Craig Shakarji
Een symmetrisch overzicht van de Bijbel
Dingen van de begintijd
1) Schepping van hemel en
aarde (Gen. 1:1).

2) Bruid gegeven aan 1e Adam
(Gen. 2:21‐23).

3) Komst slang (Gen. 3:1).

Israël
•

Natie begint met Mozes.

•

Gemeente grondslag Christus.

•

Mozes geboren - baby’s vermoord.

•

Jezus geboren - baby’s vermoord.

•

1e openbare wonder: water (Nijl) verandert
in bloed.

•

1e openbare wonder: water verandert in
wijn.

•

Start Israël als natie: Exodus (een
‘uitgeroepen’ groep).

•

Start gemeente: Pinksteren (‘kerk’ = ‘een
uitgeroepen groep’).

•

WET - (Joh. 1:17) bij begin wet 3000
gedood (Ex. 32:28).

•

GENADE - (Rom. 6:14) 3000 gered op
pinksterdag (Hand. 2:41).

•

De berg Sinai.

•

De berg Sion (Hebr. 12:22).

4) Paradijs verloren.

5) Aarde vervloekt (Gen. 3:17).

6) Verdreven van de boom van
het leven (Gen. 3:22).

7) Aarde overstroomd met
water (Gen. 7:19).

8) Eén taal verdeeld in vele talen
(Gen. 11:7).

Gemeente

Fysiek / Aards

Geestelijk

•

Fysieke zegeningen (b.v. Gen. 12).

•

Geestelijke zegeningen (Ef. 1:3).

•

Verkregen door geboorte.

•

Verkregen door wedergeboorte.

•

Aardse erfenis.

•

Hemelse erfenis (1 Petr. 1:4).

•

Fysieke strijd.

•

Geestelijke strijd (2 Kor. 10:3‐5).

•

Bloedige offers.

•

Geestelijke offers (1 Petr. 2:5).

•

Fysiek huis (tabernakel / tempel).

•

Geestelijk huis (1 Petr. 2:5).

•

Fysieke plaats van aanbidding (Jeruzalem).

•

Aanbidden in geest en waarheid (Joh.
4:21‐24).

•

Speciale fysieke kleding.

•

Gekleed met nederigheid, ontferming etc.
(1 Petr. 5:5; Kol. 3:12).

•

Fysiek rein vs. onrein.

•

Geestelijk: ‘raak het onreine niet aan’ (2 Kor.
6:17).

OudeSporen 2018 - Bewerking en vertaling: Ronald de Jong

Dingen van de eindtijd
1) Nieuwe hemel en aarde
(Op. 21:1).

2) Bruid gegeven aan laatste
Adam.

3) Verdwijning slang
(Op. 20:2, 10).

4) Paradijs herwonnen (en
meer).

5) ‘Geen vloek meer’
(Op. 22:3).

6) Eten van de boom van het
leven (Op. 2:7, 22:2, 14).

7) Aarde overstroomd met
vuur (2 Petr. 3).

8) Vele talen tot één gebracht
(Zef. 3:9).

