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Vasten - Een Belangrijk Hulpmiddel



Is Jezus Christus in U?
•••••••

Over onze voorpagina:
De Bijbel openbaart belangrijke hulpmiddelen voor onze geestelijke groei. Bidden,
mediteren en vasten zijn belangrijke hulpmiddelen, die in de Bijbel bekend worden
gemaakt; de Bijbel zelf is een fundamenteel hulpmiddel waardoor wij kunnen leren om
op Gods manier te leven en Hem toe te laten om in onze levens te werken.
•••••••

Hulpmiddelen voor Geestelijke Groei
De meeste mensen - zelfs de meeste traditionele Christenen - hebben geen enkel idee
van het werkelijke doel van het menselijk bestaan. Als gevolg daarvan hebben zij geen
echt begrip van geestelijke groei. Omdat zij geloven, dat hun beloning een eeuwigheid is
van "de hele dag ronddwalen in de hemel", zien de meeste geen echte reden om geestelijk
te moeten groeien. De bladzijden van de Bijbel openbaren echter, dat de ware
bestemming voor Christenen is om in Gods Gezin geboren te worden om over alle naties
te regeren onder Jezus Christus. God gaat een letterlijk Koninkrijk stichten, dat bestemd
is om door ware Christenen te worden geërfd in de opstanding.
Openbaring 20 zegt ons, dat de heiligen koningen en priesters zullen worden tijdens
de duizendjarige regering van Christus. Als priesters en koningen zullen zij mensen en

zelfs engelen onderwijzen, besturen en leiden. (1 Korintiërs 6:2-3) Zo'n ontzagwekkende
verantwoordelijkheid vraagt duidelijk om zowel wijsheid als karakter. Elk van deze
kwaliteiten moet geleerd en ontwikkeld worden tijdens het leven. Toch heeft God
zwakke, nietige menselijke wezens geroepen - en in het algemeen niet de geleerden,
rijken en succesvolle van deze wereld. Hij is van plan om deze menselijke wezens te
transformeren in goddelijke, uit geest geboren zonen, bestemd om het hele universum te
erven en te regeren. (Hebreeën 2:8)
Omdat God ons voorbereid op een glorierijke bestemming staat Hij vaak
beproevingen en testen toe om ons karakter te vormen en te verbeteren. Hij wilt, dat wij
groeien in onze liefde, vertrouwen en onze loyaliteit naar Hem. Als wij tegenover vooren tegenspoed in het leven staan voorziet God ons van waardevolle hulpmiddelen, die ons
in staat stellen om nader tot Hem te komen en om Zijn ware natuur in ons te ontwikkelen.
Jezus Christus onderwees, dat Zijn discipelen een leven van overwinnen moesten leven
om het Koninkrijk, dat Hij verkondigde te erven. Maar hoe is dit werkelijk mogelijk?
De Apostel Paulus legt in Galaten 2:20 uit, dat ware Christenen zich moeten
beschouwen als gekruisigd met Christus. Jezus Christus moet feitelijk Zijn leven in ons
leven door de kracht van Zijn Heilige Geest. Door Gods liefde, uitgestort in onze harten
door de aanwezigheid van Zijn Heilige Geest (Romeinen 5:5), kunnen wij Gods wet
vervullen in de geest en intentie. Deze geestelijke liefde, die van God komt, is de
vervulling van de wet. (Romeinen 13:10)
Desondanks zien wij te vaak, dat onze vleselijke menselijke natuur onze geestelijke
groei in de weg staat. Alhoewel wij kunnen zeggen, dat wij als God willen worden, zien
wij dat wij afwijken door lust, egoïsme en ijdelheid. Wij kunnen eenvoudig niet onze
ware natuur op onze eigen kracht transformeren.
Wat kunnen wij dan doen als wij met onze menselijke inspanningen geen geestelijke
groei kunnen bereiken?
God verlangt, dat wij groeien en veranderen. Hij zegt ons, dat wij in Zijn Koninkrijk
zullen worden beloond naar onze werken. (Matteüs 16:27)
De waarheid is, dat echte geestelijke groei de ontwikkeling en volgroeiing van
geestelijke vruchten in onze levens inhoudt. God wordt verheerlijkt als onze levens
dergelijke vruchten in overvloed dragen. (Johannes 15:8) De Bijbel legt dit concept
verder uit door ons te gebieden om te groeien in de genade en in de kennis van onze Heer
en Verlosser.
Wat is ons deel in dit groeiproces?
Omdat onze menselijke inspanningen geen geestelijke vruchten in onze levens kunnen
produceren, kunnen wij gemakkelijk Gods productie van dergelijke vruchten beperken en
onderdrukken! Jakobus zegt ons, dat God de hoogmoedige weerstaat, maar overvloedig

