
In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God…. 
 Of “De vierde Dimensie” 

 
God zei, 

“Een vader moet bestaan voor een zoon” 
 
 

In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God…. 
 Of “De vierde Dimensie” 

 
Jezus zei,… 

…want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet 
zal geweten worden... Matheus 10:26 De Bijbel zegt in de “Laatste Dagen” zal de 
kennis dramatisch toenemen. We zien dit overal om ons heen gebeuren en sommige 
christenen spreken er zelfs over, maar wat ze niet benadrukken is het feit dat deze 
boodschap kennis van God, de Bijbel de dingen van God, en God zelf omvat. 
Wanneer God iets zegt, is het alles inclusief. “Alle kennis zal toenemen.” Sommige 
mensen zeggen dat ze aanvaard hebben door geloof en geen verdere uitleg nodig 
hebben van, In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God… In de 
gelijkenis van de zaaier wordt duidelijk dat “gebrek aan kennis” de reden is dat geen 
vrucht gedragen wordt, mislukking. Op een of andere manier is iedereen in deze 
gelijkenis. 

Matheus 13:19,23 

19. Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de 
boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg 
bezaaid is. 20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het 
Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; 21 Doch hij heeft geen wortel in 
zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des 
Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. 22 En die in de doornen bezaaid is, deze 
is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding 
des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Die nu in de goede 
aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht 
draagt en voortbrengt, de een honderd-,de ander zestig-,en de ander dertig voud. 

Met de aanval van de Satan in deze laatste dagen is het belangrijk dat we gegrond 
zijn in ons geloof, met alle inzicht dat we kunnen krijgen. Volgens de gelijkenis 
kunnen we verliezen wat ons, in de eerste plaats, gegeven was als we niet verstaan, 
door verschillende oorzaken. Er is een verschil in geloven en weten, in de bijbel zijn 
ze gescheiden. Je kunt geloven zonder begrijpen, maar je kunt niet werkelijk “weten” 
zonder begrijpen. Om een voorbreide actieve arbeider voor de Heer te kunnen zijn 
heb je, zo niet alle, begrip nodig die in dit artikel onthuld worden. 

“De Vierde Dimensie!” 

In een gebedssamenkomst werd over mij geprofeteerd, dat de Heer mij een 
openbaring zou geven. Ik vroeg de Heer wat die openbaring was, en voordat de 
samenkomst voorbij was wist ik dat het te maken had met de geestelijke 



werkelijkheid. Die nacht had ik een visioen. In het visioen plaatste ik het beeld op een 
bladzijde van een boek. Ik begreep niet wat ik zag dan alleen dat het te maken had 
met vier dimensies. Er gingen drie dagen voorbij voordat ik het eindelijk opgaf om uit 
te vinden wat het was en de Heer vroeg wat dit ding was. Hij zei het is het universum. 

Ik ging in mijn atlas kijken en daar was het, 
een beeld van het universum, alleen zonder 
de tubes . Het ovale gedeelte van het plaatje 
was zoals het universum in mijn atlas stond! 
De vier tube vormige dingen die uit het 
universum kwamen waren dimensionaal. 
Symbolisch, onthult het plaatje dat het 

universum vier dimensies bevat. We zeggend at we in een drie dimensionale werled 
leven en we zien slechts drie dimensies per keer.  Zegt de Bijbel dat er vier dim 

 

Efeze 3:17,18 

17. Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de in de liefde 
geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, 
welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 

 

In dit Schrift gedeelte zien we vier dimensies : breedte, lengte diepte, en hoogte. 
Toen herinnerde de Heer mij aan informatie uit een erge oude Bijbelswoordenboek 
over kerkgroei. In  eigen woorden, hier is de formule. De  Schrift zal getuigen van 
deze formule “In de vierde dimensie (geestelijke wereld) kan, de massa of het 
gewicht van een massa, door scheiding van de deeltjes, omvang krijgen 
(vermenigvuldigen zelfs) zonder afbreuk re doen aan het gewicht of de massa van de 
oorspronkelijke massa.”  
Laat me hiervan een voorbeeld geven, in relatie tot de groei van de kerk. Het lichaam 
van Christus is een geestelijk lichaam dat op aarde zijn bestaan heeft. Wanneer 
mensen zich bekeren, groeit dat lichaam zonder dat het de geest afbreekt welke 
in/op het oorspronkelijke lichaam is. Laten we in de Bijbel kijken naar bewijs of dit 
principe werkt. Het eerste ding wat ik me herinnerde over deze stelregel was het 
verhaal van Mozes, waar de Geest van profetie aan 70 oudsten gegeven werd. 
 
Numeri 11:25 
Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hem, en nam van den Geest, die op 
hem was, en legde hem op de zeventig oudste mannen; en toen de Geest op hen 
rustte, profeteerden zij, doch daarna niet weer (King James: en hield niet op). 

 
Er staat dat …van de Geest afzonderde … en gaf het aan de oudsten. God bracht 
niet meer geest van profetie mee toen Hij naar de aarde kwam. Hij nam van de 
Geest die op Mozes was.  
Laten we er nog eens naar kijken. Iets verder teruggaand in de Schrift waar God 
tegen Mozes zegt wat Hij gaat doen, de Heer had Mozes zojuist instructies gegeven 
om de oudsten in de tabernakel te brengen. 
 



