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Voorwoord

De heerlijkheid van God en Zijn Gezalfde komt in de diverse
artikelen in deze editie van Uitzonderlijke Rijkdom naar voren.
En dat niet alleen, een rode draad is de liefde van God, die in
alles doorklinkt.

De liefde van de Vader voor heel Zijn schepping; je raakt er
nooit op uitgekeken. Dat God de Redder van alle mensen is; het
is een feit. Hij brengt in deze genadetijd niet alle mensen tot
geloof; dat is óók een feit.

Bijzonder is dat diverse schrijvers rekenschap geven van het
feit, dat ook hun hart geraakt is door Gods liefde, in Christus
Jezus. Want wat was Hij rijk, maar Hij werd arm, opdat wij
door Zijn armoede rijk worden. Daarom werd Paulus, en wor-
den ook wij, gedrongen door de liefde van Christus, om deze
rijkdom door te geven via de uitgave van UR.

Wij berichten u, dat Wolter Brakshoofden in de laatste redac-
tievergadering aangaf te stoppen als redactielid.
Vanzelfsprekend blijven wij met elkaar verbonden in Hem, Die
u, jou, ons, ja ieder onuitsprekelijk liefheeft.

Mede namens Gijs Bernouw wens ik u een goed 2016!
Date Gorter.
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Mens, kroon op Gods schepping

‘De mens, de kroon op Gods schepping.’ Dit hoor je binnen de
christenheid zeggen. Het roept een hoog mensbeeld op. Daar-
aan wordt een opdracht gekoppeld, zoals: je moet beelddrager
van God zijn. Daardoor kun je als gelovige in een krampachtige
levensstijl raken. Wie kan aan zo’n eis voldoen?

De vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap [NBG]
hebben dit opschrift boven Psalm 8 geplaatst.

Opschriften spelen soms een ongelukkige rol in zowel de
Staten- als de NBG-vertaling.

Psalm 8:5 zegt:
‘Wat is dan de mens, dat U hem gedenkt,

en het mensenkind, dat U naar hem omziet?’
Wat nauwkeuriger naar het Hebreeuws vertaald:

‘Wat is een sterveling, dat U hem gedenkt,
een zoon van Adam, dat U hem opzoekt?’

David verwijst naar de schepping van de mens, zoals die in
Genesis staat:

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld
van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij
hen.’ Gen.1:26,27

Men concludeert: ieder mens is beelddrager van God en heeft
daarom enorme opdrachten. Zo spreekt men van een cultuurop-
dracht. Daarin ligt bij de mens de verantwoordelijkheid namens
God heel de schepping te regeren en te onderhouden. Dit wordt
ontleend aan Genesis 1:28 en 2:15.

Een christelijk voorman schreef:
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“(…) alle in de schepping aanwezige krachten (…) te ont-
dekken, ze te ontplooien naar eigen aard, ze dienstbaar te
stellen aan de naaste en verste omgeving (…) onder zelfbin-
ding aan de normen van Gods geopenbaarde waarheid; dit
alles ten einde de zo gewonnen effecten hanteerbaar te ma-
ken voor de mens (…) en daarna, met die zó al meer be-
werktuigde mens zelf, ze te brengen voor God en voor Zijn
voeten ze neer te leggen, opdat God in allen alles zij, en alle
werk zijn Meester love.”1

Zo werken christenen hard aan deze aarde en de mensen, om te
bewerken, dat God alles in allen wordt. Degene, Die in feite
wordt buitengesloten, is de belangrijkste Mens die ooit leefde:
de Heer Jezus Christus.

Volgens deze voorman gaat het om de mens die hard aan de
aarde moet werken, totdat God alles in allen wordt. De mens
zelf ontplooit de schepping en benut die voor andere mensen
om alles bij God te brengen, voor Zijn voeten.

In dit denken over cultuur en de uitkomst van het plan van
God bewerkt de mens het einddoel.

In Efeziërs 3:11 staat:
‘… in overeenstemming met het voornemen van de eonen,
dat Hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer.’

Voor Israël kan het koninkrijk pas komen als de Koning aan-
wezig is en dat opbouwt. Dat geldt ook voor heel de schepping.

De professor wil werken en bouwen aan deze aarde, terwijl
de Schrift duidelijk maakt, dat er een nieuwe schepping komt,
wanneer de oude is vergaan door vuur!

Terug naar Psalm 8. Hebreeën schrijft er het volgende over:

1
Schilder, Prof. K. (1948). Christus en cultuur, p. 54. Franeker: T. Wever
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‘Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken,
niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens
getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de men-
senzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd
minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer
hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken
van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten on-
derworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan
Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen
is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onder-
worpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer ge-
kroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden
was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de ge-
nade van God voor allen de dood zou proeven.’ Heb.2:5-9 [HSV1]

Hier blijkt, dat Psalm 8 over de Heer Jezus Christus gaat! Pro-
fessor Schilder gaat voorbij aan dit gegeven. De christenen
gaan het in zijn visie de cultuuropdracht zélf doen.

Men gaat ook voorbij aan de unieke roeping van de gemeen-
te, die het lichaam van Christus is. Die heeft een roeping boven,
in de hemelen, voor de hemelingen. Wij zouden bedacht zijn op
wat boven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van
God. Kol.3:1-4

Wanneer we via Psalm 8 verder terugkijken naar Genesis 1:26
en 27, dan staat er in het Hebreeuws:

‘… in Gods beeld schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen.’

Het ‘in’ in plaats van ‘naar’ in Genesis 1:27 heeft gevolgen.
Het beeld van God is: Christus. Kol.1:15; 2Cor.4:4

1
HSV: Herziene Statenvertaling
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De mens is in het beeld van God, Christus, geschapen. Zo
schrijft Paulus in Kolossenzen 1:16, dat in Hem en door Hem
en tot Hem álles geschapen werd. Ook de mens.

Zo loopt er een lijn uit Genesis 1:26 en 27 via Psalm 8 naar
Hebreeën 2 en Kolossenzen 1, waaruit blijkt dat het om Chris-
tus draait. Híj is het beeld van God uit Genesis 1; Híj is de
Zoon van Adam uit Psalm 8!

Wanneer dat tot ons doordringt, weet je, dat Híj de kroon op
de schepping van God is, en niet wij. Híj heeft de opdracht om
heel de schepping naar God te brengen.

En: dat doet Hij ook!

Date Gorter
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Het menselijk hart

Het menselijk hart en de menselijke natuur zijn zo vaak met
elkaar verward, dat het meer dan de moeite waard is om de be-
tekenis uit Gods Woord te overdenken.

De menselijke natuur kan buiten zijn grenzen zijn met zon-
de, of in harmonie zijn met het geweten en Gods wet. Rom.1:26; 2:14

Het hart heeft echter een heel andere reputatie; het is onver-
standig en verduisterd, vervuld van lust, hard en zonder be-
rouw. Rom.1:21,24; 2:5 Dat geeft wel een groot verschil aan met de
menselijke natuur of het instinct.

Het mag duidelijk zijn, dat de term ‘hart’ meestal figuurlijk
wordt gebruikt. In de letterlijke betekenis is het het orgaan dat
het bloed rondpompt in levende zielen.

De ziel van het vlees is in het bloed. Lev.17:11 Omdat de ziel de
zetel is van het bewustzijn en het gevoel, hebben alleen die
vormen van leven een hart, die bewust levend zijn, en die in
staat zijn hun omgeving waar te nemen en zich te verplaatsen.
Zelfs een onbeduidende verstoring van de bloedsomloop kan
duizeligheid en bewusteloosheid veroorzaken.

