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EINDTIJDTHEOLOGIEËN (4) – De verschillende tijdsbedelingen
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, in dit laatste Deel 4 van onze studie over eindtijdtheologieën
komen de verschillende gezichtspunten over de tijdsbedelingen aan de orde.
De Tijdsbedelingentheologie leert, zoals reeds in Deel 3 aan de orde kwam, dat Gods
raadsplan uit verschillende tijdsbedelingen bestaat. Vervolgens worden in deze theologie
nogal strakke conclusies uit die verschillende bedelingen getrokken. Conclusies die naar
mijn mening niet altijd recht doen aan het feit, dat God soevereign en autonoom is.
De vraag die we ons vervolgens echter moeten stellen, luidt: “Is het gezichtspunt dat Gods
raadsplan uit verschillende tijdsbedelingen bestaan, uitsluitend voorbehouden aan de stroming van de zogenaamde Tijdsbedelingentheologie?”
Het antwoord op deze vraag is: “Neen!”. ‘Want ook andere christelijke stromingen leren, dat
er tijdsbedelingen zijn. Het is een overheersend standpunt in zowel evangelische als
pinksterkringen. Alleen trekt men vaak minder vergaande conclusies en legt men dus minder
gewicht op deze bedelingen.
In de volgende paragrafen ga ik dieper op de verschillende visies over tijdsbedelingen in. Ik
sluit af met een evaluatie, waarin ik de overeenkomsten in de verschillende visies behandel.
Er zouden zeven (van elkaar) onafhankelijke tijdsbedelingen zijn
Volgens de oorspronkelijke tijdsbedelingentheologie verdeelt de bijbel de tijd tussen de
schepping van hemel en aarde (Gen. 1:1 e.v.) en de komst van de Nieuwe Hemel en de
Nieuwe Aarde (Openb. 21:1) in zeven tijdsbedelingen of perioden. Een (tijds)bedeling is een
periode waarin God Zich op een bijzondere wijze bezig houdt met de mens met betrekking
tot de zonde en zijn verantwoordelijkheid. In elk van de tijdsbedelingen handelt echter God
anders. Qua tijdsduur is elke bedeling verschillend. Elke bedeling is een soort nieuwe
verantwoordelijkheid (toets) voor de natuurlijke mens en elke bedeling eindigt in een oordeel,
hetgeen het volkomen falen en de onmacht van de natuurlijke mens laat zien. De zeven
tijdsbedelingen zijn volgens de oorspronkelijke tijdsbedelingentheologie als volgt.
de (1e) bedeling van de onschuld
Deze bedeling begint bij de schepping van de eerste mens en eindigt bij de verdrijving van
de mens uit het paradijs na de zondeval. De exacte duur van de bedeling is onbekend, want
we weten niet of Adam en Eva slechts dagen of misschien zelfs vele jaren in het paradijs
hebben gewandeld, vóórdat zij zondigden. Over de toestand van de mens bij de aanvang
handelt Gen.1:26-31. Over de verantwoordelijkheid van de mens handelt Gen. 2:16-17. In
Gen. 3:6 leest u over de val van de mens. Over Gods oordeel leest u in Gen. 3:24 en over
de gevolgen in Gen. 3:14-19 en Rom. 5:12-19.
de (2e) bedeling van het geweten
Deze bedeling, die ruim 1650 jaar duurde, vangt aan met de verdrijving uit het paradijs. Het
einde is de zondvloed (Noach). Over de toestand van de mens bij de aanvang van deze
bedeling handelt Gen. 3:22. Over de verantwoordelijkheid van de mens handelt Gen. 4:7.
Gen. 6:5,11-12 behandelt de val van de mens en Gen. 7:11-12, 23 het oordeel van God.
de (3e) bedeling van de menselijke heerschappij
Deze bedeling begint met de zondvloed en eindigt met de Babylonische spraakverwarring.
