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In deze reeks lessen gaan we de “DISPENSATIES” of “BEDELINGEN” bestuderen. Voordat we
ingaan op de betekenis van het woord zelf is er nog iets dat we eerst moeten begrijpen
De verschillen erkennen
God verandert nooit. Hij blijft altijd dezelfde (Maleachi 3:6), maar deze onveranderlijke God handelt met verschillende mensen in verschillende tijdperken op verschillende manieren! God
handelde met de apostel Paulus niet op dezelfde manier als met Abraham, alhoewel beide mannen
door God zijn gered en de eeuwigheid met Hem zullen doorbrengen. Deze twee mannen leefden in
verschillende tijdperken van de geschiedenis en zij hadden verschillende verantwoordelijkheden en
plichten jegens God. Hetzelfde kan gezegd worden van Noach en Salomo. Noachs verantwoordelijkheid was een ark te bouwen. Salomo leefde honderden jaren later en zijn verantwoordelijkheid
was het bouwen van een tempel.
Een verschil in de hoeveelheid waarheid die geopenbaard werd
Doorheen de duizenden jaren van menselijke geschiedenis heeft God Zijn waarheden geopenbaard
aan mensen. We moeten begrijpen dat God Zijn waarheden gradueel openbaart en niet alles in één
keer. God openbaarde bepaalde dingen aan Adam, maar er waren vele dingen die God niet aan hem
onthulde. Later openbaarde God nog meer dingen aan Abraham, en later nog meer aan Mozes en
David. Toen Jezus op onze aarde wandelde openbaarde Hij sommige dingen aan Zijn discipelen die
nog nooit geopenbaard waren aan oudtestamentische gelovigen:
“Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben de dingen te zien
die u ziet, en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze niet
gehoord” (Mattheüs 13:17).
Maar zelfs deze discipelen ontvingen niet alle waarheden. Er waren vele dingen die Jezus hen niet
vertelde, omdat zij daarvoor nog niet klaar waren:
“Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet verdragen” (Johannes 16:12).
Later, na de dood en opstanding van Christus heeft God nog meer dingen onthuld aan de apostel
Paulus (zie Galaten 1:11-12; Efeziërs 3:3-5). Uiteindelijk openbaarde God nog meer van Zijn waarheden aan Paulus en de apostel Johannes, de man die het boek Openbaring neerschreef (Openbaring
1:1-3, 9-12, enz.).
God gebruikt dezelfde methode van progressie ook bij individuele personen. Op het moment dat u
werd gered leerde God u niet direct alles wat u moet weten. God onthult Zijn waarheid aan gelovigen niet ineens maar gradueel. God geeft “baby”-christenen “melk” en de volwassen christenen
geeft Hij “vast voedsel” (1 Petrus 2:2; 1 Korinthiërs 3:1-2). Als God ons direct al Zijn diepe waarheden zou geven, van bij onze redding, dan zouden we het helemaal niet “verteren”. We zouden er
niet klaar voor zijn! Meetkunde, goniometrie, algebra, enz. komen in een later stadium aan de beurt,
maar de jongste leerling moet eerst eenvoudig leren tellen!
Welke Bijbel hebt u?
God heeft Zichzelf geopenbaard in de BIJBEL. Wist u dat de Bijbel niet zomaar ineens ontstond?
Noach had geen Bijbel had. Toen de Kerk voor het eerst begon (op de dag van Pinksteren, Handelingen hoofdstuk 2), hadden de gelovigen nog niets van het Nieuwe Testament.
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God onthulde Zijn waarheden progressief en gradueel, doorheen de eeuwen. De Bijbel ontstond niet
zomaar ineens. Laten we eens denken aan enkele bekende godvruchtige mensen uit de geschiedenis
en laten we hen vragen wat voor Bijbel zij hadden:
Adam:

“Ik had helemaal geen Bijbel, maar ik wandelde met God in de Hof
van Eden”.

Abraham:

“Ik had helemaal geen Bijbel, maar op verschillende tijden verscheen
God aan mij en Hij sprak met me” (zie Genesis 17:1; 18:1; enz.)

Mozes:

“Mijn Bijbel bevatte 5 boeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri
en Deuteronomium”

David:

“Mijn Bijbel bevatte dezelfde 5 boeken die Mozes had, maar ook
Jozua en Rechters en veel Psalmen die ik schreef, enz.”

