in lûde stimme út ’e himel sizzen: Sjuch, de tabernakel Mas is by de minsken, en 
Hy scil by hjar wenje, en hja scille syn folk wêze. Ma sels sil by har wêze en har Ma wêze. 4 En Ma 
scil alle triennen fen hjar eagen ôfwike; der scil gjin dea mear wêze, noch fertriet, noch gûlen. 
D'r sil gjin pine mear wêze, want de eardere dingen binne foarby. 

5 Doe sei Hy, dy’t op ’e troan siet: Sjuch, ik meitsje alle dingen nij. En Hy sei tsjin my: Skriuw, 
want dizze wurden binne wier en trou. (Iepenbiering 21:3-5) 

7 ... Ivige freugde sil harres wêze. (Jesaja 61:7) 

18 Hwent ik achtsje dat it lijen fan dizze tsjintwurdige tiid net weardich is om te fergelykjen mei 
de hearlikheid dy't yn ús iepenbierre wurde sil. (Romeinen 8:18) 

Net allinnich komt der in ein oan lijen, der sil echte blydskip wêze. En jo kinne in diel hawwe dy't dy 
freugde fergruttet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Kuncɛli kumaw 

It is rûsd dat der yn totaal 40 oant 110 miljard of wat minsken west hawwe dy't libbe (en de measten 
binne stoarn). 

It doel fan 'e minske is net om Ma om 'e nocht te oanbidden om wille te sammeljen foar ússels en 
gloarje foar Him. Wylst de ivichheid foar ús fol wille sil wêze en Ma mear gloarje wurdich is dan wy no 
kinne begripe, is ús doel om de ivichheid ek foar oaren better te meitsjen. 

Jezus hat in plak makke foar elk fan ús (ferl. Jehannes 14:2) lykas Ma ús yndividueel makket (Psalm 
33:15) om ús te perfeksjonearjen (Psalm 138:8). Hy sil it wurk foltôgje dat Hy begon yn elk fan ús dy't 
ree binne (Filippiërs 1:6). 

De miljarden fan ús binne allegear oars en hawwe ferskillende manieren om te jaan. Us ultime rol is de 
ivichheid better te meitsjen - dit betsjut dat ja, JO sil in unike manier hawwe fan jaan. Utsein as jo 
úteinlik wegerje om Mas Keninkryk te stypjen, sille jo jo diel hawwe om de ivichheid better te meitsjen 
foar elk en elk fan op syn minst 40 miljard oaren en dan noch mear (ferl. 1 Korintiërs 12:26; Job 14:15; 
Galatiërs 6: 10)! 

De Bibel leart dat wy "oaren better achtsje moatte as" ússels (Filippiërs 2:3). Tink derom dat hast 
elkenien dy't jo oait tsjinkamen ien dei sil helpe om de ivichheid foar jo (en jo foar har) better te 
meitsjen. Elkenien dy't jo ferkeard beoardiele hawwe, foaroardielen tsjin west hawwe, ferkearde 
gedachten oer hiene, miskien ôfsnien yn it ferkear, mishannele, en ek dyjingen dy't jo freonlik west 
hawwe, kinne jo eins foar wurkje. Sa besykje te "wês aardich foar inoar, teare herten, ferjaan inoar, 
lykas Ma yn Kristus jo ferjûn" (Efeziërs 4:32). "Safolle as hinget fan jo, libje fredich mei allegearre" 
(Romeinen 12:18). 

Om't de ivichheid in einleaze tiid duorret, tink dan dat jo 40 miljard (wierskynlik mear) minsken folle 
better kinne kenne as jo no sels witte! 

Jo kinne eins moatte wurkje foar guon dy't jo fielden dat Ma noait koe brûke (ferl. Mattéus 21:28-32) - 
foar "in protte dy't earst binne sille de lêste wêze, en de lêsten earst" (Mark 10:31). 

Betink fierder dat de Bibel leart dat alle minsken - ynklusyf dyjingen dy't jo miskien net folle skele - it 
potensje hawwe om fol te wurden mei alle folsleinens fan Ma: 

14 Om dizze reden bûgje ik myn knibbels foar de Heit fan ús Hear Jezus Kristus, 15 fan wa't de 
hiele famylje yn 'e himel en ierde neamd is, 16 dat Hy jo jaen soe, neffens de rykdom fan syn 
hearlikheid, mei krêft fersterke te wurden. troch syn Geast yn 'e ynderlike minske, 17 dat Kristus 
troch it leauwe yn jimme herten wenje mei; dat jo, woartele en grûn yn 'e leafde, 18 mei alle 
hilligen begripe kinne wat de breedte en lingte en djipte en hichte is - 19 om de leafde fan Kristus 
te kennen dy't de kennis foarby giet; dat jo fol wurde meie mei al de folsleinens fan Ma . 
(Efeziërs 3:14-19). 