De duur van de bedeling is ruim 425 jaar. Gen. 7:1 en Hebr. 11:7 behandelen de toestand
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van de mens bij de aanvang van deze bedeling. Gen. 9:1,6 behandelt de verantwoordelijkheid van de mens, Gen. 11:1-4 de val van de mens. Gen. 11:5-8 gaat over Gods oordeel.
de (4e) bedeling van de belofte
Het begin van deze bedeling is de roeping van Abram uit Ur. Als Abram op het toneel
verschijnt, zijn er sedert Adam ruim 2000 jaren verstreken. Het einde van deze bedeling is de
wetgeving (aan Israël) op de berg Sinaï. Deze bedeling duurde ongeveer 430 jaar. De
toestand van de mens bij aanvang van de bedeling wordt behandeld in Gen. 12:1-3; 13:1417; 15:5. De verantwoordelijkheid van de mens komt in Gen. 26:2-3 aan de orde. Over de val
van de mens spreekt Gen. 47:1. Het oordeel van God behandelt Ex. 1:8-14.
de (5e) bedeling van de Wet van God
Deze bedeling vangt aan met Gods wetgeving aan Israël op de berg Sinaï. Het einde is
Jezus’ Kruisoffer op de berg Golgotha. De duur van de bedeling is ongeveer 1525 jaar. Ex.
19:1-4 behandelt de toestand van de mens bij de aanvang. Zijn verantwoordelijkheid wordt in
Ex. 19:5-6 en Rom. 10:5 behandeld. De val van de mens blijkt uit 2 Kon. 17:7-23 en Hand.
2:22-23. Over Gods oordeel leest u in 2 Kon. 17:18-21; 25:1-11; Luk. 21:2-24.
de (6e) bedeling van de genade
Deze bedeling wordt ook vaak het Uitgestelde Gemeentetijdperk genoemd of ook wel het
Overgangstijdperk van de Gemeente.
Deze bedeling begint met Golgotha en eindigt met Jezus’ Wederkomst. De duur van deze
bedeling zal ongeveer 2000 jaar zijn. De toestand van de mens bij aanvang van de bedeling
wordt behandeld in Matt. 18:11; Rom. 3:19-23. De verantwoordelijkheid van de mens komt in
Joh. 1:11-13; 3:36 aan de orde. De voorzegde val van de mens behandelt Luk. 18:8; 19:1214; Matt. 24:37-39. Het oordeel van God behandelt 2 Thess. 2:7-12.
de (7e) bedeling van het Koninkrijk
Zoals u weet is dit Koninkrijk het 1000-jarig Vrederijk van Koning Jezus.
De aanvang van deze bedeling is de Wederkomst van Jezus. Het zal eindigen als de Nieuwe
Hemel en de Nieuwe Aarde worden gevestigd (Openb. 21:1), waarna de eeuwigheid zal
aanvangen. De duur zal 1000 jaren zijn. De regeringsstad van Koning Jezus zal Jeruzalem
zijn, terwijl de heiligen samen met Hem zullen heersen (Openb. 20:1-6). Over de toestand
van de mens bij de aanvang handelt Matt. 25:46. De verantwoordelijkheid van de mens zal
zijn om de Koning te dienen en te gehoorzamen. Openb. 20:8 behandelt de val van de mens
door zwakheid en geveinsdheid. Het oordeel Gods komt in Openb. 20:9 ter sprake.
Broeders en zusters, de zeven tijdsbedelingen zullen volgens deze theologie samen
ongeveer 7000 jaar duren. Gods raadsplan zou dus 7000 jaar omvatten.
Er zouden vier (van elkaar) onafhankelijke tijdsbedelingen zijn
Broeders en zusters, er zijn verschillende groeperingen die de zeven tijdsbedelingen volgens
de oorspronkelijke tijdsbedelingentheologie comprimeren tot vier tijdsbedelingen. Uiteraard
is dan een wat eenvoudiger schema het gevolg. Teneinde (enige) afwijkende theologische
standpunten te benadrukken, heeft men sommige bedelingen andere namen gegeven.
de (1e) bedeling van de volkeren
De oorspronkelijke eerste vier bedelingen worden samengevoegd en de bedeling van de
volkeren genoemd.