Ezra:

“Mijn Bijbel bevatte het grootste deel van de oudtestamentische boeken, maar nog niet alles ervan”

Johannes de Doper: “Mijn Bijbel bevatte alle oudtestamentische boeken maar geen enkele
van de nieuwtestamentische boeken”.
Paulus:

“Mijn Bijbel bevatte de oudtestamentische boeken en de meeste
nieuwtestamentische boeken, maar nog niet alles ervan”.

Johannes:

“Mijn Bijbel bevatte de oudtestamentische boeken en alle nieuwtestamentische boeken. Kort voor ik stierf deed God me het laatste
nieuwtestamentische boek schrijven: Openbaring”.

Christen vandaag:

“Mijn Bijbel bevat alle oud- en nieuwtestamentische boeken. In het
totaal zijn dat 66 boeken en hij is dus een stuk dikker!”
Sommige duidelijke verschillen

Doorheen de geschiedenis is God de mens genadig geweest en Hij heeft het voor mensen mogelijk
gemaakt om in een goede persoonlijke verhouding met Hem te staan. Doorheen de eeuwen heeft
God mensen “uit genade” gered, “door het geloof” (Efeziërs 2:8). Ook Abraham werd op die manier gered: “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid” (Genesis
15:6). Dat is de manier waarop mensen gered worden: “Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft
in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen
4:5)! Zij die voor eeuwig werden gered (of het nu Noach was of Petrus) zullen allen hetzelfde zeggen: “Ik ben louter door Gods genade gered, door het geloof!”
Doorheen de geschiedenis heeft deze genadige God zondige mensen gered, maar we moeten eraan
denken dat God op verschillende manieren handelt met verschillende mensen in verschillende
tijdperken. We moeten deze verschillen zorgvuldig overdenken.
Oudtestamentische gelovigen, zoals Mozes, Jozua, David, Salomo, moesten dierlijke offers brengen
(1 Samuël 7:9; Leviticus 3:7; 4:32). Maar dat is vandaag niet meer het geval.
Ooit was er een wet die zei dat wie op zaterdag werkte ter dood gebracht moest worden (Exodus
35:2). Vergelijk ook Numeri 15:32-36 waar we lezen over een man die ter dood gebracht werd omdat hij “hout aan het sprokkelen” was (overtreding van de SABBATWET) op zaterdag! Dat gebeurt
vandaag zeker niet meer!
Vandaag gaan we ook niet meer naar een TEMPEL in Jeruzalem, zoals de oudtestamentische Joden.
In bijbelgelovige kerken zult u vandaag ouderlingen en diakenen vinden, maar u zult daar geen bijzondere groep mensen vinden die PRIESTERS genoemd worden. In oudtestamentische tijden waren de zonen van Aäron priesters en niemand anders kon een priester zijn. Vandaag is elke gelovige
een priester (1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6), hetgeen betekent dat wij direct tot God kunnen naderen, door Christus, zonder daarbij andere mannen nodig te hebben.
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Vandaag moeten ouders niet langer hun mannelijke baby’s besnijden. Voor ouders in oudtestamentische tijden was dat verplicht (Genesis 17:10-14).
Lang geleden was er voor Adam een verboden vruchtenboom (Genesis 2:16-17). Vandaag is er
geen verboden vrucht of een verboden vruchtenboom. God handelde met Adam niet op dezelfde
manier als met ons vandaag.
Abraham vergaderde niet met gelovigen op zondag. David heeft nooit mensen in water gedoopt.
Mozes bracht de kinderen van Israël niet samen om een Avondmaalsviering te hebben. Aan Salomo
werd nooit gezegd: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Markus
16:15).
Dit zijn duidelijke verschillen die we moeten erkennen. God eiste van die mensen niet hetzelfde als
van ons. God handelt met verschillende mensen in verschillende tijdperken op verschillende
manieren!
Hier is een ander verschil: Lees Mattheüs 10:5-7. Tot wie moesten de discipelen van Jezus prediken? “Tot de verloren schapen van het huis van Israël”. Tot wie mochten zij niet prediken? Tot “de
heidenen”. Lees nu Mattheüs 28:19 en Markus 16:15. Tot wie moesten de discipelen van Jezus prediken? Tot “al de volken”, “alle schepselen”.
Jezus zei tot deze mensen verschillende dingen op verschillende tijden, en als we de Bijbel lezen,
moeten we daarom oog hebben voor deze verschillen.
Verschillen voor en na
Als we de Bijbel bestuderen dan lezen we al spoedig dat er bepaalde sleutelgebeurtenissen plaatsvonden die een groot verschil maakten! Deze gebeurtenissen brachten verbazingwekkende veranderingen en verschillen. Sommige van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel zijn deze:
1. De zondeval van de mens
2. De zondvloed in de dagen van Noach
3. Het oordeel bij de Toren van Babel
4. De roeping van Abraham (Genesis 12)
5. Het geven van de Wet (Exodus 19-20)
6. De kruisiging van Christus
7. De komst van de Heilige Geest (Handelingen 2)
8. De tweede komst van Jezus Christus naar de aarde
Laten we deze dingen beschouwen en ook denken aan de verschillen die ze teweegbrachten, te beginnen met de zondeval van de mens:
1. DE ZONDEVAL
Voor de
Zondeval