meer van Zijn genadige gaven schenkt aan de nederige. (Jakobus 4:6) Nederigheid
verhoogt, maar trots onderdrukt Gods mogelijkheid om in onze levens te werken.
Hoe kunnen wij de vruchten van Gods Heilige Geest meer tonen in onze levens?
God is net zo bereidwillig om geestelijke groei in onze levens te verlenen als Hij was in
de levens van de mannen en vrouwen van geloof, die in Hebreeën 11 worden genoemd.
De sleutel is, dat wij dezelfde hulpmiddelen voor geestelijke groei moeten toepassen,
zoals door mannen als David, Daniël en Paulus werden gebruikt. Wat deden zij? Zij
baden en spraken regelmatig tot God. Zij vastten om dichter tot God te naderen en zich te
vernederen onder Gods machtige hand. Zij voedden zich met de principes van Gods
Woord door de Bijbel te bestuderen en dachten er diep over na en mediteerden erover hoe
deze principes in het dagelijkse leven toegepast moesten worden.
Bidden, bijbelstudie, mediteren en vasten zijn hulpmiddelen voor geestelijke
groei. Dit waren hulpmiddelen, die door talloze mannen en vrouwen in vroegere tijden
werden gebruikt - dienaren van God - om nader te komen tot hun Schepper. Deze maken
het ons mogelijk om meer met Gods gedachten vervuld te worden en zijn kracht
vollediger toe te passen. De Oudtestamentische mannen van geloof zoals David en Daniël
vonden in hun drukke schema's de tijd om die hulpmiddelen regelmatig te gebruiken. Als
gevolg daarvan werkte God krachtig in hun levens en bereidde hen een grote beloning
voor in Zijn Koninkrijk. Dezelfde hulpmiddelen zijn nu voor ons beschikbaar - wanneer
wij er gebruik van willen maken. In les 22 van deze cursus concentreerden wij ons op
bidden en in deze les zullen wij aandacht schenken aan andere hulpmiddelen voor
geestelijke groei. Het is mogelijk om te groeien in de geestelijke wijsheid en het karakter,
die wij nodig zullen hebben als wij voor eeuwig willen regeren als leden van het gezin
van God.

DEEL 1

Het Belang van Geestelijke Groei
Het traditionele Christendom leert, dat Christus "alles gedaan heeft" voor ons en laat
de noodzaak van geestelijke groei buiten beschouwing.




Wat leert de Bijbel werkelijk over het belang van christelijke groei?
Is groei werkelijk nodig, aangezien wij behouden worden door Gods genade?
Waartoe dient geestelijke groei eigenlijk?

Het is belangrijk voor Uw behoud, dat U dit concept grondig begrijpt.
1. Op welke gebieden spoort Petrus zijn lezers aan om geestelijk te groeien? 2 Petrus
3:18. (Opm. Genade is een vertaling van het Griekse woord charis en verwijst
naar Gods mild geschonken gaven.)

2. Kenschetst Petrus een bepaalde houding als een wegversperring naar geestelijke
groei? Wat is de oorzaak, dat God bepaalde verzoeken om gaven en zegeningen
van mensen afweert? 1 Petrus 5:5. Aan wie wil God Zijn geestelijke gaven in
overvloed schenken?
3. Heeft God ons geroepen om te delen in Zijn kracht en Zijn glorie? 2 Petrus 1:3.
4. Wenst Christus, dat ware Christenen overwinnen? Wat is de bestemming van
degenen, die echt overwinnen? Openbaring 21:7. (Opm. Het Griekse woord, dat
vertaald wordt door "overwinnen" is nike en betekent "veroveren". Ware
Christenen moeten de invloeden van de menselijke natuur en van de wereld,
evenals de verleidingen van Satan overwinnen.)
5. Onderwees Jezus Christus, dat Zijn discipelen moesten overwinnen net zoals ook
Hij overwon? Openbaring 3:21. Zullen overwinnaars delen in Zijn regering, net
zoals Hij thans deelt in de regering van de Vader?
6. Laat Openbaring 3:5 zien dat degenen, die het laten afweten om te overwinnen uit
het Boek des Levens van het Lam zullen worden geschrapt?
7. Zullen aan overwinnaars macht en autoriteit over de naties gegeven worden om
onder Jezus Christus te regeren? Openbaring 2:26.
8. Maakte Christus een vergelijking tussen het Koninkrijk van God en een man, die
vóór zijn reis verscheidene sommen geld toevertrouwde aan Zijn dienaren, ieder
naar hun talenten? Matteüs 25:14-15. Vroeg deze man een verrekening van hen
toen hij terugkeerde? Verg. vers 19. Twee dienaren waren productief en één was
onproductief. Wat was het lot van de dienaar, die het liet afweten om te groeien
en te produceren met hetgeen hem gegeven was? Matteüs 25:30.
9. Wenste Christus, dat Zijn discipelen geestelijke vruchten zouden dragen? Wordt
de Vader door zo'n geestelijke groei verheerlijkt? Johannes 15:8.
10. Moeten wij in Christus blijven om geestelijke vruchten in onze levens te dragen?
Johannes 15:4-5. (Opm. Het Griekse woord meno wordt vertaald met "blijven in".
Het wordt ook vertaald met "verblijven, blijven of wonen")
11. Heeft het blijven in Christus te maken met Zijn Woord, dat in ons blijft? Johannes
15:7 Moeten wij in Zijn Woord blijven om Zijn discipelen te zijn? Johannes 8:31.
(Opm. Het Griekse woord, dat in Johannes 8:31 met "blijven in" wordt vertaald is
hetzelfde woord, dat als "blijven" wordt vertaald in Johannes 15:7)
12. Wat is een belangrijke oorzaak, dat een persoon geestelijk onvruchtbaar is?
Matteüs 13:22. (Opm. Als wij het te druk hebben om onze aandacht aan de dingen
van God te wijden, houden wij op met het voortbrengen van geestelijke vruchten,
net zoals een tomatenplant, die verstikt wordt door onkruid en gras.)