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de (2e) bedeling van Israël
De oorspronkelijke vijfde bedeling der Wet noemt men nu de bedeling van Israël, omdat God
met name met Zijn eigen volk een bijzondere relatie heeft. Hij gaf Zijn Wet aan hen! Er is in
deze relatie sprake van een aards bestel (theocratie). Het omvat Gods beloften aan
Abraham en Gods overhandiging van Zijn Wet aan Mozes.
Deze bedeling werd onderbroken doordat de bedeling van de Gemeente aanving, nadat
Israël haar Messias verwierp en kruisigde. Maar God zal weer met Israël gaan handelen,
echter nádat door wereldwijde evangelisatie eerst de volheid van de heidenen zal zijn bereikt
(Rom. 11:25).
de (3e) bedeling van de Gemeente
De oorspronkelijke zesde bedeling van de genade (het Uitgestelde Gemeentetijdperk) noemt
men nu de bedeling van de Gemeente. Deze bedeling van ongeveer 2000 jaren draagt alle
kenmerken van het werk van de Heilige Geest, Die vanaf het grote Pinksterfeest van Hand.
2:1-4 nu volop werkt om de heidenen tot geloof in Jezus Christus te brengen.
In deze bedeling wordt wereldwijd de Gemeente gevormd. De Gemeente is een geestelijk
lichaam en de relatie met God is geestelijk. Er is daarom sprake van een geestelijk bestel,
in tegenstelling tot Israël dat in het Oude Testament een aards bestel vormde.
Deze bedeling zal eindigen als de volheid der heidenen zal zijn bereikt, waarna de Opname
van de Gemeente plaats zal vinden.
de (4e) bedeling van het Koninkrijk
In deze bedeling van 1000 jaren wordt het aan Israël beloofde goddelijke Koninkrijk, waarin
de Messias op aarde zal regeren, in vervulling gebracht. Nu zal er sprake zijn van zowel een
aards als een geestelijk bestel. Dit 1000-jarig Vrederijk zal vooraf worden gegaan door de
eindfase van de onderbroken periode van Israël, namelijk zeven jaren van verdrukkingen.
In totaal omvat Gods raadsplan wederom ongeveer 7000 jaren.
Er zouden 4 tijdsbedelingen zijn, die relateren aan elke persoon van de Drie-enige God
Er zijn ook groeperingen die de tijdsbedelingen baseren op hun uitleg van de betekenis van
de historische, oud-testamentische Tabernakel van Israël. In totaal zou er ten aanzien van
Gods handelen met de mens sprake zijn van vier tijdsbedelingen.gedurende 7000 jaren.
de (1e) bedeling van God de Vader
Tussen Adam en Abraham verstreken er ongeveer 2000 jaar. God handelde in deze
bedeling persoonlijk met Zijn schepselen. God handelt nu met alle volkeren. Hij heeft hier
nog geen eigen volk.
de (2e) bedeling van God de Zoon
De bedeling begon met het door Abraham offeren van zijn zoon Izaäk (als schaduwbeeld
van Jezus’ kruisdood) en eindigde met Golgotha, toen Jezus daadwerkelijk werd gekruisigd.
Deze bedeling duurde ongeveer 2000 jaar.
Vanaf Abraham begint God te handelen met Israël. Het volk Israël is, als afstammelingen
van Abraham, nu Zijn volk. Dit handelen doet Hij via Zijn Woord, de Wet, dat Hij aan Israël
via Mozes op de berg Sinaï gaf, ongeveer 1500 jaren vóór Golgotha. Jezus, de Zoon van
God is het vleesgeworden Woord van God Zelve.