Na de
Zondeval

†

Kan u inzien hoe de dingen vóór de zondeval anders waren en hoe ze veranderden na de zondeval?
Het verschil tussen Genesis 2:25 en Genesis 3:7 heeft te maken met de zondeval. De zondeval is
iets wat de mensen vandaag nog steeds beïnvloedt: “zoals door één mens de zonde in de wereld is
gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12).
2. DE ZONDVLOED
Voor de
Zondvloed

Na de
Zondvloed

†
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Waaruit bestond vóór de Vloed het voedselpatroon van de mensen (Genesis 1:29)? “En God zei:
Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen”. Waaruit bestond het voedsel van de mens
na de Vloed (Genesis 9:2-3)? “Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik
heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas”. Vóór de Vloed was er geen doodstraf voor
moordenaars (Genesis 4:15). Na de Vloed werd aan moordenaars de doodstraf opgelegd (Genesis
9:6).
3. DE TOREN VAN BABEL
Voor Babel

†

Na Babel

Er was maar één taal op aarde vóór het oordeel in Babel (Genesis. 11:1). Na dit oordeel waren er
verschillende talen (Genesis 11:7-9). Vóór Babel waren de mensen van de hele wereld samen op
één plaats; na Babel werden de volkeren van de wereld verdeeld in naties en over vele plaatsen (zie
Genesis 10, de lijst van naties, die chronologisch volgt op Genesis 11).
4. ABRAHAM
Voor Abraham

†

Na Abraham

Vóór Abraham was er slechts één groep mensen in de wereld, waar men algemeen naar verwijst als
“HEIDENEN”. Na Abraham waren er twee groepen mensen in de wereld: JODEN EN HEIDENEN. Vóór Abraham werd besnijdenis nooit door God bevolen om een teken te zijn voor iets, maar
in Abrahams tijd was dat wel zo (Romeinen 4:9-12).
5. MOZES
Voor Mozes

†

Na Mozes

Vóór Mozes waren er geen geschreven geboden, maar na Mozes werd van God de Wet ontvangen
in de vorm van geschreven geboden. Vóór Mozes was er geen sabbatswet. Ze werd ingesteld in de
dagen van Mozes. Vóór Mozes waren er geen gedetailleerde spijswetten (Leviticus 11), maar zulke
wetten werden in de Wet ingelijfd die God aan Mozes en de kinderen van Israël gaf.
6. HET KRUIS VAN CHRISTUS
Voor het Kruis

†

Na het Kruis

Als we nu verder opschuiven naar vóór het Kruis en erna, dan zien we volgende veranderingen: van
sabbatviering naar geen sabbat en enkel een gebruik om op de eerste dag van de week (zondag)
Avondmaal te vieren; van dierlijke offers naar het volmaakte offer van Christus (Hebreeën 10:114); van de zonen van Aäron als priesters naar het algemene priesterschap van alle gelovigen, enz.
Vóór het Kruis, onder de Wet van Mozes, waren er spijswetten (Leviticus 11: dingen die men kon
eten en dingen die men niet mocht eten). Zie het verschil na het Kruis in 1 Timotheüs 4:3-5. Kan u
denken aan nog andere veranderingen of verschillen?
7. PINKSTEREN

†

Voor Pinksteren

Na Pinksteren
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Vóór Pinksteren was de Heilige Geest bij de discipelen, maar na Pinksteren was de Heilige Geest in
de discipelen (zie Johannes 14:17). Vóór Pinksteren waren er twee groepen mensen in de wereld:
Joden en Heidenen. Na Pinksteren zijn er drie groepen mensen in de wereld: Joden, Heidenen en
Christus’ Kerk (of Gemeente) – zie 1 Korinthiërs 10:32). Na Pinksteren is er een uniek organisme
op aarde – de KERK (of Gemeente), die Christus’ LICHAAM is, maar vóór Pinksteren was dat niet
het geval.
8. DE OPNAME VAN DE WARE GELOVIGEN
Johannes 14:1-3; 1 Thessalonicenzen 4:13-18

