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Beheer

Bij beheer gaat het om huisregels. In het Grieks staat er letterlijk het woord
‘huis-wet‘. Thuis heb je ook je huis-wet; bijvoorbeeld dat je je voeten veegt, als
je van buiten binnenkomt. Een beheer is een manier waarop God zaken laat
lopen in een bepaalde periode. God geeft regels, die tijdens een bepaald gedeel-
te van Zijn plan met de schepping van kracht zijn.

De bijbel noemt diverse vormen van beheer (NBG: bediening). God zet twaalf
verschillende perioden van beheer in Zijn plan neer. Paulus schrijft in Efeziërs
3: 2-3 en 9 over een nieuwe periode van beheer. In vers 9 duidt hij dit beheer
aan, dat nu nog steeds aan de orde is: geheimenis en genade. Je kunt zeggen:
genade is karakteristiek voor dat beheer. Daarvóór was er de periode van het
beheer van de wet. Dat is een wereld van verschil met die van nu.

Meer weten? Zie Spoor 1.

Spoor 1

Als ik weleens door een bos wandel, kijk ik vaak of dat aangelegd is. Rechte rijen
bomen laten zien dat het aangeplant is. In Nederland kom je vaak zo‘n geor-
dend aangelegd (stuk) bos tegen. In ons land zijn wij zuinig op de bossen, zij
moeten goed onderhoud krijgen. Boswachters kijken of zieke bomen gekapt
moeten worden. De door een storm omgevallen bomen worden verzaagd. De
mensen van Staatsbosbeheer zorgen voor het onderhoud van de bossen.

Nu heeft Paulus het in Efeziërs 3: 2-3 en 9 over ‘het beheer van het geheimenis‘.
In die periode van beheer zegt God, dat Hij de mensen als het ware in genade
‘beheert‘. Hij geeft genade! En dat doet Hij op basis van wat Christus op
Golgotha deed!

Het Engelse woord hiervoor, administration (een vertaling van het Griekse
woord ‘oikonomia‘), verwijst naar ons woord ‘administratie‘. Een bedrijf moet
een goede administratie voeren om het goed te kunnen laten draaien. Het heeft
te maken met het leiden ervan. God behandelt de mensen nu in genade. Hij zal
daarom in deze tijd geen mensen of volken straffen, omdat ze zich bijvoorbeeld
niet naar Hem toekeren.
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Een (periode van) beheer is ook een test: hoe reageert de mens op de door God
gestelde huisregels? Kijken wij naar het beheer van de wet (door God via Mozes
gegeven), dan zien we dat het volk Israël (waaraan die wet gegeven was) zich
niet aan die huisregels kon houden. De test liet zien, dat een mens door eigen
kunnen niet kan leven tot eer van God!

Even een klein zijspoor
In iedere periode van beheer geeft God iets bijzonders. Nu is dat
genade. In de volgende periode is het toorn.

In (de periode van) het beheer van genade laat het kruis zien, dat God door
Zijn Zoon gedaan heeft wat de mens niet kon, en, dat de mens God daarvoor
mag bedanken. Het sluitstuk van de perioden van beheer in Gods plan staat in
Efeziërs 1: 10. Om daar inzicht in te krijgen, moet je even doorlopen naar het
volgende spoor. Voor de keuze van de juiste trein moet je wel even de ‘dienstre-
geling‘ bestuderen, zie Spoor 2.

Spoor 2

De volgende mededelingen kun je in een aantal dagen (12) bekijken. Goed
opletten en de aangegeven gedeelten lezen! De vet gedrukte woorden zeggen
iets over het karakter van die periode van beheer. God geeft in iedere periode
van beheer een bijzonder geschenk.

De opeenvolging van de perioden laat zien, dat God de mens vanuit de onwe-
tendheid (van een baby) brengt tot volwassenheid (of volkomenheid) aan het
einde van Zijn plan.