Mozes ontving niet alleen de Wet, maar ook de blauwdrukken van een door hem te bouwen
Tabernakel. Onderdeel van de Tabernakel was de Voorhof, waarin alles van koper was
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gemaakt. Juist in deze Voorhof stond ook het koperen Brandofferaltaar als schaduwbeeld
van Jezus’ Kruisoffer. Daarom wordt deze bedeling van God de Zoon ook wel de bedeling
van de Voorhof genoemd. Koper wijst op Gods oordeel, waaraan echter wel genade is
verbonden. In deze bedeling werd ongehoorzaamheid aan God dan ook onmiddellijk onder
Zijn (latente) oordeel gesteld. Tótdat Gods Zoon kwam met Zijn Offer van genade.
de (3e) bedeling van God de Heilige Geest
Het Heiligdom van de Tabernakel had een inhoud van 2000 el3, hetgeen in schaduwbeeld
wijst op een periode van 2000 jaar. In dit Heiligdom was het alles goud wat er blonk. Omdat
goud in de bijbel altijd een beeld van de Heilige Geest is, gaat het dus om een periode, een
tijdsbedeling, waarin de Heilige Geest in het bijzonder zal acteren en zal heersen.
Deze periode is de tijd ná Jezus Hemelvaart en Zijn Wederkomst, een periode van ongeveer
2000 jaren. In deze tijd troont Jezus in de hemel aan de rechterhand van God de Vader.
Maar Hij heeft Zijn discipelen niet als wezen achtergelaten. Want nadat Jezus ten hemel was
gevaren, heeft Hij de andere Trooster, de Heilige Geest, uitgestort op de grote Pinksterdag
van Hand. 2:1-4. De Heilige Geest is de geweldige Helper van Gods kinderen.
Deze bedeling wordt daarom ook wel bedeling van het Heiligdom genoemd.
de (4e) bedeling van het Koninkrijk
Het Allerheiligdom van de Tabernakel had een inhoud van 1000 el3 en wijst in schaduwbeeld
op een periode van 1000 jaar, dus naar het 1000-jarige Koninkrijk.
Deze bedeling breekt aan na Jezus’ Wederkomst. Dan zal de Gemeente, de Bruid van
Christus, met Hem in het huwelijk treden en met Hem op aarde regeren. De gouden
Verbondskist in het Allerheiligdom (als beeld van de Bruid) zal dan als het ware afgesloten
zijn met het gouden Verzoendeksel (als beeld van Christus).
Deze bedeling wordt ook wel de bedeling van het Allerheiligdom genoemd.
Er zouden volgens een oude Israëlische overlevering 4 tijdsbedelingen zijn
Broeders en zusters, het is veelzeggend dat ook in het Jodendom de veronderstelde duur
van 7000 jaren voor Gods raadsplan en ook het bestaan van tijdsbedelingen niet onbekend
is. Zo schreef wijlen br. Wim Malgo, dat er een oude Israëlische overlevering uit het huis van
de hogepriester Eli is, welke zegt dat de wereld 7000 jaren zal bestaan en in de volgende
vier tijdperken kan worden onderverdeeld:
de (1e) bedeling van de wetteloosheid
De eerste 2000 jaren zijn de jaren van de wetteloosheid en woestenij.
de (2e) bedeling van de Wet van God
De daarna volgende 2000 jaren zijn de jaren van de Wet van God.
de (3e) bedeling van de Messias
De dan volgende 2000 jaren zijn de jaren van de Messias.
de 4e) bedeling van de sabbat
Het zevende duidendtal jaren heeft betrekking op Gods sabbat. God rustte op de zevende
dag van al Zijn werken en gebood dat ook de mens op de zevende dag moet rusten.
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Evaluatie
Broeders en zusters, de behandelde visies over de tijdsbedelingen stemmen tenminste op
twee punten overeen, namelijk:
•
•

Gods raadsplan omvat (ongeveer) 7000 jaren.
De laatste 1000 jaren hebben betrekking op Gods rust, het Koninkrijk van Vrede, waarin
Jezus Christus, de Messias, als Koning zal regeren.