†

(Kerkperiode)
Voor de Opname

(Verdrukkingsperiode)
Na de Opname

Vóór de opname zijn er drie groepen gelovigen in de wereld: Joden, Heidenen en de Gemeente van
God (1 Korinthiërs 10:32). Na de opname zullen er slechts twee groepen in de wereld zijn (Joden en
Heidenen). Vóór de opname woont de Heilige Geest in een unieke TEMPEL, die gevormd wordt
door de gelovigen van de Kerk (1 Korinthiërs 3:16-17; en vergelijk 1 Korinthiërs 6:19-20). Na de
opname is de Heilige Geest nog steeds actief in de wereld maar Hij WOONT niet langer in deze
TEMPEL. De volgende tempel waarvan we lezen is een komende tempel van God in Jeruzalem (2
Thessalonicenzen 2:4) welke tempel niet uit gelovigen bestaat maar een letterlijk gebouw is.
9. DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS

†

De wereld zoals we
die vandaag kennen

De wereld zoals die zal
zijn in het Koninkrijk

Jezus sprak van een dag dat het KONINKRIJK zou komen (Mattheüs 6:10), maar dat koninkrijk is
er nog niet. Maar wanneer dit koninkrijk komt (bij de tweede komst van Christus), dan zal de wereld erg verschillen met deze van vandaag. De zorgvuldige bijbelstudent zal deze verschillen onderscheiden.
Bijvoorbeeld, beschouw de dieren die in het koninkrijk zullen leven (zie Jesaja 11:6-9). Deze dieren
zullen zich dan anders gedragen dan vandaag! In onze huidige wereld kennen we OORLOGEN en
strijd onder de mensen (vergelijk Mattheüs 24:6-7); dat zal anders zijn in het koninkrijkstijdperk
(Micha 4:3). Vandaag moeten wij het Evangelie over De Heer verkondigen opdat zij tot Hem zouden komen en gered worden (Markus 16:15; enz.). Dat zal niet meer nodig zijn in de koninkrijkstijd
(Jeremia 31:34 en Jesaja 11:9)! Dit zijn belangrijke verschillen en we moeten leren ze te onderscheiden!
* * * * * * * * * * * * * *
Een dispensationalist is een persoon die in de Bijbel gelooft en die heeft geleerd de belangrijke verschillen te onderscheiden die gevonden worden doorheen de geschiedenis. Dan zijn we nu gereed
om opnieuw te denken aan het woord “DISPENSATIE” en na te gaan wat het betekent!
Het woord “DISPENSATIE”
In het Nederlands gebruiken we ook het woord “BEDELING”. Het wordt 4 keer gevonden in het
Nieuwe Testament. :
1. Efeziërs 1:10 (HSV & SV: “bedeling”. KJV: “dispensation”)
2. Efeziërs 3:2 (HSV: “uitdeling”. SV: “bedeling”. KJV: “dispensation”)
3. 1 Korinthiërs 9:17 (HSV & SV: “beheer”. KJV: “dispensation”)
4. Kolossenzen 1:25 (HSV: “beheerstaak”. SV: “bedeling”. KJV: “dispensation”)
Het Griekse grondwoord voor “DISPENSATIE” of “BEDELING” is hier overal het woord oikonomia (vergelijk het Nederlandse woord “ECONOMIE”). Dit Griekse woord is eigenlijk samenge5