Wy moatte leare en mear leare (2 Petrus 3:18). 



Mear kennis waard profetearre foar de tiid fan 'e ein (Daniel 12:4) , ynklusyf it restaurearjen fan dingen 
dy't ferlern gienen (Mattéus 17:11). 

It liket derop dat de kennis fan wêrom't Ma alles makke wat Hy dien is iets dat folsleiner restaurearre 
wurde moast. 

Hoe docht Ma dat? 

9 Hwa sil er kennis leare? En wa sil er meitsje om it boadskip te begripen? Dy krekt spenen fan 
molke? Dy krekt út 'e boarsten lutsen? 10 Hwent geboad moat op gebod wêze, gebod op gebod, 
rigel op rigel, rigel op rigel, hjir in bytsje, dêr in bytsje. (Jesaja 28:9-10) 

10 Mar Ma hat se oan ús iepenbiere troch syn Geast. Want de Geast ûndersiket alle dingen, ja, de 
djippe dingen fan Ma. (1 Korintiërs 2:10) 

Dat, troch nei ferskate skriften te sjen, kinne wy leare leare. En as wy liede troch Mas Geast kinne wy 
noch mear begripe. 

En hoe moatte yndividuele kristenen reagearje as se konfrontearre wurde mei nije teologyske kennis? 

Biede ta Ma foar begryp lykas Job neamde is ien stap om te nimmen: 

24 Lear my, en ik scil myn tonge hâlde; Lit my begripe wêryn ik my misgien haw. (Job 6:24) 

Yn it Nije Testamint sette de Bereanen in aadlik foarbyld: 

10 Do stjûrden de bruorren Paulus en Silas fuort by nacht nei Berea. Doe't se oankamen, gongen 
se yn 'e synagoge fan 'e Joaden. 11 Dizze wiene earliker as dy yn Tessalonika, om't se it wurd mei 
alle reewilligens ûntfongen en de Skriften deistich ûndersochten om út te finen oft dizze dingen 
sa wiene. (Hannelingen 17:10-11) 

In diel fan it doel fan dit boek hat west om skriften te jaan, sadat elkenien dy't ree binne kinne sjen dat it 
sa is. In diel fan myn doel by it skriuwen wie om Mas wierheid te dielen oan allegearre dy't iepen earen 
hawwe. 

Ma hat in plan foar jo. Ma hâldt fan dy en wol dat jo fan oaren hâlde. Jo moatte libje neffens Syn 
leafdefolle manier fan libjen. Tanimmende echte leafde: dat kin beskôge wurde as de sin fan it libben. 

Bid om oan Mas kant te wêzen (ferl. Jozua 5:13-14). "As Ma foar ús is, wa kin dan tsjin ús wêze?" 
Romeinen 8:31). 

De Bibel leart dat de hiele skepping, ynklusyf minsken, "tige goed" waard makke (Genesis 1:31) en dat 
Hy de sânde dei makke en segene (Genesis 2:2-3). 

De Bibel leart dat hoewol Ma de minsken oprjocht makke, se in protte ferkearde manieren socht hawwe 
(Prediker 7:29) . 



Nochris, realisearje asjebleaft dat de Bibel leart: 

8 It ein fen in ding is better as it bigjin; De geduldige yn geast is better as de grutske yn geast. 
(Prediker 7:8) 

A daminɛ tun ka ɲi kosɛbɛ, wa a laban bɛna fisaya yɛrɛ. 

Ala ye adamadenw da walisa ka a yr bange ani ka k a ka denbaya d ye (Malaki 2:15). 

A ye an da ka an niyɔrɔ sɔrɔ a ka nɔɔrɔ la (Romɛkaw 8:17) ani ka diɲɛ bɛɛ mara (Heburuw 2:5-17). Yesu ye 
mɔgɔw kalan ko: “Ka nili kɛ ka tɛmɛ a sɔrɔli kan” (Kɛw. 20:35). 