Bij letterlijke interpretatie van de bijbelse uitspraken mogen we verstaan, dat er tussen de
schepping van Adam en Eva en onze hedendaagse, moderne tijd ongeveer 6000 jaren zijn
verstreken. Dat betekent dat we inmiddels vlák voor Jezus’ Wederkomst en het 1000-jarige
Vrederijk staan. Tenminste áls het waar is dat Gods totale raadsplan ongeveer 7000 jaren
zal omvatten. En daarvoor zijn er zeker bijbelse argumenten te vinden.
Bijbelonderzoekers nemen aan dat God aan de mens een blauwdruk voor Zijn raadsplan gaf
in het scheppingsverhaal. Hij schiep de aarde in zes dagen. Op de zevende dag rustte Hij,
het was Gods Sabbat.
Hoe kunnen we zeker weten, dat er sprake was van een blauwdruk?
Omdat uit Ps. 33:6-9 blijkt, dat Hij de aarde en de mens met Zijn Woord best op één enkel
moment had kunnen scheppen. Desondanks nam Hij er, inclusief een rustdag, zeven dagen
de tijd voor. Ps. 90:4 en 2 Petr. 3:8 leren dan ook, dat in Gods Woord een dag een schaduwbeeld is voor duizend jaren. Uit 2 Petr. 3:7-10 verstaan we óók de context, namelijk dat het
gaat om de eindtijd en alles wat daarmee samenhangt.
De bijbel verklaart naar mijn mening eveneens duidelijk, tenminste indien wij wederom bereid
zijn om de bijbel letterlijk te nemen, dat Jezus’ Koninkrijk van Vrede 1000 jaren zal duren.
Leest u maar Openb. 20:1-6. Deze periode wordt ook Gods Sabbat genoemd. Het zal u nu
duidelijk zijn waarom! God rustte op de zevende dag van al Zijn werken.
Vertelt de bijbel ons nog meer over de sabbat? Ja!
In Col. 2:16-17 vertelt Gods Woord ons, dat de sabbat een schaduwbeeld is van toekomstige
zaken: “Dat u dan niemand oordele in spijs of in ………………., of der sabbatten; Welke zijn
een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.” Blijkbaar is dus de
sabbat niet alleen maar een steeds weer terugkerende wekelijkse rustdag.
Om welke toekomstige zaken gaat het hier? Dit kunnen we afleiden uit Hebr. 4:1-11, waar
dieper op de rust van God wordt ingegaan. Uit dit schriftgedeelte blijkt, dat de sabbat als
volgt moet worden verstaan:
•
•
•

het is niet slechts een letterlijke, wekelijkse rustdag;
maar het is ook de rust die men door geloof in Jezus kan verkrijgen;
én het is de komende profetische zevende dag in het Koninkrijk.

Uit Hebr. 3:7-19 blijkt dat de mensen, die tegen God in opstand komen, niet in Zijn rust
mogen ingaan. Zij zullen dus allereerst niet de inwendige rust in het hart verkrijgen als
gevolg van Jezus’ vernieuwing. Maar uit Jes. 11:10 blijkt dat het ook om de rust gaat, welke
tijdens een periode wordt genoten, waarin al de volkeren naar Jezus zullen vragen. En dát,
broeders en zusters, kan alleen maar duiden op het wereldwijde, goddelijke Koninkrijk van
1000 jaren. Want op dit moment verwerpen de volkeren Jezus nog massaal.
Tot besluit, broeders en zusters, wil ik Jes. 11:10 citeren: “Want het zal geschieden ten
zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï (d.i. Jezus), Die staan zal tot een
banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.”
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Verlangt u ook naar die tijd? Wel, de tijd van Gods vrede zal spoedig aanbreken. Heel snel
zal Jezus, de grote Koning, maar ook onze Hemelbruidegom, terugkeren. Maar de
indringende vraag is, of wij dan gereed zullen zijn. Zijn wij, bent u, ben ik wel gereed?
Kennis van de eindtijd is van belang voor wedergeboren kinderen Gods, zo ook enige kennis
van eindtijdtheologieën. Maar écht belangrijk is, dat wij innerlijk op élk moment gereed zullen
zijn voor Jezus’ Wederkomst.
Gods zegen toegewenst. Amen.