steld uit twee woorden: 1. oikos = huis 2. nomos = wet. Het woord betekent dus “de wet van het
huis of huisregel”. Denk aan een gezin: daar zijn “huisregels” die opgevolgd moeten worden.
Dit is hetzelfde Griekse woord dat vertaald wordt met RENTMEESTER in Lukas 16:2, 3, 4. Daarom, als we willen leren wat een dispensatie of bedeling betekent, moeten we iets leren over
RENTMEESTERSCHAP!
Rentmeesterschap
Wat is een rentmeester? Het is een “beheerder van het huishouden”. Hij is ook iemand die zorg
draagt voor de goederen en bezittingen van iemand anders. Hij draagt zorg voor datgene wat een
ander toebehoort. De meesten van ons hebben geen rentmeester nodig omdat wij niet rijk genoeg
zijn! Wij kunnen best zorg dragen voor de weinige dingen die we bezitten! Maar stel dat een man
10 huizen, 8 boten, 25 wagens, 8 vrachtwagens, 2000 hectaren land, 500 stuks vee en een olieveld
bezit, dan zal hij niet zelf voor al die dingen zorg kunnen dragen. Hij zal dan een beheerder aanwerven. Een rentmeester is zo’n BEHEERDER, iemand die verantwoordelijk is voor die dingen die
niet hemzelf toebehoren maar aan iemand anders.
Een rentmeester moet aan bepaalde vereisten voldoen. Hij moet … (zie 1 Korinthiërs 4:2)
a. Een knap uiterlijk hebben
b. Een briljante denker zijn
c. Erg getalenteerd zijn
d. Getrouw zijn (draagt zorg voor de verantwoordelijkheden die aan hem gegeven zijn)
Beschouw de rentmeester in Lukas 16:1-4. Deze man was een ontrouwe rentmeester. We leren over
een getrouwe rentmeester in Genesis hoofdstuk 39. Lees Genesis 39:1-6. De rentmeester van Potifar
was Jozef. Alles wat Potifar bezat werd in handen van deze man gelegd (Genesis 39:4, 6). Jozef
zorgde voor alles wat zijn meester toebehoorde en deze (Potifar) wist dat zijn huis en zijn bezittingen in “goede handen” waren.
Onthoud: een rentmeester is een BEHEERDER (of ECONOOM – denk aan oikonomia) van het
huis maar hij is niet de EIGENAAR van het huis. De BEHEERDER van het huis was Jozef. Het
was Potifars huis, niet dat van Jozef! Wie was de EIGENAAR van het huis in Lukas 16:1? “Een
zeker rijk mens”.
Voorrechten en verantwoordelijkheden
Jozef had de verantwoordelijkheid en het voorrecht om zorg te dragen voor alles wat Potifar hem in
handen legde. Zo is het ook met ’s mensen rentmeesterschap voor God. De gelovige, in welke tijd
hij ook leeft, heeft de verantwoordelijkheid en het voorrecht om zorg te dragen voor alles wat God
hem in handen legt.
God gaf Abraham bepaalde grote en wonderlijke beloften in handen (Genesis 12:1-3; 17:1-8). God
gaf Mozes een set heilige wetten en geboden in handen (Exodus 19-21). God gaf Paulus een nieuw
begrip van de onmetelijke genade van God (Efeziërs hoofdstuk 3). Elke gelovige heeft de vreugde
en de plicht om alles wat God in zijn handen heeft gelegd te beheren. Daar gaat rentmeesterschap
helemaal over.
Rentmeesterschap kan vergeleken worden met een persoon die een job werd gegeven. Stel dat iemand u het zaakvoerderschap geeft over een van zijn mooie winkels in de stad. Deze job heeft bepaalde voorrechten. U bent degene die voordelen ontvangt van te werken in die winkel. U zal veel
dingen leren en veel ervaring opdoen, u zal uw voordeel doen door met andere mensen te werken, u
zal goed betaald worden, en op een dag, als u getrouw bent gebleken, kan u zelfs een promotie krijgen!
Deze job brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden mee. De eigenaar van die winkel verwacht
zekere dingen van u. Als u lui bent, of dikwijls te laat op het werk, of als u ruw bent met de klanten,
dan zal uw baas daarmee niet gelukkig zijn. Maar als u uw taken goed doet zal u beloond worden.
Als u faalt om de job goed te doen, kan u ontslagen worden.
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Rentmeesterschap betekent dat Gods iets in ’s mensen handen heeft gelegd, en het is ’s mensen
verantwoordelijkheid en voorrecht om dit op de juiste wijze te beheren.
Wat is een Dispensatie of Bedeling?
Laten we nu terugkeren naar het woord dat we willen begrijpen. Het woord “DISPENSATIE” (
Grieks: oikonomia) betekent hetzelfde als het woord “RENTMEESTERSCHAP”. Een dispensatie
is een rentmeesterschap, en dit rentmeesterschap staat in betrekking tot drie dingen:
1. DE HEER VAN HET HUIS
Als er een rentmeesterschap is, dan moet er een HEER of EIGENAAR van het huis zijn! Er moet
Iemand zijn die de “huisregels” stelt, iemand die de voorrechten en verantwoordelijkheden bepaalt.
Als we de Bijbel lezen dan ontdekken we dat de HEER van het huis de LEVENDE GOD is (vergelijk Hebreeën 3:4). Hij is de Allerhoogste, de Heer van hemel en aarde (Genesis 14:19, 22). God is
de EIGENAAR en de BAAS!
2. HET HUIS
Niet enkel is er een Heer of een Eigenaar, er moet ook een domein zijn waarover de Heer Zijn bestuur uitoefent en Zijn gezag toont. Gods huis is de WERELD: “De aarde is van de HEERE en al
wat zij bevat, de wereld en wie er wonen” (Psalm 24:1 en zie ook Exodus 9:29 en Genesis 18:25).
De wereld behoort Hem toe en Hij bestuurt ze naar Zijn wil en wijsheid.
3. DE RENTMEESTER
Er moet een Heer zijn, en er moet een Huis zijn, maar er moet ook een rentmeester zijn. De rentmeester is degene die verantwoordelijk werd gesteld. Hem werden bepaalde taken en verantwoordelijkheden toegewezen (vergelijk Handelingen 17:30 en 1 Johannes 3:23 waar we zien dat alle mensen vandaag een verantwoordelijkheid hebben jegens God). De rentmeester moet de “huisregels”
volgen die de Heer hem heeft gegeven. Als de rentmeester faalt in het volgen van deze “huisregels”
dan komt hij in de problemen. De MENSHEID is Gods rentmeester (zie Titus 1:7; 1 Korinthiërs
4:1-2 en 1 Petrus 4:10).
Laten we deze drie dingen opnoemen:




De Heer van het huis is de levende GOD.
Het huis is de WERELD.
De rentmeester van het huis is de MENSHEID.
Niet slechts één dispensatie

God HEEFT Zijn huis bestuurd op verschillende manieren in verschillende tijden. Dit betekent dat
Gods HUISREGELS niet altijd gelijk zijn geweest. Adam, Noach, Abraham, Mozes en de apostel
Paulus leefden in dezelfde wereld, onder dezelfde God, maar zij leefden allen onder VERSCHILLENDE HUISREGELS. De huisregels waaronder Abraham leefde waren niet dezelfde regels als
die waar Petrus onder leefde. Als er verschillende HUISREGELS zijn geweest dan betekent dit dat
er verschillende DISPENSATIES zijn geweest.
We moeten er wel voorzichtig bij zeggen dat dispensaties meer zijn dan louter “huisregels”. In elke
dispensatie heeft God de mens niet enkel regels gegeven maar ook een hoeveelheid WAARHEID
die de mens moet geloven en gehoorzamen en op de juiste manier moet hanteren. Samen met de
regels en wetten zijn er ook voorrechten en gelegenheden en verantwoordelijkheden die erbij betrokken zijn, omdat God Zijn waarheid in ’s mensen handen gelegd heeft.
Ook, als we spreken over “verschillende huisregels” dan bedoelen we hier niet mee dat er in elke
dispensatie geheel verschillende regels en verantwoordelijkheden en privileges zijn. Sommige regels en privileges blijven dezelfde, maar sommige veranderen.
Beschouw de volgende illustratie, een illustratie over dezelfde vader die verschillende zonen heeft
die op verschillende tijden zijn geboren: Meneer Jansen is een vader die 3 verschillende “huisregels en privileges” hanteert. Dit komt doordat hij zonen heeft die op verschillende tijdstippen geboren zijn. Deze vader heeft meer in de handen gelegd van zijn oudste zoon omdat die daar beter mee
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kan omgaan. De oudste heeft meer voorrechten maar hij heeft ook meer verantwoordelijkheden.
Hier zijn de drie verschillende “huisregels en voorrechten”:
Huisregels voor 10-jarige jongen


Hij moet zijn ouders gehoorzamen.



Hij moet zijn ouders eren en respecteren.



Hij mag niet liegen, stelen, enz.



Hij mag ’s avonds opblijven tot 8u 30.



Hij krijgt wekelijks een beetje zakgeld.



Hij heeft huiswerkregels.



Hij heeft niet het voorrecht om met een wagen te rijden.



Enz.
Huisregels voor 15-jarige jongen



Hij moet zijn ouders gehoorzamen.



Hij moet zijn ouders eren en respecteren.



Hij mag niet liegen, stelen, enz.



Hij mag ’s avonds opblijven tot 9u 30.



Hij krijgt wekelijks wat meer zakgeld.



Hij heeft meer huiswerkregels.



Hij heeft niet het voorrecht om met een wagen te rijden.