Hoe een overwinnaar te zijn
Christenen zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog. Het is een oorlog, waarvan God
wilt dat wij die overwinnen en die wij moeten winnen als wij het Koninkrijk van God
willen erven. Hoe kunnen wij er zeker van zijn, dat wij in deze geestelijke worsteling
zullen triomferen? Het begrijpen van het antwoord op die vraag is belangrijk voor Uw
eeuwig behoud!

In Openbaring 1:12-20 beschreef Johannes een visioen waarin hij de verheerlijkte
Christus zag, staand in het midden van zeven gouden kandelaren. Hem werd gezegd,
dat deze symbolen waren van de zeven kerken waar hij later naar toe zou schrijven.
Deze zeven letterlijke kerkgemeenten in het oude Klein Azië symboliseerden de hele
Kerk van God door de eeuwen heen. Het boek Openbaring was immers een profetie om
Gods dienaren te laten zien hetgeen in de toekomst zou gebeuren. (Openbaring 1:1)
Alhoewel verschillende onderwerpen werden benadrukt aan elke kerk (of fase of
tijdperk), ontvingen alle zeven een identieke boodschap over de noodzaak van
overwinning. Slechts degenen, die overwinnen zullen macht gegeven worden over de
naties (Openbaring 2:26) en zullen gegund worden om met Christus op Zijn troon te
zitten. (Openbaring 3:21) Jezus benadrukte aan de kerken, dat Hij ook overwonnen had
(Openbaring 3:21) en daardoor zich kwalificeerde om met de Vader op Zijn troon te
zitten.
Zoals eerder uitgelegd is het woord, dat als "overwinnen" werd vertaald van het
Griekse woord nike komt, hetgeen "veroveren" betekent. Jezus Christus is het toonbeeld
van geestelijke overwinning en liet ons een voorbeeld na om te volgen. Alleen door het
voorbeeld van overwinning te volgen, dat Hij ons gegeven heeft en het benutten van de
kracht, die Hij beschikbaar stelt kunnen wij zegevieren in de oorlogvoering waarin wij
betrokken zijn. De Apostel Paulus benadrukte, dat onze oorlogvoering een geestelijke
oorlogvoering is, die met geestelijke wapens bevochten moet worden. (2 Korintiërs
10:3-6) Zonde begint immers in het verstand en daar moeten wij onze strijd leveren.
Onze menselijke en zelfmisleidende redenering leidt ons vaak weg van Christus en in de
greep van zonde. Wij moeten bereid zijn om zoveel mogelijk menselijke redeneringen en
argumenten te veroveren en te overwinnen. Elke gedachte van ons moet onderworpen
worden aan Christus.
Hoe overwon Christus?
Denkt U er aan, Hij werd in alle opzichten in verleiding gebracht, net zoals wij en toch
was Hij zonder zonde. (Hebreeën 4:15) Christus had Zijn eigen wil totaal opgegeven en
streefde er naar alleen de wil van de Vader te doen (Johannes 5:30; 6:38), ongeacht de
prijs voor Hemzelf. Hij had zich in hart en geest volkomen overgegeven. Dit wordt sterk
geïllustreerd door het gebed van Christus in de hof van Getsemane, vlak voor Zijn
arrestatie. Na het verzoek of deze beker, indien mogelijk, Hem voorbij mocht gaan,
verklaarde Hij dat hetgeen Hij graag wilde, niet Zijn eigen wil was, maar dat van de
Vader. (Matteüs 26:39)
Christus gebruikte de kracht van de Vader en riep hartstochtelijk naar Hem uit voor
die hulp. (Hebreeën 5:7-8) Hij vertrouwde niet zonder meer op menselijk vermogen en
wilskracht. Hij verklaarde, dat Hij uit Zichzelf niets kon doen, maar dat het de Vader
was, die de werken doet. (Johannes 14:10) Telkens weer lezen wij, dat Christus vroeg
opstond om tot de Vader te bidden of zich op een verlaten plek terug te trekken om tijd
voor zichzelf te hebben om te bidden tot de Vader. Hij bleef in nauw en regelmatig
contact met de Vader, zodat Hij voortdurend uit Zijn kracht kon putten. Naast gebed
vastte Christus ook om Zijn geestelijk contact met de Vader te verstevigen en in staat