Het hart is het centrum en de kracht van het ziele-leven. Het
bevindt zich diep verborgen en onzichtbaar binnenin het ge-
raamte van het lichaam. Het voortdurende kloppen ervan wordt
niet gezien door het oppervlakkige oog. Alhoewel iedere activi-
teit afhankelijk is van het hart, ligt het verborgen, buiten het
gezichtsveld. Het lichamelijke orgaan wordt maar sporadisch in
de Schrift gebruikt. 2Sam.18:14; 2Kon.9:24 Het letterlijke hart is de
basis voor het gebruik in de beeldspraak.

De Schrift brengt emoties, zoals mededogen, in verband met
de ingewanden [of zoals wij weleens zeggen: ‘vlinders in je
buik’ wanneer je verliefd bent – Red.].

In de Schrift is het hart nooit de zetel van genegenheid of
gevoelens. Het hart wordt in de Schrift wel verbonden met de
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gehele persoonlijkheid en het kan worden beïnvloed of worden
bewogen: ‘hij heeft een goed hart’, of ‘van harte’.

De beste illustratie hiervan is het uitkiezen van Da-
vid, 1Sam.16:6-13 die ‘een man naar Gods hart’ was. 1Sam.13:14 Zijn
hart was volkomen toegewijd om de wil van God te doen. Dit
kwam in zijn latere leven tot uitdrukking in een aantal daden,
zoals het verslaan van de reus Goliath, het sparen van koning
Sauls leven, zijn goedheid voor Mefiboseth en vooral in zijn
verlangen om de tempel te bouwen. God en Gods heerlijkheid
vervulden zijn hart en maakten zijn hart groot.

Het verschil dat er nu bestaat tussen de oppervlakkige buiten-
kant en het hart is het gevolg van zonde. In de ideale toestand
zou de uiterlijke mens ook laten zien, wat hij werkelijk is. De
indruk die hij wekt, verloochent dan zijn karakter niet.

De geestelijke mens besteedt nauwelijks aandacht aan de ui-
terlijkheden, omdat ze zelden overeenkomen met de innerlijke
werkelijkheid. Dit verklaart waarom het hart zo vaak wordt
verbonden met kwaad en zonde, of de afwezigheid ervan. Zon-
de is geen oppervlakkige gebrek, het is geen krasje in een ver-
nislaagje; maar het hart, het werkelijke centrum en de kern van
levensactiviteiten, is vitaal beschadigd.

Voor een geestelijk mens is een verdrietig kenmerk van de hui-
dige beschaafde en beleefdheidsmaatschappij, dat er grote na-
druk wordt gelegd op oppervlakkig gedrag en manieren. Het
hart moet worden verborgen achter een gordijn van manieren,
vormen en zegswijzen. Het wordt gezien als een vorm van goe-
de opvoeding om je ware ik niet te laten zien, maar om een
oppervlakkige schijn op te houden, die de onvriendelijkheden
van het leven verhult en bedekt. Het is moeilijk om het hart te
ontdekken en men meent, dat het maar beter is om het in de
meeste gevallen zoveel mogelijk verborgen te houden.

Maar in de omgang tussen gelovigen is het van het grootste
belang om de gebruikelijke bedekkingen weg te schuiven en
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om te gaan met de diepere werkelijkheid. Terwijl onze vriend-
schap alle gelovigen zou moeten omvatten, is het onmogelijk
zich één te voelen met hen van wie het hart niet oprecht is.

‘Schuw de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtig-
heid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen van
uit een rein hart.’ 2Tim.2:22

Wij kunnen in een geloofsgemeenschap of beweging, waarvan
het geloof gebouwd is op grond van tekenen en wonderen, bij
elkaar komen, maar de Heer Zelf vertrouwde Zich aan zo’n
geloof niet toe, Joh.2:23-25 want Hij kende het innerlijk van de
mens. Het was geen geloof van het hart. Ook vandaag is er een
grote schaarste aan geloof van hart, dat alleen redt en uitwerkt.
Met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid. Rom.10:10 De weinig
diepgaande vormen van evangelisatie op basis van uiterlijk
vertoon, sentiment en sensatie brengen wel sterke emoties aan
de oppervlakte, maar raken zelden de diepten van positieve
overtuiging. Het hart wordt er niet door gegrepen. Hierdoor
verdwijnen de geweldige resultaten, zodra de sfeer en de emo-
ties van deze vorm van evangeliseren weer voorbij zijn.

Een veel aangehaald Bijbeltekst over het menselijk hart zegt:
‘Het hart is kronkelig boven alle dingen,
en het is dodelijk ziek; Wie kan het kennen?’

‘Ik ben de Heer, die het hart doorzoekt, die het meest binnenste
toetst.’ Jer.17:9-10

Er zijn twee dingen die er voor zorgen, dat het menselijk
hart een probleem vormt, dat niemand kan oplossen. Het is on-
derhevig aan ‘uitglijders’ en te ziek om te kunnen vertrouwen.
Alleen de Heer kent het. Wij zien de buitenkant, maar de ver-
borgen ‘mens van het hart’ is onzichtbaar.

Misschien was het indrukwekkendste teken van Christus’
goddelijke karakter en roeping wel Zijn vermogen om de harten
van Zijn toehoorders te lezen. Als röntgenstralen kon het alle
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grenzen doorboren. Hij keek dwars door alle gemaaktheid en
huichelachtigheid heen. Hij kon de diepste gedachten lezen.
Voor zij hun gevoelens maar hadden geuit, onthulde Hij die al
en gaf Zijn antwoord. Marc.2:8; Luc.24:38

Dit is ook het grote voorrecht van het geschreven woord.
Het is ‘levend en werkzaam en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard en dringt door tot het scheiden van ziel en geest, alsook
van de gewrichten en het merg en is een rechter over de gevoe-
lens en gedachten van het hart. En er is geen schepsel dat voor
haar niet zichtbaar is. Alles nu is naakt en blootgelegd voor de
ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leg-
gen.’ Heb.4:12-13

Bederf het hart en heel de mens wordt aangetast. Zonde in
het hart doordringt het hele wezen, zodat er geen gezond plekje
meer is, geen beweging of voorstellingsvermogen, dat volledig
recht is.

Zonde kunnen we het beste in verband brengen met het hart
en niet met de ‘menselijke natuur’. ‘Want uit het hart zijn de
oorsprongen van het leven.’

Wanneer we Israël als voorbeeld nemen, is een nieuw hart en
een nieuwe geest het beste beeld, dat ons voor ogen komt. Het
nieuwe verbond dat de Heer met Israël maakt, bestaat uit het
geven van een nieuw hart en een nieuwe geest, wat hen weg-
houdt van zondigen.

Er is een grote tegenstelling tussen het nieuwe verbond en
het oude verbond voor Israël. In het oude moesten het op zijn
beurt iets doen, maar in het nieuwe kan het niets doen, omdat
het geheel en al als van God wordt ontvangen. (Ezech.36:26-28)

De brieven van Paulus beginnen met het duistere, onverstandi-
ge, wellustige hart, dat zonder berouw is, een weerbarstig men-
selijke hart, Rom.1:20,24; 2:5 maar eindigt met een rein hart. 1Tim.1:5 en

2Tim.2:22 Ons hart is niet nieuw, maar het is gereinigd door de
inwoning van heilige geest.
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Als wij de werkelijkheid van ons harte-geloof in het huidige
beheer van genade eens vergelijken met wat Israël in hun reli-
gieuze rituelen meende te hebben, dan zien wij een enorme
tegenstelling: Waren zij besneden? Wij hebben de ware besnij-
denis, die van het hart is. Rom.2:29; Kol.2:11 Hadden zij de tempel als
woonplaats van God? Christus woont in ons hart door ge-
loof. Ef.3:17

Bij ons ligt de nadruk zo sterk op geest, dat ons lichaam in
de opstanding niet meer aards en ziels is, maar geestelijk. Dat
betekent niet, dat wij geen ziel zullen hebben. Anders zou het
feit dat ons huidige lichaam, dat ziels is en gemaakt van aard-
bodem, het bewijs zijn, dat wij geen geest zouden hebben. Nu
overheerst de ziel ons lichaam, straks zal de geest ons opstan-
dingslichaam regeren. Ons heerlijke hemelse lichaam, waar we
op wachten, zal van materie zijn en gevoelens hebben, maar het
zal zo overgoten zijn met de aanwezigheid en de kracht van de
geest, dat materie en gevoel een ondergeschikte plaats zullen
hebben.1

In dat lichaam zal er geen verborgen mensenhart zijn, geen
dubbelhartigheid kan er bestaan, en er zal geen onderscheid
meer zijn tussen wat zichtbaar is aan de buitenkant en wat echt
is in het innerlijk.