Enz.
Huisregels voor 20-jarige jongeman



Hij moet zijn ouders gehoorzamen.



Hij moet zijn ouders eren en respecteren.



Hij mag niet liegen, stelen, enz.



Hij heeft een andere bedtijdregel.



Hij krijgt geen zakgeld – Hij moet zijn eigen geld verdienen door te werken.



Hij heeft geen huiswerkregels omdat hij niet langer naar school gaat.



Hij heeft het voorrecht om met een wagen te rijden.



Enz.

Zo ziet u dat sommige dingen hetzelfde zijn voor alle drie zonen. U ziet ook dat sommige dingen
veranderen naarmate een kind ouder wordt.
Hetzelfde is waar met betrekking tot de verschillende dispensaties. Zoals we gezien hebben bij dezelfde vader (meneer Jansen) die op verschillende tijdstippen geboren zonen heeft, zo hebben we
dezelfde God met op verschillende tijdstippen geboren gelovigen. Er zijn bepaalde regels en voorrechten die dezelfde blijven en er zijn bepaalde regels en voorrechten die nieuw zijn of verschillend.
Beschouw volgende drie mannen die geboren werden op verschillende tijden en die leefden tijdens
verschillende dispensaties:
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Noach (na de Vloed)


Hij had het voorrecht en de verantwoordelijkheid te geloven wat God heeft gezegd.



Hij had het voorrecht met God te wandelen (Genesis 6:9).



Hij had de verantwoordelijkheid God te gehoorzamen (vgl. Hebreeën 11:7).



De moordenaar moest ter dood gebracht worden (Genesis 9:6).



Aan God moesten dieren geofferd worden (Genesis 8:20).



God zei hem niet de Sabbat te houden of zijn mannelijke kinderen te besnijden



God zei hem niet gelovigen te dopen in water.
David (onder de wet van Mozes)



Hij had het voorrecht en de verantwoordelijkheid te geloven wat God heeft gezegd
(en Hij wist meer over wat God zei dan Noach wist).



Hij had het voorrecht met God te wandelen.



Hij had de verantwoordelijkheid God te gehoorzamen (Deuteronomium 8:1).



De moordenaar moest ter dood gebracht worden (Exodus 21:12).



Aan God moesten dieren geofferd worden (Leviticus 1-5).



God zei hem de Sabbat te houden en zijn mannelijke kinderen te besnijden (Deuteronomium 5:12-14 en Leviticus 12:3).



God zei hem niet gelovigen te dopen in water.

Paulus (een nieuwtestamentische gelovige onder de genade)


Hij had het voorrecht en de verantwoordelijkheid te geloven wat God heeft gezegd
(en Hij wist meer over wat God zei dan Noach of David wisten).



Hij had het voorrecht met God te wandelen.



Hij had de verantwoordelijkheid God te gehoorzamen (1 Johannes 2:3-5).



De moordenaar moet ter dood gebracht worden (Romeinen 13:1-4).



Aan God moeten niet langer dieren geofferd worden (Hebreeën 10).



God zei hem niet de Sabbat te houden of mannelijke kinderen te besnijden.



God zei hem gelovigen te dopen in water (Mattheüs 28:19-20).

U ziet dat bepaalde dingen hetzelfde blijven voor elk van deze mannen. U ziet ook dat bepaalde
dingen veranderen of verschillen.
Wanneer men een nieuwe dispensatie van rentmeesterschap binnengaat, betekent dit niet dat alle
regels en voorwaarden veranderen. Sommige dingen blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld: in elke dispensatie was het fout te liegen, te moorden en te stelen. Ook was het in elke dispensatie nodig te
geloven wat God heeft gezegd (zie Hebreeën hoofdstuk 11). Er zijn bepaalde dingen die de verschillende dispensaties gemeenschappelijk hebben. Maar zoals we gezien hebben in dit hoofdstuk,
zijn er ook belangrijke verschillen die erkend en onderscheiden moeten worden. Wij moeten goed
aandacht geven aan de dingen die verschillend zijn en de dingen die veranderd zijn.
Jozua, David en Jesaja leefden allen onder DEZELFDE HUISREGELS EN VOORRECHTEN. Dit
betekent dat zij allen in dezelfde dispensatie leefden. De huisregels en voorrechten die hen toebedeeld werden, werden uitgedrukt in de Wet van Mozes.
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Petrus, Paulus, Johannes en Timotheüs leefden onder weer andere maar voor hen dezelfde huisregels en voorrechten. De huisregels en voorrechten die deze mensen waren toebedeeld worden gevonden in de nieuwtestamentische brieven (van Romeinen tot Openbaring hoofdstukken 1-3).
Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef leefden allen onder weer andere maar voor hen dezelfde huisregels
en voorrechten en dus leefden die mensen onder eenzelfde dispensatie. Deze mannen waren ervoor
verantwoordelijk de beloften die God hen had gegeven te geloven.
De verschillende dispensaties
Beschouw de zeven dispensaties:

↑

↑

↑

VERLEDEN EEUWIGHEID
1. ONSCHULD

De onschuld eindigt met de zondeval van de mens.