te zijn om meer en meer uit de kracht van de Vader te putten. Toen Hij tegenover Zijn
grote strijd met Satan stond, net voor het begin van Zijn dienaarschap, trok Christus zich
terug in een woestijngebied voor een periode van intensief vasten en bidden. (Matteüs
4:1-2) Hij zegevierde over Satan door steeds dichter tot de Vader te naderen en op Zijn
kracht te vertrouwen.
Wij kunnen ook leren van de succesvolle overwinning van Christus door te letten op
Zijn gebruik van de Bijbel. Hij weerlegde elke verzoeking van Satan door uit de Bijbel
aan te halen met betrekking tot Gods ware wil. Zoals Christus moeten wij onze geest
vullen met de Bijbel als wij succesvol willen zijn in het weerstaan van de verzoekingen,
waar wij tegenover staan. Christus zei aan Zijn discipelen, dat zij in Zijn Woord moesten
blijven om zijn ware volgelingen te zijn. (Johannes 8:31) Wij hebben de voortdurende
geestelijke wassingen nodig, die komen van het dompelen van ons leven in gebed en de
studie van Gods Woord.
Christus zei aan Zijn discipelen, dat Hij de wereld succesvol had overwonnen.
(Johannes 16:33) Wij kunnen, net zoals Hij overwinnen, omdat Hij in ons wilt wonen en
in en door ons werkt. (Galaten 2:20) In 1 Johannes 2:14 beschrijft de Apostel Johannes
degenen, die succesvolle overwinnaars zijn. Degenen, die erin slagen om de duivel te
overwinnen zijn sterk genoeg om dit te doen, omdat Gods Woord hun harten en verstand
vult. Ieder van ons kan zegevieren en een succesvol geestelijke strijder zijn naarmate wij
onze wil aan God onderwerpen en de hulpmiddelen gebruiken, die Hij ons geeft om
dichter tot Hem te naderen en "gebruik maken" van Zijn kracht. Als wij dit oprecht zullen
doen, zullen wij "meer dan overwinnaars zijn, door Hem, die ons heeft liefgehad".
(Romeinen 8:37)

Bijbelstudie - Een Belangrijk Hulpmiddel



Waarom de Bijbel bestuderen?
Vindt U Gods Woord stimulerend en sprankelend of is het lezen en bestuderen
ervan een klus?

Tegenwoordig zijn de levens van de meeste mensen druk en in hoog tempo. Het is vaak
moeilijk om tijd te vinden om met de Bijbel te gaan zitten.



Hoe belangrijk is het om tijd te maken voor bijbelstudie?
Wat is er zo belangrijk aan bijbelstudie en waarom wordt het als hulpmiddel
beschouwd voor geestelijke groei?

1. Waarmee vergelijkt Jeremia het Woord van God? Jeremia 15:16. Gebruikte Jezus
Christus een zelfde vergelijking in Matteüs 4:4? Zei Hij, dat wij bij elk woord van
God moeten leven?
2. Is Gods Woord nuttig? Wat is de bedoeling om in de levens van gelovigen te
bewerkstelligen? 2 Timoteüs 3:16-17.