In ons huidige leven zouden de gelovigen hun hart reinigen
door het woord van God. Wij krijgen hier geen nieuw hart, zo-
als Israël dat zal krijgen in het duizendjarig rijk. Wanneer wij
de afschuwelijkheid van menselijke zonde zouden willen be-
schrijven in overeenstemming met gezonde woorden, dan zou-
den wij niet over de verdorvenheid van de menselijke natuur
moeten spreken, maar die van het menselijke hart.

Knoch, A.E. The Human Heart. Unsearchable Riches 17 (p.203-210)
Concordant Publishing Concern (Vertaald en bewerkt door Gijs Bernouw)

1
zie UR 2015 nr. 3: ‘Geestelijke lichamen’
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Zijn heerlijkheden

Bron en uitstraling
Onze Heer Jezus Christus is verheerlijkt. De diverse aspecten
van Zijn heerlijkheid verschillen qua bron, karakter en uitstra-
ling. Hij is het waarachtige Licht, Joh.1:9 en net als het spectrum
van de zon heeft elke heerlijkheid een bijzondere glans. Drie
daarvan hebben een richting gevende, hoogst belangrijke bete-
kenis.

Het zwaartepunt ligt in de titels Christus en Heer, en in Zijn
persoonlijke naam: Jezus. Hij is de Christus van God. Luc.9:20 Hij
is onze Heer. De naam Jezus spreekt van Zijn grote verdiensten,
die met Hem als de Man van Bethlehem, Nazareth, Golgotha en
de Olijfberg in verband staan.

Daarnaast heeft Hij nog vier namen of benamingen, die ge-
groepeerd zijn rond het algemene begrip zoon. Hij is de Zoon
van Adam, de Zoon van Abraham, de Zoon van David en de
Zoon van God.

Zoon
Zoon karakteriseert Zijn relatie tot Adam en Abraham, tot Da-
vid en tot God. vgl. Luc.3:23-38 Welke bijzondere verdiensten, voor-
rechten en eigendomsrechten daar ook mee verbonden zijn –
Hij bezit ze met volkomen en onbetwistbaar recht.

Is de heerschappij over deze aarde aan Adam en zijn nako-
melingen gegeven?

Inderdaad, hoewel de mensheid deze heerschappij door de
zonde heeft verloren. Hij, als de Zoon van Adam, herstelt deze
heerschappij voor de mens, omdat Hij haar Zelf weer opricht.
Doordat Hij heerst in genade, geeft Hij de familie van Adam
veel meer terug dan zij eerder verloren had.

Aardse heerlijkheid
Behoort het beloofde land aan Abraham toe?
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Ja, inderdaad, hoewel Abrahams zonen het aan andere vol-
keren kwijtraakten, want Hij heeft het teruggekocht, en de akte
van eigendom staat op Zijn Naam, als de Zoon van Abraham,
want Hij is het beloofde Zaad van Abraham.

Is de troon voor David veilig gesteld?
Inderdaad, Davids grotere Zoon zal de heerschappij van de

koninklijke lijn herstellen, want Hij is niet alleen het Zaad van
Abraham, maar Zijn voorgeslacht komt voort uit de lijn van de
koning. In Hem zullen de beloften vervuld worden en Israël zal
het geluk genieten Hem de geliefde Koning te mogen noemen.

Maar dit zijn de aardse waardigheden:
∗ Davids koninkrijk omvatte heel Israël.
∗ Van rivier tot rivier, van de Nijl tot de Eufraat, is het Abra-

hams land.
∗ De heerschappij van Adam strekte zich nog uit over heel de

aarde.
Al deze heerlijkheden waren beperkt tot de aarde en de mens-
heid.

Alomvattende heerlijkheid
Staat Gods Koninkrijk dan boven alles?

Jawel, ongeacht alle feiten die Zijn hoogste heerschappij
schijnbaar in twijfel trekken.

Hoewel Zijn schepselen intussen tegen Hem opstaan (van de
machtigste geestelijke boodschapper tot aan de minste van de
mensheid) en de meerderheid van God vervreemd is, Ef.4:18 is
aan de Zoon van God de troon van het universum geschon-
ken. Ef.1:20-22 Ooit zullen allen Hem als hun Hoofd erkennen, en
God heeft – in overeenstemming met Zijn welbehagen – be-
kend gemaakt, dat alles in Hem zal culmineren (dat is: onder
het ene Hoofd gebracht worden). Ef.1:10

Niet alleen zullen alle schepselen (aardse en hemelse en on-
deraardse), Hem als Heer belijden, maar allen zullen wederzijds
met God verzoend worden door Hem.
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Het eens verloren heelal zal dan niet langer vervreemd, ver
van God en in ellende gevangen zijn. Dan zal iedereen en alles
voor Zijn God en Vader hersteld zijn en met Hem wederzijds
verzoend zijn door de band van het bloed van de vrijkoping en
van de reddende liefde.

Vernedering, verhoging
Christus Jezus, onze Heer, bezit grote heerlijkheid. Inderdaad,
Hij is de Heer van de heerlijkheid, de Zoon van de Vader van
de heerlijkheid. Ef.1:17 Alle heerlijkheden zijn van Hem.

Sommige zijn hoger dan de hemelen, andere van onpeilbare
diepte, weer andere voor ieder zichtbaar en nog weer andere
van persoonlijke aard. Sommige zijn vervuld, andere wachten
echter nog op vervulling, ze wachten hun tijd af.

Het doel van de eonen is om al deze heerlijkheden tentoon te
spreiden; ze te onderzoeken en dan te onthullen. Het is het
dienstwerk en de vreugde van hen, die Hem en Zijn genade
hebben leren kennen.

Hij maakt leven zinvol
Nutteloos zijn ogen die alleen het felle licht van de zon zien,
daar dit slechts een zwakke afstraling is van Zijn wezen. Hij is
het beeld van de onzichtbare God. Kol.1:15 Zinloos zijn de oren,
die de woorden van mensen opnemen, als zij Hem niet horen,
Die het levende Woord van God is. Joh.1:14 De tastzin, die nog
nooit Zijn genadige hand voelde, heeft geen betekenis. Gevoel-
loos is de tong, die nog nooit Zijn kostelijke vruchten proefde.
Leeg zijn alle zintuigen van hen die nog nooit de aangename
geur van Zijn tegenwoordigheid hebben ingeademd en die niet
weten, dat Hij een aangename geur voor God is.

