
4. De bedelingen 2.

“DE STRUCTUUR VAN DE ZEVEN BEDELINGEN”

Bij het bestuderen van de schrift blijkt dat de 1e en de 7e bedeling van dezelfde aard zijn (individuen) en dat zij
beide eindigen bij het oordeel voor de grote witte troon op de “jongste dag” Opb.20:11-15. Het verschil tussen 
deze beide bedelingen is dat in de 1e de aardse mens “gescheiden” van God leeft, en dat in de 7e de mens in
“gemeenschap” met God leeft. De 2e en 6e bedeling tonen een soortgelijke structuur maar dan in relatie tot de
volkeren. De 2e bedeling eindigt dan ook tegelijk met de 6e. Dit oordeel over de levende volkeren zal geschieden
voor de troon van onze Heere Jezus Christus in Jeruzalem. De op aarde levende mensheid zal dan onderworpen
zijn aan Christus. Math.25:31-34, Ef.1:10. Ook de 3e en 5e bedeling lopen in elkaar door. Christus is het ware Zaad van 
Abraham. De 4e bedeling staat op zichzelf en is een demonstratie van God dat géén enkel aards mens zich aan de 
Wet Gods kon houden dan alléén onze Heere Jezus Christus.

De bedelingen zijn dus in een symmetrische structuur (introversie) te plaatsen :

 1 - Geweten .......................................... Individuen / gescheiden van God.

  2 - Menselijk bestuur ............................ Volkeren / verstrooid.

   3 - Belofte ........................................ Abraham / zijn nageslacht uit de volkeren.

    4 - Wet ...................................... Één volk buiten de volkeren.

   5 - Genade ........................................ Christus / Zijn nageslacht uit de volkeren.

  6 - Volheid der tijden ............................ Volkeren / vergaderd & geoordeeld.

 7 - Koninkrijk .......................................... Individuen / gemeenschap met God.

HET BEGRIP “BEDELING”.

God had voordat hij de wereld nederwierp (vanwege de zondeval van satan) al bepaald dat Zijn Zoon Jezus Christus 
de wereld met Hem zou verzoenen. Efez.2:15-16, Kol.1:20. De uitwerking van dit plan van God ligt opgesloten in de wereld 
die nu is (vanaf Adam tot aan de Jongste dag).
Dit plan is onderverdeeld in 7 delen. Elk deel wordt ook wel “bedeling” genoemd. Het woord “bedeling” is de vertaling 
van het Griekse woord “oikonomia”, strongnummer: <3622>, wat huishouding (economie) betekent.

In Luk.12 en Luk.16 wordt door de Here Jezus gesproken over het rentmeesterschap en hieruit blijkt het volgende:
•  In een bedeling zijn minstens twee partijen: als eerste de eigenaar en ten tweede de rentmeester (“oikonomos”)  
 die door de eigenaar is aangesteld en de eigendommen van de eigenaar beheert.
• Een bedeling of rentmeesterschap kan opgeheven worden, wanneer de eigenaar daar enige aanleiding toe vindt.
•  Wanneer een bedeling eindigt betekent dit dat er een nieuwe bedeling ter vervanging van de oude kan worden  
 ingericht.

Door de apostel Paulus wordt op de volgende plaatsen gesproken over deze principes: 1Kor.4:1-2, Tit.1:7, Gal.4:2-9, 

Kol.1:25-27.

De volgende bedelingen worden met name genoemd in de bijbel:
• Bedeling van de volheid der tijden Efez.1:10.

• Bedeling der genade Gods Efez.3:2. = Bedeling der verborgenheid Efez.3:9.

De bedeling der verborgenheid is de 5e bedeling, “De verborgenheid” loopt door tot aan het eind van de 6e bedeling. 
In deze 6e bedeling zullen de verborgenheden geopenbaard worden). Opb.10:7, zie ook Opb.11:15.

God is de Eigenaar van het huis (de schepping) en de mens is als rentmeester over Gods eigendommen, aan Hem 
verantwoording schuldig. Een bedeling van God hoeft niet voor alle mensen te gelden. Zo werd de “bedeling van de 
Wet” gegeven aan het volk Israel toen dat uit Egypte verlost werd.
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