3. Moeten wij moeite doen om God te behagen en leren hoe wij de principes van
Zijn Woord in ons leven moeten toepassen? 2 Timoteüs 2:15.
4. Wat is de relatie tussen het horen van Gods Woord en het groeien in de geestelijke
eigenschap van geloven? Romeinen 10:17.
5. Dient het Woord van God om ons leven te helpen wassen en reinigen? Efeze 5:26.
Wordt Gods Heilige Geest vergeleken met water? Johannes 7:37-39. (Opm. Het
reinigen gebeurt als resultaat van de combinatie van de werking van Gods Geest die ons geestelijk begrip geeft en ons overtuigt van zonde - en onze regelmatige
studie van Gods Woord.)
6. Wat is de sleutel, die door de Psalmist aan een jonge man wordt gegeven voor het
reinigen van zijn manier van leven? Psalm 119:9. Moedigt hij de studie aan van
Gods Woord en zelfs het van buiten leren van delen ervan? Psalm 119:11.
7. Legde Jezus uit, dat het belangrijk is om Gods waarheid te kennen en te
begrijpen? Johannes 8:32. Wat was volgens Hem de bron van waarheid? Johannes
17:17.
8. Legde Petrus uit, dat God wilt, dat wij in ons karakter en in onze houding Hem
gelijk worden? 1 Petrus 1:15-16. Hoe zal ons leven gevormd worden als wij
geestelijk onwetend blijven? Vers 14.
9. Moet de waarheid van God voortdurend in onze herinnering worden gebracht?
Ondernam Petrus stappen om ervan verzekerd te zijn, dat hetgeen hij en de andere
Apostelen onderwezen in schrift bewaard zou blijven na zijn dood? 2 Petrus 1:1215.
10. Waar komt echte wijsheid, kennis en begrip werkelijk vandaan? Spreuken 2:6.
Worden wij aangespoord moeite te doen om deze doelen te bereiken? Spreuken
2:1-5.
11. Welk effect kan Gods Woord, volgens David, hebben op het leven van een
persoon? Psalm 19:7-8. Welke waarde moet aan deze informatie gehecht worden?
Psalm 19:10.
12. Werd aan elke koning van het oude Israël opgedragen om zijn eigen kopie van
Gods Woord te maken? Deuteronomium 17:18. Moest elke koning dit boek de
rest van zijn leven zorgvuldig bestuderen? Welk doel werd hiermee gediend?
Deuteronomium 17:19-20.
13. Verwacht God, dat wij in ons vermogen om Zijn Woord te begrijpen en toe te
passen groeien, naarmate de tijd in ons Christelijk leven vordert? Hebreeën 5:1314. Vergelijkt Hij dit met het verteren van voedsel? (Opm. Geestelijke
volwassenheid komt wanneer wij Gods Woord bestuderen en het trachten te
plaatsen in praktische toepassing door een onderscheid te maken tussen wat wel
of niet geschikt is.)

De Bijbel Effectief Bestuderen - Hoe?
Bijbelse onwetendheid komt veelvuldig voor! Een opinieonderzoek liet zien, dat
minder dan 50 procent van de Amerikaanse volwassenen wisten, dat Genesis het eerste
boek van de Bijbel was! Minder dan éénderde kon de vier evangeliën opnoemen.
Ofschoon de meerderheid van de Amerikanen zal zeggen, dat zij de Bijbel als het Woord
van God beschouwen, weten slechts enkelen veel over de inhoud.

U, die deze les bestudeert, bent duidelijk anders. Door deze cursus is het merendeel
van U betrokken bij een systematische studie van bijna twee jaar van Gods Woord.



Hoe kunt U groeien in Uw studie en begrip van Gods boek, de Bijbel?
Bestaat er een bijzondere goede manier om de Bijbel te bestuderen?

In feite zijn er aan aantal goede manieren om bijbelstudie te doen. Elk hiervan is
waardevol en kan bijdragen aan een steeds groeiend begrip van Gods Woord.
Onze houding is het meest belangrijke deel van elk bijbelstudie plan, dat wij hebben.
Wij moeten Gods Woord met een nederige, onderwijsbare geest benaderen.
Wij moeten bereid zijn om door Gods Woord gecorrigeerd te worden.
Soms zal het pijn doen! Tenslotte vergeleek de Apostel Paulus de Bijbel met een scherp,
tweesnijdend zwaard. Een dergelijk zwaard snijdt en zal ons helpen om de echte
houdingen en intenties van ons hart te onderscheiden.
Wellicht is de meest gebruikelijke en de meest eenvoudige manier van bijbelstudie om
gewoon de Bijbel te lezen, zoals U dat doet met elk ander boek. Als U het nooit gedaan
heeft zou U het moeten proberen. Een dergelijke benadering geeft U een overzicht van de
Bijbel en helpt U om "de loop van het verhaal" te krijgen. Het zal U helpen om de Bijbel
in samenhang te begrijpen en laat U de bron zien van veel wat elders in de Bijbel
toegelicht wordt.
U kunt dezelfde benadering toepassen op afzonderlijke of delen van de Bijbel. U kunt
er bijvoorbeeld voor kiezen om de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) door te
lezen of de verslagen van de evangeliën. Wellicht kunt U de brieven van Paulus lezen in
combinatie met het boek Handelingen om de samenhang te zien waarin zij geschreven
werden.
De meeste van ons hebben een voorkeur voor een bijbelvertaling, waarmee wij zeer
bekend zijn. Het is vaak nuttig om een andere vertaling te nemen om te vergelijken. Vaak
kan het gebruik van een iets andere woordkeus helpen om een bijbelse passage "van de
bladzijde te laten springen". Bij het bestuderen van doctrinaire zaken bevelen wij echter
aan, dat andere vertalingen vergeleken worden met de Statenvertaling of de NBG
vertaling. Deze vertalingen werden gemaakt van uitstekende manuscripten en zijn de
meest nauwkeurige. Vrije vertalingen zoals de (Amplified Bible) kunnen ook zeer nuttig
zijn doordat zij een bredere betekenis gebruiken van veel Hebreeuwse en Griekse
woorden.
U kunt vaak een bepaald onderwerp bestuderen in plaats van alleen een bepaald boek
van de Bijbel en schriftgedeeltes uit de Bijbel over dat onderwerp opnieuw bekijken. Een
concordantie of een thematische Bijbel is zeer bruikbaar voor dergelijke studies. Als U
het bijbelse onderwijs wilt begrijpen over een onderwerp, zoals de Sabbat of de