Het denken en streven van de mensen is niets, tenzij ze spre-
ken over Zijn heerlijkheid. Waarom al die heersers van de we-
reld, als zij niet van Zijn heerschappij zouden getuigen? Waar-
om een koning, als hij ons niet over de macht van de Zoon van
David zou vertellen? Waarom zou het de mensen toegestaan
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worden zich over alle gebieden te verspreiden, als dat ons niet
aan de Zoon van Abraham zou herinneren? Waarom bestaan er
zonen, als zij ons Hem niet als beeld voor ogen zouden stellen,
Die niet slechts aan Zijn Vader ondergeschikt is, maar Die ook
al Zijn Majesteit en volmacht bezit?

Hij is de Christus van God, onze Heer, IEUE, de Redder van
Israël. Als de Gezalfde zal Hij heel de wil van God uitvoeren.
Hij heeft ons gekocht, wij behoren Hem toe. Hij is onze Heer,
wij zijn Zijn slaven. Hoewel Hij in nederigheid is geboren en
zo Zijn leven volbracht van de kribbe tot aan het kruis, is Zijn
Naam hoog verheven boven iedere naam in de hemelen, op
aarde en in de onderaardse wereld. Ef.1:21

De Schrift en heerlijkheid
Zijn heilig Woord verspreidt, zoals een prisma het licht, de stra-
len van Zijn heerlijkheid. Het toont ons elk facet in bijzondere
combinaties en kleur: rood, blauw, violet, het begin, het midden
en het einde van alle kleuren. Het onthult ons Hem als de groot-
ste Koning, als de verhoogde Heer, als Degene, Die aan de
rechterhand van de Vader in verheven majesteit troont. Maar
ook als Degene, Die voor ons in nederigheid gehoorzaam was
tot de dood van het kruis. Daar tussen zien wij de verschillende
aspecten van Zijn heerlijkheid in volkomen harmonie en onein-
dige verscheidenheid. Laat ons hart toch met vreugde vervuld
worden, als de Verheerlijkte Zich zo aan ons onthult.

Typen geven Hem heerlijkheid
Toen Adam zondigde, sprak God over het Zaad, Zijn
Zoon. Gen.3:15 Voor Abraham en zijn zaad golden de beloften.
Het koninkrijk zou overgaan naar de Zoon van David. Als de
Zoon van God is Hij tot lotgenieter [NBG: erfgenaam] van het
hele universum geroepen.

Het rijk van Adam, de belofte van Abraham, het koninkrijk
van David – alles zal op de Zoon overgaan.
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Maar Adams eerstgeborene was een moordenaar, en zijn
tweede zoon werd gedood. Hier wordt ons een sleutel in handen
gegeven, als wij maar goed lezen. Abel, die door zijn broer
doodgeslagen werd, is een type van Hem.

Bij Abraham was niet Ismaël, maar Izaäk het beloofde zaad.
Ook hij werd figuurlijk gedood, en weer tot het leven terugge-
bracht.

Hoewel Salomo niet de eerstgeborene van David was, bracht
hij de heerlijkheid van God in de wereld.

En zo zien wij op Hem, Die gedood werd zoals Abel, opge-
wekt zoals Izaäk en Die, zoals Salomo, op de troon van Israël
zit – Hij, de Zoon van Adam, de Zoon van Abraham en de gro-
tere Zoon van David.

Naast dat alles was en is Hij de Zoon van de Vader, Die
Hem het meest na aan het hart ligt. Daar vinden wij het motief
van al Zijn beweegredenen: de liefde van de Vader werd in
Hem uitgestort. Izaäk leek op Hem; van hem kon de Vader
zeggen: “jouw zoon, die jij liefhebt”. Gen.22:2 In deze liefde vin-
den wij de het hart verheugende en algenoegzame grond voor al
die waardigheden en heerlijkheden, die aan Hem zijn overge-
dragen door Zijn aardse vaders: van Adam, van Abraham en
van David, en de onuitsprekelijke heerlijkheden van Zijn he-
melse Vader: God.

Dankbaarheid
Dit zijn slechts enkele van Zijn heerlijkheden. Zouden wij

nog iets beters kunnen doen, dan deze hoge aspecten te over-
wegen? Meer winst dan de waardering van deze dingen kunnen
we niet behalen. Wat zou ons hart meer vreugde en dank kun-
nen brengen dan het overdenken van deze kostbaarheden dag
en nacht, in dankbaarheid en aanbidding?

Knoch, A.E. Seine Herrlichkeiten. Unausforschlicher Reichtum, 1988 nr.3,
p.113-117. ajjj (vert.)
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Niet boven jullie kunnen1

1 Corinthiërs 10:13

‘Geen uitprobering heeft jullie gegrepen dan een mense-
lijke. Getrouw echter is God, Die het niet zal laten begaan
dat jullie uitgeprobeerd worden boven wat jullie kunnen,
maar Hij zal, samen met de uitprobering, ook de uitkomst
maken, opdat jullie kunnen doorstaan.’

God overvraagt ons niet
Het is van onschatbare waarde te beseffen dat Gods hand ook
tot in de donkerste kanten van ons leven reikt. Ook al willen wij
nóg zo graag een rustig leven leiden, wij komen toch voor aller-
lei zorgen, moeilijkheden en teleurstellingen te staan. God zal
ons daarbij nooit overvragen.

Wanneer het ons toch allemaal teveel wordt, we nergens
meer een gat in zien, verbaast God ons met de wijsheid waar-
mee Hij alles leidt, anders en hoger dan wij ooit hadden kunnen
denken. Meestal zien wij dat pas achteraf in. Dan rest ons
slechts diepe dankbaarheid voor Zijn liefde en genade!

‘Uitproberen’ door mensen
Wanneer wij iemand ‘uitproberen’ [Grieks: peirazô], zijn wij
benieuwd naar zijn reactie. Voor ons gaat het dan om een on-
derzoek, waarbij het voor ons tevoren niet vaststaat wat daar-
van het resultaat zal zijn en welke consequenties wij daaraan
kunnen verbinden. Zo was het ook toen mensen zoals farizeeën,
sadduceeën, wetgeleerden en ook satan onze Heer ‘uitprobeer-
den’. Bovendien probeerden zij onze Heer in de val te lokken.

1
Alfred E. Dekker, Rotterdam 10 oktober 2015. Tenzij anders vermeld zijn
citaten van de Schrift volgens de concordante methode in het Nederlands
overgezet.
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Zij deden dat zonder zich te realiseren dat het vleesgeworden
Woord voor hen stond. Onze Heer kon niet anders dan dat
Woord spreken en naleven.

Als zij geestelijk niet doof en blind waren geweest, hadden
zij hun uitprobeersels wel achterwege gelaten.

Wanneer mensen iemand ‘uitproberen’ doen zij dat eigenlijk
uit onwetende arrogantie.

‘Uitproberen’ door God
Wanneer God of onze Heer Jezus Christus iemand ‘uitpro-
beert’, doet Hij dat niet om hem in de val van de zonde te lok-
ken en ook niet omdat Hij nieuwsgierig naar zijn reactie is.

Een duidelijk voorbeeld hiervan: ‘Toen Jezus dan de ogen
opsloeg en zag, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide Hij
tot Filippus: “Waar zullen wij broden kopen, dat dezen kunnen
eten?”’ Maar dit zeide Hij om hem op de proef te stellen [lett.:
hem uitproberend], want Zelf wist Hij, wat Hij doen zou.”
Joh.6:5-6 [NBG] Filippus antwoordt, kijkend naar de enorme menig-
te rondom hen, met een zekere machteloosheid slechts naar wat
er aan geld en voedsel voorhanden is. Dan toont de Heer waar-
toe Hij in staat is en opent daarmee de ogen van Filippus en
talloze anderen.