Ala YE hadamadenw da walisa ka kanuya di (1 Yuhana 4:7-12 lajɛ) ani walisa kanuya ka caya diɲɛ kɔnɔ 
(Matiyu 22:37-39 lajɛ). O de ye ɲɛnamaya kɔrɔ ye. 

Ala ka laɲini gundo ye mun ye? Mun na Ala ye fɛn dɔ da? 

Ala ye min k, a ye o da walisa badaa ka fisaya (Heburuw 6:9, 11:16; Filipekaw 1:23). 

O de y’a to a ye diɲɛ dan ani o de y’a to a ye cɛw ni musow da. A ye diɲɛ dan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ 
ciyɛn/ciyɛn ye Yesu ni hadamadenw bɛɛ ye. 

Hadamaden minnu ye ɲɛnamaya banbali di u ma, olu bɛna ɲɛnamaya banbali fisaya. 

Ala ka labɛn kɔnɔ, mɔgɔ bɛɛ bɛ yen minnu bɛna a ka welekan lamɛn nin waati in na (aw ye gafenin fana 
lajɛ ɛntɛrinɛti kan fu la Yala Ala bɛ i wele wa?), ani mɔgɔ wɛrɛw fana ye waati nataw la (aw ye fana lajɛ 
Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Can God save the lost in an san nata la?Tɛmɛsira kɛmɛ 
caman bɛ Ala ka kisili labɛn jira). 

Krecɛn walima krecɛn tɛ, mun na Ala ye i da? 

I kuntilenna ye nin ɲɛnamaya kɔnɔ, o ye ka jogo jɔ walasa i ka se ka i ka sekow caya ani ka dɔ fara i ka se 
ka banbaliw ɲɛ ka taa a fɛ cogo min na. 

Ala ye I da walisa i ka se ka baara kɛ ni i ka seko kɛrɛnkɛrɛnnenw ye (Matiyu 25:14-23; Luka 19:11-19) ka 
kanuya di walisa ka banbali kɛ koɲuman! 

O de kosɔn Ala ye min kɛ, a ye o da. O de y'a to Ala ye AW da. 
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Bibulu bɛ gundo caman jira 

Bibulu bɛ gundo kofɔ min tun bɛ gundo la kabini diɲɛ daminɛ (Romɛkaw 16:25-27), nka ko a jiralen bɛ 
kiraya sɛbɛnw kɔnɔ—”tiɲɛ kuma” (2 Timote 2:15; Yakuba 1:18). ). 

Bibulu bɛ kuma gundo caman kan, i n’a fɔ Ala ka masaya gundo (Marka 4:11), nɛɛma gundo (Efesekaw 
3:1-5), dannaya gundo (1 Timote 3:9), gundo furuɲɔgɔnya ko la (Efesekaw 5:28-33), sariya tiɲɛni gundo 
(2 Tesalonikekaw 2:7), su kununni gundo (1 Kɔrɛntekaw 15:51-54), Krisita ka gundo (Efesekaw 3:4) Fa Ala 
ka gundo (Kolosekaw 2:2), Ala ka gundo (Kolosekaw 2:2; Jirali 10:7) ani hali Babilonɛba gundo (Jirali 
17:5). 

Gafe in, . Ala ka laɲini gundo: Mun na Ala ye fɛn dɔ da? Mun na Ala ye i da?, bɛ ɲɛfɔli kɛ tɛmɛsira fɛ, 

gundo caman ani ka dɛmɛ don ka ɲininkaliw jaabi i n’a fɔ: 

Yala ‘Beatific Vision’ ye Ala ka labɛn laban ye wa? 

Yala Ala ye hadamadenw kɛ mɔgɔ tilennenw ye wa? 

Mun na tɔɔrɔ bɛ yen? 

Yala Ala ye labɛn dɔ kɛ I ye wa? 

Yala Ala ye labɛn dɔ kɛ mɔgɔw ye minnu tɛ kerecɛnw ye wa? 

Kanuya ni Ala ka ko latigɛlen bɛ mun de la? 

Yala Ala ka laɲini ye mɔgɔ bɛɛ ye minnu bɛna a jaabi, olu ka se ka kanuya di cogo kɛrɛnkɛrɛnnen 

na walasa ka banbali kɛ fɛn ɲuman ye u yɛrɛ ye ani mɔgɔ tɔw bɛɛ ye wa? 

Ɔwɔ, i bɛ se k’a dɔn mun na Ala ye fɛn o fɛn da ani mun na Ala ye I da! 
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