onsterfelijkheid van de ziel, is dit de methode, die U moet gebruiken. Wanneer U een
dergelijke studie maakt zijn diverse bijbelhulpen nuttig, omdat zij bijdragen tot de uitleg
van de betekenis van Hebreeuwse en Griekse woorden of laten zien hoe zij in een andere
samenhang door de Bijbel heen gebruikt worden.
Andere bronnen kunnen ons helpen om de geschiedenis en gebruiken van de bijbelse
tijden te begrijpen. Bepaalde commentaren, alsook bijbelwoordenboeken en
handleidingen zijn nuttige hulpmiddelen bij dit soort studies. Een waarschuwing om aan
te denken is, dat dergelijke hulpmiddelen in het algemeen de confessionele vooroordelen
van hun schrijvers weerspiegelen. Alhoewel vaak nuttig voor het inzicht in de historische
achtergrond van de Bijbel, moet nooit op dergelijke boeken vertrouwd worden als de
uiteindelijke toonaangevers van bijbelse doctrine.
Herhaling is altijd nuttig. Alhoewel U eerder de boekjes gelezen heeft, die door de
Levende Kerk van God uitgegeven worden en de voorgaande lessen van deze Bijbel
Studie Cursus heeft voltooid, zal het opnieuw bekijken van dergelijk materiaal bijna
altijd bepaalde punten aan het licht brengen, waar of wel overheen gekeken is of vergeten
zijn bij de eerste lezing. Denkt U er echter aan, dat ofschoon het bestuderen van dat
materiaal zeer nuttig kan zijn, dit nooit een vervanging is voor het echt bestuderen van
de Bijbel zelf.
Op verschillende momenten in Uw leven kunt U aangetrokken worden door
verschillende methoden van bijbelstudie en tot andere delen van de Bijbel. Soms kunnen
wij worstelen met problemen en hebben wij bemoediging nodig, dus gaan wij naar de
Psalmen. Op andere momenten willen wij nadenken over de lessen uit de levens van de
mannen en vrouwen, waarmee God in het verleden werkte, dus lezen wij de historische
delen van het Oude Testament. Soms kunnen wij een speciale behoefte voelen om onze
gedachten te vullen met de woorden en daden van onze Verlosser, dus besteden wij tijd
om de evangelie verslagen door te nemen. Deze verschillende benaderingen zijn alle
normaal en geschikt. Het belangrijkste punt is om ermee door te gaan, omdat de Bijbel
de openbaring van onze Schepper voor de mensheid bevat. Het is waarlijk een boek
voor alle jaargetijden van het leven.
DEEL 3

Het Belang van Meditatie
Veel mensen begrijpen het concept van meditatie niet. Oosterse religies, zoals het
Boeddhisme kunnen over meditatie spreken, maar bedoelen iets heel anders dan het
bijbelse concept. In bijbelse termen heeft meditatie eenvoudig betrekking op het diep
overdenken van een bepaald onderwerp.
Wat zegt de Bijbel werkelijk over meditatie en het belang ervan?