‘Uitproberen’ in het evangelie van de besnijdenis
en van de voorhuid
In Mattheüs 6:9-13 geeft onze Heer de Joden het voorbeeld van
een gebed dat zij tot de Vader kunnen richten – let wel: in af-
wachting van de komst van Zijn Koninkrijk op aarde! Hij zegt:
“… en breng ons niet in een uitprobering, maar berg ons voor
de boze.” vs.13 Dat gebed geldt niet voor ons, leden van de uitge-
roepen gemeente die het lichaam van Christus is. Voor ons die
immers een hemelse verwachting hebben, heeft Paulus onder
meer in de Efeziërsbrief aangegeven welke beden wij tot de
Vader kunnen richten.
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Het verschil tussen ons die een hemelse bestemming hebben
en de Joden die het koninkrijk op aarde verwachten, komt ook
bij het ‘uitproberen’ naar boven. Vergelijk de woorden in Jako-
bus 1:2-4 maar eens met die van onze apostel Paulus in Romei-
nen 5:1-5! God laat bij Jakobus en de overige evangeliën van
de besnijdenis een andere aanpak zien dan bij ons. In ons geval
heeft het ‘uitproberen’ een geheel andere bagage. God stelt ons
geen voorwaarden. Bij ons wegen de vruchten van de geest.

Gods bedoeling als Hij ons ‘uitprobeert’
Wanneer God ons uitprobeert, wil Hij ons wat duidelijk maken
en een ervaring met Hem rijker laten worden. Juist omdat Hij
met een bepaald doel in ons leven te werk gaat, weet Hij dus
ook wat de uitkomst van een ‘uitprobering’ zal zijn. Dat is een
enorm troostrijke gedachte!

Een en ander betekent ook dat God een grens gesteld heeft
aan wat Hij bij ons uitprobeert. Doordat Hij gelijktijdig in de
uitkomst ervan voorziet – ons door en door kennende – maakt
Hij het ons ook mogelijk om onze testperiode te doorstaan. Hij
is immers niet uit op onze ondergang, maar wil ons dichter aan
Zijn hart drukken. Hij wil dat wij bij Hem schuilen en geen
paniekerige pogingen doen om er zelf uit te komen. Dan kun-
nen wij Hem danken voor zowel het uitproberen als voor de
uitkomst die uitstijgt boven alles wat wij gedacht hadden.

Dit ligt volkomen in de lijn van wat Paulus in Romeinen
8:28 geschreven heeft: ‘Wij weten nu dat, voor hen die God
liefhebben, God alles doet samenwerken ten goede, voor hen
die in overeenstemming met Zijn plan geroepen zijn.’ Hij laat
ons zo belangrijke ervaringen opdoen die een hoger doel heb-
ben: ons nader tot Hem brengen!

God is getrouw!
God kan ons uitproberen in lijden, zoals ziekte, zwakheid of

machteloosheid, en ook in verdrukkingen en door wat mensen
ons aandoen. Het lijden en de verdrukkingen die wijzelf onder-
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gaan of bij onze dierbaren meemaken – zelfs tot hun dood toe –
kunnen zo’n test vormen. Hoezeer wij daaronder ook gebukt
mogen gaan, nimmer behoeven wij ons af te vragen of God nog
wel met ons is. Hij is ons dan juist meer nabij dan ooit! Hij is
getrouw [Grieks: pistos], het geloven waard: ‘Getrouw is ˑHij, 
Die jullie roept; Hij zal ook doen!’ 1Thess.5:24 Hij zal niet lijd-
zaam toekijken en ook niet toestaan dat wij boven ons kunnen
uitgeprobeerd worden! Hij heeft al in de uitkomst voorzien,
zodat wij kunnen volharden tot Hij ons die uitkomst geeft. Die
zal ons verstomd doen staan van blijdschap, omdat wij Vaders
hart voelen kloppen!

Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g’ u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.1

AED

1
Van Paul Gerhardt, zie Liedboek van de Kerken 904.
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De vreze des Heren

Vindt u de uitdrukking ‘de vreze des Heren’ soms een beetje
somber klinken? Komt het misschien zelfs enigszins onheil-
spellend over? Dat kan soms het geval zijn. Het kan liggen aan
de achtergrond van ons geloof, de verhalen die wij erover hoor-
den op de zondagsschool of in de kerk.

We lazen in de Bijbel hoe het met Israël ging – de uittocht
uit Egypte, die met kracht en wonderen gepaard ging. De ge-
beurtenissen met Israël in de woestijn, waarin veel Israëlieten
stierven door ongehoorzaamheid, door morren en door verzet
tegen Mozes en God, geven weer een andere indruk van hoe
God optreedt. Al deze herinneringen in onze gedachten maak-
ten ons misschien wel een beetje bang voor de God van Israël.

Wanneer wij de titel boven dit stukje nog eens lezen, valt het
misschien op, dat er níet staat de vreze voor de Heer, maar de
vreze van de Heer.

Als kind was ik soms een beetje bang voor God. Hij wist al-
les, Hij zag alles en als ik weer eens iets had uitgehaald zei
mijn moeder of soms ook de buurvrouw wel eens: “Weet je wel
wie dat gezien heeft?” Dan zei ik heel schuldbewust en be-
dremmeld als 8-jarig jochie: “De Here God, hè?”

De buurvrouw bedoelde dat niet, want zij had het gewoon
zelf gezien, maar zo zat het wel in mijn kindergedachten opge-
sloten: een God Die alles zag en wist en hoorde, en Die zon-
daars zwaar zou straffen.

Het was niet zo dat ik hier als kind de hele dag mee rondliep.
Het waren maar momenten. Verder was ik vrij optimistisch
ingesteld. Van de meeste dingen zag ik het plezier wel in. Toch
maakte de God van straf en wraak in die jeugdjaren meer in-
druk op mij dan de Heiland die van mij hield, waarvan ik op de
zondagsschool weleens zong: blij, blij, mijn hartje is zo blij.

De vrees van de Heer en de vrees van God betekent niet dat
wij bang van Hem moeten zijn. Het is een positieve vrees! Ze
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geeft ons kracht om waardig te wandelen voor onze Heer; Die
ons standvastiger maakt in het doorgeven van de waarheid.

Laten wij maar eens wat tekstplaatsen noemen, zowel uit het
Oude, als uit het Nieuwe Testament. Hoe vaak wordt er uitge-
sproken door of namens God: ‘vrees niet’, of woorden van ge-
lijke strekking? Het wordt gezegd tegen Abram, Gen.15:1 tegen
Izaäk Gen.26:24 tegen Jakob; Gen.46:3 tegen de broers van Jozef
Gen.50:19-21 en tegen Mozes Num.21:34 en tegen de vrouwen bij het
graf. Matth.28:5

In het Oude Testament worden mensen opgeroepen God te
vrezen. De vrees van de Heer is het begin van wijsheid. Ps.111:10

De vrees van de Heer is ten goede. Spr.8:13; 10:27; 14:26; 15:16,33;

16:6; 19:23; 22:4 Besef van de vrees van God betekent, dat wij met
diepe eerbied en ontzag vervuld zijn voor Hem. Hij kent ons
tevoren, Rom.8:29 al vóór de nederwerping van de wereld, Ef.1:4

opdat wij heiligen en smettelozen zijn voor Zijn aangezicht. De
apostel Johannes schrijft: ‘… de perfecte liefde drijft de vrees
uit.’ 1Joh.4:18 De apostel Paulus zegt over vrees het volgende:
‘God geeft ons geen geest van vrees [of schroom], maar van
kracht en van liefde en van gezond verstand.’ 2Tim.1:7

Uit al deze tekstplaatsen blijkt wel, dat God er niet op uit is
ons voor Hem te laten vrezen. De gedachte tekort te schieten
kan ons een schuldgevoel bezorgen of ons bevreesd maken
voor Hem. Zeg nu zelf, wie schiet er in vergelijking met God
dan niet tekort? Iedereen schiet te kort. Juist daarom heeft Hij
Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen over-
gegeven. Rom.8:32 Hierna volgt een vraag die geen antwoord
meer nodig heeft: ‘… zal Hij ons met Hem dan zeker ook niet
alles in genade schenken?’