(Adam)

2. GEWETEN

In toekomstige dispensaties blijven mensen onder geweten leven.

(Henoch)

3. MENSELIJK BESTUUR In toekomstige dispensaties blijven mensen onder menselijk be(Noach, na de Vloed)

4. BELOFTE

In toekomstige dispensaties wordt de belofte niet opzij geschoven
of geannuleerd (zie Galaten 3).

(Abraham)

5. WET
(David, Johannes de Doper)

De Wet is tijdelijk “totdat het zaad zou gekomen zijn” (Galaten
3:19). De dispensatie van de Wet eindigde op het Kruis.
Terwijl de genade van God evident was in andere tijdperken,
krijgt ze haar volste manifestatie en demonstratie tijdens het huidige tijdperk (Efeziërs 2-3).

6. GENADE
(Paulus)

7. KONINKRIJK
(Toekomst)

stuur leven (tot de koninkrijksbedeling, als mensen leven onder
Gods directe en absolute bestuur).

Gods regering is operatief geweest in alle bedelingen, maar wordt
uitermate gemanifesteerd wanneer Christus Zelf regeert over de
naties vanaf de troon van David in Jeruzalem. Gods bestuur zal
voortgezet worden in de eeuwige toestand.

TOEKOMSTIGE EEUWIGHEID

↓

↓

↓ DE NIEUWE HEMELEN EN NIEUWE AARDE (Eeuwige Toestand)
Zie hier een verder uitgewerkt schema van de Bedelingen of Dispensaties :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf (NL)
En ook hier : http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.jpg (Engels)

In de hierboven getoonde tabel wordt onder elke dispensatie ook de naam opgegeven van de man
die leefde in die tijd (uitgezonderd de koninkrijksdispensatie want die is nog toekomst.
Elke dispensatie is een periode waarin God verschillende huisregels en voorrechten hanteerde, en
mensen verschillende verantwoordelijkheden kregen overeenkomstig het licht van waarheid dat
God aan hen had toebedeeld. In elke nieuwe dispensatie geeft God meer waarheid en meer licht dan
in de vorige dispensatie. Dus, doorheen de geschiedenis is er een VOORUITGANG VAN OPENBARING (Gods waarheid wordt gradueel en progressief aan de mens onthuld).
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Elk van deze dispensaties zal bestudeerd worden in de volgende hoofdstukken (vanaf Hoofdstuk 3).
Daar zal alles verder uitgelegd en verhelderd worden.
Vier dingen die we zullen bekijken
Terwijl we elke dispensatie bestuderen zullen we deze vier dingen bekijken:
1. DE TOESTAND VAN DE MENS IN HET BEGIN.
Hoe zagen de dingen eruit aan het begin van de dispensatie? Waarvoor was de mens verantwoordelijk? Wat onthulde God aan de mens? Welke waarheid legde God in ’s mensen handen?
2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MENS.
God heeft de mens bepaalde verantwoordelijkheden gegeven en de mens hoort een getrouwe rentmeester te zijn van wat God hem ter hand gesteld heeft. Welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft God de mens gegeven? Wat werd de mens gezegd te doen en niet te doen?
3. HET FALEN VAN DE MENS.
Hoe is de mens geslaagd of hoe heeft hij gefaald met betrekking tot zijn verantwoordelijkheden?
Hoe heeft de mens de huisregels gehoorzaamd of niet gehoorzaamd? In elke dispensatie zullen we
het verschrikkelijke falen van de mens zien, en dit herinnert ons eraan dat de mens een grote zondaar is die een grote Verlosser nodig heeft!
4. GODS OORDEEL
Als God de mens iets in handen geeft, en de mens faalt om gepast te handelen, dan moet er een oordeel volgen. We zullen leren dat elke dispensatie eindigt met het falen van de mens en met Gods
oordeel.
Licht op de dispensaties: http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen

11