1. Laat de Bijbel ons zien, dat de patriarch Isaak er een gewoonte van maakte om in
de schemering het veld in te gaan, zodat hij vrede en rust kon hebben om te
mediteren? Genesis 24:63.
2. Beschrijft de Psalmist zichzelf als iemand, die door de dag heen aan Gods Wet
denkt en erover mediteert? Psalm 119:97.
3. Leidt het diep in beschouwing nemen van de principes van Gods Wet tot
bijzonder inzicht en begrip en hoe deze in het leven moeten worden toegepast?
Psalm 119:98-99.
4. Moeten wij behalve het overdenken van Gods Woord ook diep nadenken over
onze eigen daden en motivaties en beslissen welke veranderingen gemaakt
moeten worden? Psalm 119:59-60.
5. Moeten wij voortdurend overdenken en mediteren hoe wij de principes van Gods
Woord ten volle in ons leven moeten toepassen? Jozua 1:8. Zal dit leiden tot
succes van de inspanningen in het leven?
6. Wat zullen degenen, die zich werkelijk op regelmatige basis verheugen in Gods
Wet, doen? Psalm 1:2. Wat zullen zulke mensen vermijden? Psalm 1:1.
7. Keek David nu en dan op naar de uitgestrekte sterrenhemel, die God geschapen
had en mediteerde hij over de nietigheid van de mens in vergelijking met Gods
grootheid? Psalm 8:3-4.
8. Over welke zaken moeten wij onze gedachten volgens de Apostel Paulus laten
gaan? Filippenzen 4:8.
9. Hebben onze gedachten invloed op het soort persoon, die wij worden? Spreuken
23:7. (Opm. Dit is één van de redenen, waarom wij films, boeken en muziek
moeten vermijden, die waarden benadrukken, die afstotend, grof, vulgair,
ordinair, verachtelijk en bot zijn.)
10. Gaf Paulus de jonge evangelist Timoteüs enige woorden van persoonlijke
aanmoediging? 1 Timoteüs 4:12-14. Wat zei Paulus, dat hij moest doen met
betrekking tot deze instructie en wat zou het resultaat zijn als hij dit deed? 1
Timoteüs 4:15.
11. Vaak, wanneer wij ernstige beproevingen en moeilijkheden ervaren kunnen wij
ontmoedigd raken en kunnen wij niet begrijpen wat God in ons leven aan het
uitwerken is. Doen de Psalmen verslag van een dergelijke gebeurtenis? Psalm
77:2-3. Wat vraagt de Psalmist zich op zo'n moment af? Psalm 77:6-9. Waarover
mediteerde hij om de zaken in perspectief te brengen? Psalm 77:11-14.
12. Stond David vroeg op om God in gebed te zoeken? Psalm 63:1. Welk tijdstip
beschouwde David vooral effectief voor het mediteren en nadenken over God en
Zijn wonderschone wegen? Psalm 63:6-7.

Een Moderne Les over Vasten
Hoe neemt een persoon het vasten effectief ter hand? De meeste mensen weten zelfs
niet wat vasten is, nog minder waarom het belangrijk is. Bij verschillende gelegenheden
verhaalde wijlen Hr. Herbert W. Armstrong, leider in Gods Kerk (1892-1986), uitvoerig
hoe hij in het begin leerde over het vasten. De lessen, die hij leerde kunnen voor U nuttig
zijn, zoals zij dit door de jaren heen voor vele duizenden zijn geweest.