De vrees van de Heer gaat vergezeld van een geest van vre-
de. Het is een positieve vrees, omdat het ons versterkt om
waardig te wandelen voor de Heer, Die onze harten kent. Wan-
neer onze eigen overleggingen voor ons duidelijk worden, dan
zal er applaus komen van God voor eenieder. 1Cor.4:5
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In de tweede brief aan de Corinthiërs 2Cor.5:10-11 staat een stukje
waar gelovigen soms moeite mee hebben, en wat hen bevreesd
maakt. Daar staan woorden als: rechterstoel en ‘wegdragen wat
een ieder gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.’ Als klapstuk
hierop volgt dan: ‘Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vre-
zen is …’ – en verdwenen zijn alle gedachten aan vrede en aan
het applaus van God.

Dit stukje in de Bijbel geeft wel aan hoe de traditionele
menselijke gedachten over God zijn. De grondtekst geeft heel
andere woorden dan deze NBG-vertaling – in plaats van ‘rech-
terstoel’: ‘het erepodium van Christus’. Er staat terugkrijgen,
dan gaat het over beloningen. De woorden ‘hoezeer de Heer te
vrezen is’ klinken vanuit de grondtekst juist positief! Wij lezen:
‘Wetend van de vrees van de Heer …!’ Weet u nog? De vrees
van de Heer is ten goede.

Hoe kan het ook anders. Dit stukje staat in het gedeelte over
de verzoening. Het gaat erover hoe God ons verzoend heeft met
Zich Zelf, door Christus. 2Cor.5:18 Daarna volgt een nog veel wij-
dere kring, niet alleen ons, maar de wereld heeft Hij met Zich
verzoend, in Christus. Hij rekent hun de krenkingen niet toe,
die Zijn Vaderhart pijn deden en het nodig maakten, dat Zijn
eigen Zoon voor ons moest sterven aan een kruis, waar Hij tot
Zondoffer werd gemaakt. 2Cor.5:19-21 ‘Vrees niet’, klinkt het keer
op keer. Het zijn alleen menselijke gedachten, die niet kunnen
bedenken hoe God Zich in Christus naar ons uitstrekt in liefde,
die het verdraaien tot ‘vrees wel’.

Laat dan de vrees van de Heer voor ons altijd verbonden zijn
met de vrede die Hij heeft gegeven. Reken ermee dat Hij, Die
voor ons is gestorven, ook voor ons pleit! Rom.8:34 ‘Moge Hij nu,
de God van de vrede, jullie geheel en al heiligen; en moge jullie
ongeschonden geest en ziel en lichaam onberispelijk in de aan-
wezigheid van onze Heer Jezus Christus bewaard worden.
Trouw is Hij, Die jullie roept; Hij zal ook doen.’ 1Thess.5:23-24[NCV]

Gijs Bernouw
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Onvoorwaardelijke liefde

In een televisieprogramma kwam eens een man aan het woord
die een bepaalde vorm van gezinstherapie had gevolgd. De
stoer uitziende motorrijder vertelde dat hij iets fundamenteels
had geleerd uit de gesprekken met betrekking tot het opvoeden
van kinderen. Belangstellend vroegen de mensen in het pro-
gramma wat dat dan was, waarop de man vertelde dat hij zich
ervan bewust was geworden dat kinderen niet de gave hadden
de gedachten van hun ouders te lezen.

‘En waarom is deze ontdekking dan zo belangrijk voor je?’,
wilde men vervolgens weten.

De man vertelde dat hij tot het inzicht was gekomen, dat
kinderen van hun ouders afhankelijk zijn om te kunnen ervaren
wat hen beweegt. Door dit inzicht begreep hij, dat het van het
grootste belang was dat zijn kinderen zijn onvoorwaardelijke
liefde voor hen ook als zodanig konden leren ervaren. Om hier-
toe optimaal bij te dragen was hij zichzelf dan ook naar de fun-
damentele gegevens die hij tijdens de gesprekken had opgesto-
ken gaan gedragen.

‘En hoe ging dat dan in zijn werk?’, vroeg men hem.
De man gaf hierop als voorbeeld aan dat hij nu als hij na een

dag hard werken thuiskwam zijn vrouw en zijn kinderen eerst
liet voelen dat hij onvoorwaardelijk van hen hield.

‘En hoe doe je dat dan?’, wilde men weten.
Daartoe waakte hij ervoor dat zijn blik – zoals dat voorheen

nog weleens het geval kon zijn – afgemat, onverschillig of hard
zou zijn vanwege vermoeidheid en de dingen die er op zijn
werk speelden, of vanwege het gegeven dat de kinderen niet
naar hun moeder hadden geluisterd en dingen hadden gedaan
die ‘niet volgens afspraak’ waren. Zaken als ‘correctie’ en ‘le-
ren’ werden wat hem betrof nu op het tweede plan geschoven,
naar een later tijdstip. Iedereen kreeg een hartverwarmende
persoonlijke begroeting die een overduidelijke weerspiegeling
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was van zijn onvoorwaardelijke liefde. In zijn ogen had hij een
blik vol warme genegenheid, precies zoals hij zelf graag zag,
dat er naar hem gekeken zou worden wanneer hij thuiskwam.

‘En wat gebeurde er vervolgens?’
Na een poosje begon de stoere motorrijder te merken dat de-

ze liefdevolle houding ook daadwerkelijk haar vruchten begon
af te werpen en zelfs navolging begon te vinden. Zijn gezin
voer er wel bij door de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar
voorop te stellen. Heel bijzonder!

Deze geschiedenis deed mij op een bepaalde manier sterk aan
onze hemelse Vader denken.

Mensen kunnen uiteraard van alles ondernemen om hun on-
derlinge relaties te verbeteren – en een verhaal als dit valt daar-
om alleen maar van harte toe te juichen – maar God gaat nog
een flinke stap verder:

Als onze hemelse Vader begrijpt God, dat het voor ons, men-
sen, soms maar moeilijk te geloven kan zijn, dat Hij liefde is
en vanuit onvoorwaardelijke liefde handelt, omdat wij van
onszelf de gave niet hebben Zijn beweegredenen te begrijpen
of te bevatten.

Als onze hemelse Vader weet God, dat wij van Hem af-
hankelijk zijn om te kunnen ervaren wat Hem beweegt en dat
het daarom van het grootste belang is, dat wij Zijn onvoor-
waardelijke liefde ook als zodanig kunnen gaan leren erva-
ren.

Als onze hemelse Vader stelt God Zijn onvoorwaardelijke
liefde voorop. En om dat te laten zien heeft Hij, toen wij nog
vijanden waren, Zijn Zoon naar ons uitgezonden als Redder
en Heer!

Vanuit onze menselijke denkzin kunnen wij niet bevatten, waar
God in de voor ons zichtbare en onzichtbare schepping mee
bezig is.
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‘Want zoals de hemelen verheven zijn boven het land, zo zijn
Mijn wegen verheven boven jullie wegen en Mijn ontwerpen
boven jullie ontwerpen.’ Jes.55:9 [SW]1

Wij kunnen vanuit de mens niet ervaren wat God beweegt; wij
kunnen vanuit onszelf Zijn beweegredenen niet begrijpen. Het
is daarnaast helemaal niet verwonderlijk dat wij Gods bedoe-
ling met Zijn schepping niet kunnen rijmen met de hel, die het
leven hier op aarde soms kan zijn. Vanuit de mens zijn wij
geestelijk niet ‘uitermate sterk’ te noemen.