1
De eerste periode van beheer begint bij Genesis 2: 15-17, waarin God iets bij-
zonders geeft: de hof van Eden (de naam Eden heeft te maken met weelde).
Deze loopt af bij een ingrijpen van God, wat in Genesis 3: 9-24 staat. De mens
heeft zijn onwetendheid verloren en heeft kennis van goed en kwaad. Lees ook
Romeinen 5: 12, 18 en 19 – de woorden ongehoorzaamheid, overtreding en
zonde vallen op. Daarin zien wij het tekortschieten van de mens.
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2
Adam en Eva eten van de verboden vrucht. God geeft kennis van goed en
kwaad. Zie Genesis 3: 22.

De mens moet zich laten leiden door zijn eigen geweten. Zie Romeinen 2: 14-
15. De mens is zo geschapen, dat het geweten ging werken door de zonde. Het
gedrag van de mensen veroorzaakt, dat God opnieuw ingrijpt: een grote water-
vloed over de aarde. Lees Genesis 6: 11-17 en 7: 10-12 en 21-24. Vandaag de dag
houdt dat wetenschappers nog bezig!

3
Na de watervloed geeft God autoriteit aan de mens om het bestuur te hebben
over anderen. Deze periode van beheer van menselijk bestuur, eerst aan Noach
gegeven (zie Genesis 9: 1-6), leidt tot de eerste revolutie in de vorm van de
torenbouw van Babel en God grijpt weer in, nu door de spraakverwarring. Lees
Genesis 10: 8-10 en 11: 1-9; Deuteronomium 32: 8; Handelingen 14: 15-17 en
17: 26-28

4
Na de verstrooiing van de mensen over de aarde geeft God een belofte aan
Abraham (Genesis 12). Daarmee begint de periode van het beheer van de
belofte (zie ook Galaten 3: 8). Deze periode eindigt met Gods tussenkomst,
waarbij Israël in Egypte verdrukt wordt. Lees in Exodus 12: 34-42 en
Handelingen 7: 1-7

5
Als Israël uit Egypte bevrijd wordt, geeft God de wet (Exodus 35: 1, zie ook
Romeinen 5: 20) en voert daarmee beheer tot op Johannes de doper (Lucas 16:
16). Israël schiet tekort: de twee stammen worden naar Babel (2 Kronieken 36:
11-21), de 10 stammen naar Assur (2 Koningen 18: 10-12) weggevoerd uit het
land. Zie ook Exodus 19: 1 en 5-25 (wetgeving).
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6
God geeft in de volgende periode van beheer vleeswording als het grootste
geschenk: Immanuel, die naam betekent God met ons. Zie Jesaja 9:
1-6; Jeremia 23: 5; Lucas 1: 30-33 en Johannes 1: 11, 14 en 17. De Zijnen (Zijn
volk Israël) nemen Jezus niet aan als hun messias en de deur naar het konink-
rijk, waarvan Petrus de sleutels krijgt (Mattheus 16: 13-20) wordt gesloten. Lees
Mattheus 13: 10-17 waar de Heer de deur voor het ongelovige volk dicht doet.
Jesaja (6) had dit al aangezegd. Jezus, het vleesgeworden woord, wordt gekrui-
sigd.

7
Na de opstanding van Christus uit de dood geeft God de heilige geest aan Zijn
volk - Pinksteren (dat 50e dag betekent). Lees Handelingen 2: 1-40 en Petrus
gebruikt de sleutels. Dit beheer loopt uit op verstrooiing na de steniging van
Stefanus. Lees Handelingen 8: 1.

8
God roept Saulus van Tarsus (Handelingen 9: 15-17) om Zijn werktuig 
te zijn in de wereld. De periode tot Handelingen 28 vormt de periode 
van het beheer van overgang. God geeft rechtvaardiging en verzoening. Paulus
sluit de deur naar het Koninkrijk met Jesaja 6. Lees Handelingen 28: 25-29.