Numeri 11:17 
Zo zal Ik afkomen en aldaar met u spreken; en Ik zal van den Geest, die op u is, 
nemen en op hen leggen, … 
 
De Heer zei…. Ik zal van den Geest…nemen (scheiding van de deeltjes) en op hen 
leggen. De Geest die op Mozes was werd niet minder. Dit gebeurde allemaal in de 
geestelijke werkelijkheid. Laten we nu eens kijken naar het principe dat in de 
geestelijke werkelijkheid werkt en zich dan manifesteert in de drie dimensionale 
werkelijkheid op een echte fysieke manier. Dit principe was in werking toen Jezus de 
menigte voedde met de broden en de vissen. Ze werden vermenigvuldigd zonder dat 
de originele broden en vissen minder werden. 
 
Matheus 15:33-38 
En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn 

bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen: Hoevele 

broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven, en weinige visjes. En Hij gebood den scharen neder te 

zitten op de aarde. En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij 

ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de schare. En zij aten allen en 

werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle manden. En die 

daar gegeten hadden, waren vier duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. 

 

Begrijp goed dat de mensen allemaal verschillende hoeveelheden brood en vis in 

verschillende porties namen. Maar voor de volgende persoon was er altijd weer genoeg om te 

nemen zoveel hij wenste van elk ding. Waarom? Omdat dat de originele hoeveelheden niet 

minder (konden) worden. Het was meer dan genoeg! 

Het principe gebeurde ook eerder bij Elisa, de profeet zei de vrouw kruiken te verzamelen en 

gaf haar instructies om alle kruiken te vullen vanuit de ene kruik gevuld met olie. Bij het 

scheiden van de deeltjes, werden de andere kruiken gevuld en die ene kruik was niet minder 

geworden. Het is duidelijk dat dit principe, dat in de vierde dimensie (geestelijke 

werkelijkheid) bestaat, geactiveerd wordt door geloof.  

Wetenschappers zeggen dat het universum groeit. Het werd geschapen op dezelfde manier 

door Gods geloof. Het is nu aan het uitbreiden zonder dat het deel wat hier nu is minder 

wordt. Wat de drie dimensionale wereld ziet is het: Iets uit het niets. Nu komen we bij de 

titel van dit artikel genomen uit Johannes 1. De Heer liet me dit Schriftgedeelte lezen nadat ik 

me alles wat ik hiervoor geschreven heb, had gerealiseerd. Ik weet dat Hij het in deze 

volgorde deed zodat ik kon begrijpen wat Hij zou gaan onthullen. Toen Hij me Johannes 1:1,2 

liet lezen, zei Hij “Een vader moet bestaan voor een zoon”. Op dit punt zag ik dat de 

werkelijke boodschap van  Johannes 1:1,2 zo eenvoudig was. 

 

Johannes 1:1,2  

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in 

den beginne bij God. 

 

Laat me duidelijk zijn God spreekt over “het begin”. Het eerste ding wat gebeurde. Dit is niet 

bij de schepping van de wereld, of het universum, Het was daarvoor. Dit gaat erover dat God 

een Zoon heeft! Wanneer God zegt “begin” bedoeld het absolute begin. 

Er is een vooruitgang in het volgende. Iets gebeurde tussen: “In den beginne was het Woord” 

en “en het Woord was bij God.” God is een Geest. (In den beginne was het Woord) God 

was alleen maar alles wat is kwam vanuit Hem. Hij was niet een gemanifesteerde Vader 

alhoewel het al in Hem aanwezig was. Toen had Hij een Zoon (het Woord was bij God). Een 



zoon kan niet tot stand komen zonder een vader. God, tijdens de scheiding van de deeltjes van 

Zichzelf, reproduceerde Zichzelf in een Zoon, en God was niet op geen enkele manier minder 

geworden. Dan staat er “en het Woord (dat bij God was) was God.” Jezus is God, een exacte 

reproductie van God Zelf. Hoe? Tijdens de scheiding van de deeltjes, er vond een exacte 

reproductie, geen nieuwe schepping, plaats, zonder het origineel te verminderen. 

 

Is het waar? Jezus identiek aan God? Ja! Kijk naar het volgende vers. 

 

Johannes 1:2 

Dit was in den beginne bij God. 

(Engels: Dit zelfde was in de beginne bij God). 

 

Het Dit is Jezus. Hij is hetzelfde als God! Dit was bij God in het begin. Het enige verschil 

tussen God en Jezus is het feit dat een de Vader is en de ander de Zoon. Om die reden kunnen 

we zeggen Jezus is God. Hij is niet God de Vader, maar God de Zoon. Hij is eenvoudigweg 

God in een andere positie. Dit verklaart waarom Jezus kon bedenken wat Paulus bedoeld in: 

 

Filipenzen 2:5,6 

5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, Die in de gestalte Gods 
zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. 
 
Paulus zei dat de geest van Jezus dacht dat het geen roof was God gelijk te zijn. Het was 
geen roof omdat Jezus nooit iets van God genomen heeft. God was niet minder (armer) 
geworden. Jezus is een exacte reproductie van God Zelf. Hij is God, (gelijk aan God) Hij is 
alleen in de positie van een Zoon. Er is absoluut geen jaloersheid tussen die twee. God de 
Vader deed alles voor en door Zijn Zoon. 
 

1. In de beginne was Het Woord (God was alleen), en het Woord (Jezus)was toen bij 
God, en het Woord (Jezus)was God. 2 Dit (Jezus) was in de beginne bij God. 
 

God was niet langer alleen! 
 

 