‘(…) en dat Christus door het geloof in jullie harten woont,
opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd uitermate
sterk zullen zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen
wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is (en daar-
naast te kennen de kennis overstijgende liefde van de Chris-
tus), opdat jullie compleet gemaakt zouden worden tot het
volledige complement van God.’ Ef.3:17-19 [NCV]

God is erop uit Zijn liefde en genade op een Vaderlijke wij-
ze, met begrip en vertroosting, in ons leven uit te werken; een
geestelijke manier van waarnemen waarvoor wij van Hem af-
hankelijk zijn. Geloof, waar het allemaal mee begint, is Gods
naderingsgave aan de mens.

‘Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet
uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken,
opdat niemand zich beroemen zal.’ Ef. 2:8, 9 [NCV]

Willen wij op een geestelijke wijze sterk worden, dan zal ons
hart geopend moeten worden voor het waarnemen van de liefde
waarin wij geworteld en gefundeerd zijn. Temeer omdat wij,
wanneer wij met onze menselijke ogen om ons heen kijken, tot
een heel andere slotsom of conclusie zouden kunnen komen.
Wij zijn vanuit onszelf niet in staat te beseffen wat de breedte,

1
SW = SchriftWoord-vertaling
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lengte, diepte en hoogte van Gods liefde – en de liefde van
Christus – is… Integendeel. Voorafgaand aan het gedeelte in
Efeziërs 3:14-16 wordt daarom eerste ‘de Vader’ genoemd.
Paulus buigt zijn knieën voor de Vader… opdat Híj ons zou
geven, dat Christus door het geloof in ons hart woont, opdat Híj
ons zou geven in ons innerlijk standvastig gemaakt te worden
door Zijn geest.

Het wonen van Christus in ons hart heeft alles met Gods ga-
ve van geloof te maken. Deze van God gegeven geestelijke
gesteldheid maakt ons sterk: ze fundeert en wortelt ons en
doet ons, tezamen met al de heiligen, beseffen wat de breed-
te, lengte, diepte en hoogte van Gods liefde – en de liefde
van Christus – is.

Laten wij echter niet de vergissing maken te menen dat dit
‘geestelijk sterk zijn’ alle mogelijke menselijke zwakte zou
wegnemen.

‘Maar wij hebben deze schat in gebruiksvoorwerpen van
aardewerk, opdat de overtreffendheid van de macht van God
zal zijn en niet vanuit ons.’ 2Cor.4:7 [SW]

Waar wij als mensen onder elkaar nog zo de mist in kunnen
gaan door alle tekenen van mogelijke zwakte op een menselijke
wijze uit te willen bannen, daar wil God met Zijn Woord van
geest en leven een gezonde, solide en uitgebalanceerde geeste-
lijke verstandhouding met ons opbouwen, die in Goddelijke
liefde geworteld en gefundeerd is. Een band van vertrouwen;
een vertrouwensrelatie!

God beproeft daarnaast het geloof dat Hij Zelf in onze harten
legt. Niet omdat hetgeen God bewerkt heeft nog discutabel zou
zijn – alsof Hij dit Zelf nog zou moeten bezien of ontdekken –
maar om te tonen aan alle machten en krachten van de duister-
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nis, hoe datgene wat Hij in ons tot stand heeft gebracht, Zijn
uitwerking vindt in de praktijk.

‘Hem nu Die oneindig veel meer kan doen boven alles wat
wij verzoeken of bevatten in overeenstemming met de kracht die
in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen
gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de aion
der aionen! Amen!’ Ef.3:20, 21 [NCV]

Wij zijn afhankelijk van onze hemelse Vader om te kunnen
ervaren wat Hem beweegt en daarom heeft God Zijn onvoor-
waardelijke liefde vooropgesteld. Door het offer van de Zoon
geeft God jou en mij een hartverwarmende persoonlijke be-
groeting, die een overduidelijke weerspiegeling is van Zijn on-
voorwaardelijke liefde. In Gods ogen ligt een blik vol warme
genegenheid, precies zoals Hij Zelf graag ziet dat er naar Hem
gekeken wordt. Zaken als correctie en leren worden wat Hem
betreft naar het tweede plan geschoven ...

God is uit op een vertrouwensrelatie met Zijn schepselen en
wil dat wij Hem niet alleen als onze Vader gaan erkennen, maar
ook als onze Vader gaan ervaren.

‘Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van
onze Heer Jezus Christus, naar Wie iedere vaderlijke ver-
wantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt
(…)’ Ef.3:14,15 [NCV]

Naar Hem wordt immers iedere vaderlijke verwantschap in de
hemelen en op aarde genoemd!

Nu staat ‘verwantschap’ voor: affiniteit (ook wel: binding),
een ‘familiebetrekking’ of samenhang. God drukt Zijn Vader-
lijke verwantschap, Zijn affiniteit of binding, met ons uit door
en in Zijn Zoon. Om alle vrees weg te nemen heeft God ons
laten zien hoeveel Hij van ons houdt door Zijn Zoon als Redder
naar ons uit te zenden en deze Redder vervolgens als Heer bo-
ven alles aan te stellen. Mensen ontvangen het om te leven uit,
door en van genade.
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‘En de verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde
van God [agapè] in onze harten is uitgegoten, door heilige
geest, die aan ons gegeven wordt.’ Rom. 5:5 [SW]

Het gaat hier over agapè, Goddelijke liefde. Deze liefde kan
alleen in onze harten worden uitgegoten door geest, de heilige.

Mensen worden zich de geestelijke onbeschuldigbare status
die God ze in Zijn Zoon geschonken heeft, gewaar, en ontvan-
gen daaruit te leven tot Gods meerdere eer en verheerlijking.
Niet omdat ze zelf volmaakt zijn…, maar omdat ze ontvangen
hebben hun blik gericht te houden op Hem, Die dat voor hen
(geweest) is! Ze zijn met het hart gaan verstaan wat het woord
‘verwantschap’ inhoudt voor hun hemelse Vader, Degene naar
Wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde
genoemd wordt.

En zo komen wij uiteindelijk bij het gevolg van Gods liefde-
volle houding van genade en verzoening uit. Na een poos begon
deze liefdevolle houding daadwerkelijk ‘Zijn vrucht’ af te wer-
pen, doordat ze navolging begon te vinden. Heel bijzonder!

‘En er zijn toedelingen van genadegaven, maar het is dezelfde
geest, en er zijn toedelingen van bedieningen, maar het is de-
zelfde Heer, en er zijn toedelingen van inwerkingen, maar het
is dezelfde God, Die het alles in allen inwerkt.’ 1Cor.12:4-6[SW]

‘Maar dit alles bewerkt de ene en dezelfde geest, aan ieder
de eigen dingen toebedelend zoals Hij besluit.’ 1Cor 12:11[SW]

Verscheidenheid tussen mensen is het directe gevolg van de
toedeling in genadegaven. Verschillen zijn het gevolg van het
effect dat Gods genade heeft op het innerlijk van ieder van ons
afzonderlijk.