9
God zet Israël voor langere tijd aan de kant en geeft genade met uitroeping van
de gemeente die het lichaam van Christus is. Het gaat om een periode die in
Efeziërs 3: 9 het ‘beheer van het geheimenis‘ genoemd wordt. De mens verwerpt
de overstromende genade van God. Die grijpt in met de bazuin Gods en rukt de
uitgeroepen gemeente van de aarde weg. Lees 1 Thessalonicenzen 4: 13-18; 1: 10
en 5: 10; Filippenzen 3: 20-21.

10
In het beheer van de toorn van God toont de mens zijn wetteloosheid en zet de
mens van de wetteloosheid op de troon. 2 Thessalonicenzen 2 is hierover hel-
der. Het is de antichrist (1 Johannes 2: 18 en 22 en 4: 3), het beest uit de aarde
(Openbaring 13: 11-17). God grijpt in, de Zoon des mensen komt. Zie
Mattheus 24: 29-30 en Zacharia 14: 3-4.
11
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Het beheer van het Koninkrijk van de hemelen dat begint met Zijn komst, zal
1000 jaren duren. Zie Daniël 7: 13-14 en 27 en Openbaring 20: 6 waarin God
gerechtigheid geeft door Christus (Handelingen 17: 31). Aan het einde wordt de
satan losgelaten, de mens is opnieuw rebels en God grijpt in, zodat de aarde en
de hemelen door vuur vergaan. Lees erover in Openbaring 20: 7-10 en 2 Petrus
3: 7-13.

12
In de laatste periode van beheer, het beheer van het complement van de era‘s
(NBG: volheid der tijden) (Efeziërs 1: 10), geeft God verzoening door Zijn
Zoon en woont Hij te midden van de mensen (Openbaring 21: 1-5). Daar zal
gerechtigheid wonen. Lees 2 Petrus 3: 10-15 en Jesaja 66: 22. In dit beheer zal
alles in hemelen en op aarde onder Christus gebracht worden (Efeziërs 1: 10)
en zal God liefde en heerlijkheid geven tot aan het einde van Gods plan dat uit-
loopt op 1 Corinthiërs 15: 28 – God alles in allen!

Zijspoortjes

– era 1: een tijdrekening; een wijze waarop men de tijd indeelt en
vanaf een bepaald punt begint te rekenen.

Voorbeeld: In het jaar 2000 stond onze kalender op 2000, d.w.z.
A.D. 2000 (Anno Domini: in het jaar van de Heer); 2000 jaar na de
geboorte van Christus. Met het begin van de herfst 2000 ging op het
Joodse nieuwjaar de joodse kalender over van A.M. 5761 naar A.M
5762 (Anno Mundi: in het jaar van de wereld.) De Joodse kalender
telt terug tot de schepping, tot Adam. Twee verschillende
tijdrekeningen dus, twee verschillende era‘s.

– era 2: een tijdperk; een periode waarin bepaalde kenmerken
gelden. In onze vaderlandse geschiedenis kennen we zo o.a. de
Middeleeuwen, de Gouden Eeuw, de Twintigste Eeuw.
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– complement: dat wat erbij moet om iets compleet/vol te maken,
te voltooien. Denk aan een taartpunt. Als je die uit de taart haalt, is
die taart niet langer compleet. De taartpunt is dan het complement
van de taart: dat wat compleet maakt.

Andere voorbeelden: in de wiskunde is dat de hoek die erbij moet
om van een scherpe hoek een rechte hoek te maken; het
complement van een hoek van 55° is een hoek van 35°, want samen
zijn zij een rechte hoek (90°); de complementaire kleur van rood is
groen, want deze kleuren vormen samen wit licht.

complement van de era‘s: Op Gods kalender onderscheiden we –
zoals we hierboven zagen – een tijdrekening die twaalf tijdperken
(era‘s), de twaalf ‘beheren‘ beslaat.

De laatste era heet in de NBG volheid der tijden, letterlijk het
complement van de era‘s. Het is het beheer van het tijdperk (de era)
waarin het laatste aan Gods plan toegevoegd wordt, zodat het
compleet wordt, uitlopend op: God alles in allen!
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