Samenvatting uit:
‘Eén voor allen’ – Een hommage aan Gods vermogen.
Inge van Wijnen-van ’t Veer. Hoenderloo, Novapres (2014).
www.godsvermogen.nl
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De reikwijdte van Gods wet (2)

Gerechtigheid door Christus
Paulus spreekt over die gelovigen, die – hoewel geroepen en
gezegend volgens zijn evangelie – nochtans ‘onder de wet wil-
len zijn.’ Gal.4:21 Ze zijn er hoe dan ook van overtuigd dat ze
nauwgezet dagen, maanden, era’s en jaren in acht moeten ne-
men. Gal.4:10 Over hun trouw en inzicht kan de apostel alleen
tegen zulke mensen zeggen: ‘Ik vrees voor jullie …’ Gal.4:11

Hoewel zij in Christus zijn en ‘door God gekend zijn’, kennen
zij zelf God niet echt goed. vgl. Gal.4:9

Wat een zegen, dat Gods woord voor hen altijd is: genade
voor jullie en vrede. Gal.1:3 Toch, zelfs dan, wanneer zij ervan
uitgaan, dat het houden van dagen of andere punten van de wet
hen rechtvaardiger maakt voor God, dan dat zij al zijn door het
werk van Christus alleen, ‘vallen zij uit de genade’. Gal.5:4b Het
evangelie heeft voor hen niet langer zijn ware, genadige ka-
rakter. Je kunt zeggen wat je wil, voor hen is gerechtigheid
door wet. Paulus reageert: als dat zo is, dan ‘is Christus dus om
niet gestorven.’ Gal.2:21

In mindere mate is dat ook het geval voor hen, die denken
met zulke werken meer welgevallig voor God te zijn, of trou-
wer in Zijn dienst. Zelfs al zien zij wel in dat houden van de
wet hun positie in Christus en hun redding niet verbetert. Zulke
gelovigen beseffen niet, dat Gods wet voor Israël geen deel
uitmaakt van Zijn aanwijzingen voor ons.

Als men wil ‘Judaïseren’, Gal.2:14 – om wat voor reden ook –
zal men vroeg of laat ontdekken. vgl. Rom.14:4 dat ook zij ‘de
dienstmaagd moeten uitwerpen’, dat is: de voorschriften die
deel uitmaken van het verbond van de ‘berg Sinaï’ afwij-
zen. Gal.4:24,30

Wij kunnen niet God méér welgevallig zijn door werken van
de wet te doen en die op onszelf betrekken. ‘De gerechtigheid
die in wet is’, waarin Saulus van Tarsus ooit onberispelijk
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werd, Fil.3:6 is de gerechtigheid die de apostel Paulus nu ver-
werkt [NCV: verbeurd] acht. Fil.3:8 Hij acht deze gerechtigheid
slechts als schade [verbeurd], opdat hij Christus moge win-
nen. Fil.3:8b Wij winnen geen positie in Christus door iets wat wij
doen, maar wij winnen Christus (in plaats van valse tradities
over Hem) zeker wél, wanneer wij vasthouden aan de ware
Schriftuurlijke onthullingen en zo groeien in ons verstaan van
het evangelie. Als Paulus het wijs achtte gerechtigheid uit de
wet te waarderen als niets meer dan afval, wat is het dan dwaas
als we proberen die gerechtigheid voort te zetten in onze wan-
del.

De bewering dat alle ‘Tien Geboden’ al van kracht waren in
de vroege dagen van Genesis en veel later ceremonieel werden
bekrachtigd op de berg Sinaï, is niet volgens de Schrift. Dit is
een streep door de argumenten van velen, die het houden van
de sabbat opleggen aan de gelovigen van vandaag. In heel de
Schrift is daar geen enkel gedeelte over te vinden.

Gods wet onder Mozes is niet Zijn enige wet. Dit is zo als
het in het bijzonder over de Tien Geboden gaat, door IEUE ge-
schreven in stenen tafelen op de berg Sinaï. Deut.5:22 En dit is zo
als het gaat over al Zijn wetten onder Mozes, die veel later in
het land op grote, witgewassen stenen tafelen geschreven moes-
ten worden, opvallend en goed zichtbaar voor het hele
volk. Deut.27:1-6

Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is
en zich niet wil of kan onderschikken aan Gods wet, Rom.8:7

werden al deze wetten niet een bediening van leven maar van
dood. Vgl. 2Cor.3:7

De wet die met het menselijke geweten overeenstemt, is óók
Gods wet. Het geweten is Gods wet voor de natiën. Paulus
schrijft: ‘Wanneer toch de natiën, die de [formele Goddelijke]
wet niet hebben, van nature doen wat de wet eist [d.w.z. het
doen van bepaalde punten die ook in de wet van Mozes gevon-
den worden], dan zijn deze [dus], ofschoon zonder wet, zichzelf
tot wet; immers zij tonen, dat het werk van de wet [vgl. Rom.3:20] in
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hun harten geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en
hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschul-
digen, in de dag dat God het in de mens verborgene richt naar
mijn evangelie, door Christus Jezus. Rom.2:14-16

De ‘rechtseis[en] van God’ Rom.1:32 over een enorme verschei-
denheid van daden worden wel van nature gekend en waarge-
nomen door het geweten of het instinct. Rom.1:18-31 Innerlijk, in
de diepte van zijn wezen, weet de mens – hoezeer ze ook mo-
gen zoeken om het te ontkennen of te verbergen voor de waar-
heid – dat wie zulke dingen bedrijven, zoals Paulus die in de
verzen ervoor uitlegt, de dood verdienen. Rom.1:32 Wetten als
deze zijn kennelijk voorschriften en wetten van IEUE. Abraham
luisterde ernaar, naast de unieke ‘opdracht’ en ‘instructies’ die
IEUE alleen aan hem gaf. Gen.26:5

Deze tijdloze wetten van God zijn voorschriften die door al-
len die oprecht willen leven in acht genomen zouden moeten
worden. Deze gaan aan Sinaï vooraf en blijven na Golgotha.
Laten wij, als gelovigen van vandaag, ‘gerechtigheid naja-
gen’, 2Tim.2:22 niet alleen in overeenstemming met het getuigenis
van ons geweten, maar ook, en dat in het bijzonder, in overeen-
stemming met Christus’ smeekbede aan ons door de apostel
Paulus.

Wij vallen vandaag niet onder de vervloekingen van Deu-
teronomium (zelfs indien de gevolgen hetzelfde zijn) als we
nalaten te leven naar onze natuur en ons geweten. Zo ook: allen
die ‘schande bedrijven’, ontvangen loon voor hun afdwaling in
zichzelf. Rom.1:27 Wij zijn dus niet zonder ‘wet van God’, hoewel
wij ‘wettig van Christus’ zijn. 1Cor.9:21

Wij zijn echter niet onder zelfs deze goddelijke wet; dat wil
zeggen: dit is zo met betrekking tot enige mogelijkheid dat de
zonde over ons zou regeren. En dat die wet ons dan zou veroor-
delen en onderwerpen aan de goddelijke verontwaardiging of
aan het verlies van eonisch leven. Wat dat betreft: Genade re-
geert, door Jezus Christus, onze Heer. Rom.5:20,21; 6:1,14,23
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Zelfs dan doen wij er goed aan bevreesd te zijn, wanneer het
gaat om tegenwoordige terugbetaling, die moet zijn, net zoals
Gods verontwaardiging komt op alle oneerbiedigheid en onge-
rechtigheid waarmee we ons mogelijk bezig zouden hou-
den. Rom.1:18; 1Cor.9:24-10:12 Ook is dat zo met verkeerde praktijken;
die brengen loonverlies bij de bêma van Christus. 2Cor.5:10

Evenzo: als wij niet volharden in geloof (trouw), zullen wij
niet delen in Gods regering, hetzij in zijn tegenwoordige aspect
of tijdens de komende eonen. Rom.14:17; Ef.5:5; 1Cor.6:9; 2Tim.2:12

Coram, James. (maart 1991) The evangel of our salvation. Unsearchable
Riches, Vol.82/2, 63-70. (Vert. M. v.d. Wijngaarden)