In het begin van de jaren 1930 hadden bepaalde dingen "de bodem" bereikt voor de
Hr. Armstrong en zijn vrouw. Zij was in verwachting van hun vierde kind, maar was
lusteloos en uitgeput in kracht. Hij worstelde om een nieuwe zaak van de grond te
krijgen, maar de dingen leken nooit "van start te gaan", hoeveel energie hij ook in de zaak
stopte. Dientengevolge zaten zij zonder geld en worstelden om zich voedsel en brandstof
te kunnen verschaffen. De arts was zeer bezorgd over de toestand van Mevr. Armstrong
en de mogelijke complicaties bij de geboorte. Hij drong erop aan, dat zij in het
plaatselijke ziekenhuis moest bevallen. Maar de Hr. Armstrong bevond zich financieel zo
ernstig in het nauw, dat hij het ziekhuis nog een rekening schuldig was voor de geboorte
van een zoon ongeveer vijftien maanden eerder. Tenzij hij die rekening kon betalen,
wilde het ziekenhuis zijn vrouw niet toelaten.
Enkele weken lang hadden de Hr. en Mevr. Armstrong over deze problemen gebeden.
Zij hadden geleerd, dat God genas en dat Hij waarlijk de gebeden verhoort van degenen,
die naar Hem toegaan in geloof en gehoorzaamheid. Dit maakte hun situatie nog
ingewikkelder en ontmoedigend. Ondanks vele weken van innig gebed werd hun situatie
nog beroerder. "Wat is er verkeerd"? Vroeg de Hr. Armstrong zich keer op keer af.
Op dat moment besloot hij, dat het enige wat hij kon doen om het probleem aan te
pakken was te vasten en te bidden. Hij had het verslag in de evangeliën gelezen over de
onmacht van de discipelen om een boze geest uit te drijven, waarvan Jezus Christen zei,
dat dit alleen door vasten en bidden zou kunnen. De Hr. Armstrong begreep niet echt hoe
men het vasten en bidden ter hand moest nemen, omdat hij dit nooit eerder gedaan had.
Maar zijn situatie was wanhopig en dit was alles wat hij wist te doen.
Toen hij op een Sabbatmorgen tot dit besluit kwam nam hij geen ontbijt en begon zo
zijn vasten. Niet wetende hoe het aan te pakken, besteedde hij het eerste uur met het
bestuderen van het onderwerp vasten in de Bijbel, daarbij gebruik makend van een
concordantie om schriftgedeeltes over het vasten op te zoeken. Het volgende uur
besteedde hij aan overpeinzing en meditatie en dacht na over hetgeen hij had gelezen. Hij
trachtte zijn eigen leven in het recente verleden te onderzoeken en dit te vergelijken met
wat hij had gelezen. Daarna bracht hij het derde uur door op zijn knieën in gebed tot God.
Niet eenmaal vroeg hij God tijdens zijn gebed om zijn vrouw te genezen - dat had hij
wekenlang gedaan zonder resultaat. In plaats daarvan vroeg hij om inzicht van wat God
wilde, dat hij moest inzien.
De Hr. Armstrong hield dit zelfde roulerend patroon aan van bijbelstudie, meditatie en
gebed gedurende de volgende anderhalve dag. Langzamerhand begon hij te beseffen, dat
hij zo was opgegaan in zijn inzet voor de nieuwe zaak en zijn dromen van financiële
zekerheid, dat God in zijn gedachten en in het middelpunt van zijn energie gedegradeerd
was naar de tweede plaats. Net toen hij tot deze conclusie was gekomen hoorde hij buiten
zijn ouders aankomen rijden. Op dat moment wist hij wat het probleem was en hij wist
wat hij daarvoor moest doen. Hij knielde voor een kort gebed voordat hij naar buiten ging
om zijn ouders te begroeten en vroeg God om zijn vrouw te genezen en in hun noden te
voorzien. In de volgende paar dagen kwamen wonderbaarlijk de antwoorden. De
volgende morgen kwam de kleur terug op de wangen van Mevr. Armstrong en kreeg zij

haar oude energie terug. De arts was verbaasd. Een onverwachte cheque lag bij de post,
die precies genoeg was om de rekening van het ziekenhuis te betalen. Het
vertegenwoordigde een schikking van het testament van Mevr. Armstrongs moeder, die
meer dan 20 jaar eerder overleden was. Verschillende andere opmerkelijke antwoorden
kwamen, die hun hoogtepunt bereikten in de veilige geboorte van hun tweede zoon,
ongeveer drie weken later.
Door deze ervaring leerde de Hr. Armstrong, dat God feitelijk in Zijn liefde en
barmhartigheid hem eerder de antwoorden had onthouden om zijn aandacht te trekken.
Hij vastte niet om God onder druk te zetten; integendeel, hij vastte om nader tot God te
komen en om zijn eigen tekortkomingen te begrijpen. Hij wist, dat welk probleem er ook
bestond, dit bij hem lag en niet bij God. Het instellen van dit patroon van een succesvol
vasten was niet alleen hem ten goede gekomen, maar ook talloze anderen, die hem in de
loop der jaren het verhaal hebben horen vertellen en die het in hun eigen leven hebben
nagestreefd.

DEEL 4

Vasten - Een Belangrijk Hulpmiddel
Vasten betekent voor een bepaalde tijdsperiode zich onthouden van voedsel en water.
De Bijbel is vol van voorbeelden van het vasten door Gods dienaren.




Wat is het doel van vasten en wat moet het in ons leven bewerkstelligen?
Staat het gelijk aan een geestelijke "hongerstaking", bedoeld om God te
overtuigen om toe te geven en onze verzoeken in te willigen?
Of openbaart de Bijbel iets heel anders ten aanzien van het doel van het vasten in
het Christelijke leven?

1. Na Zijn doop door Johannes en voor het begin van Zijn dienaarschap ging Jezus
Christus naar de woestijn van Judea waar Hij geconfronteerd en in verzoeking
werd gebracht door Satan de duivel. Gebruikte Jezus gedurende deze periode het
geestelijk hulpmiddel van vasten? Lucas 4:1-2; Matteüs 4:1-2.
2. Hoe reageerde Koning David toen hij uiteindelijk de ernst van zijn zonde met
Batseba en de dreigende dood van hun kind onder ogen zag? 2 Samuël 12:15-17.
3. Wat deed Daniël toen zijn volk wegkwijnde in gevangenschap en hij worstelde
om Gods plan te begrijpen voor hun toekomst, zoals geopenbaard door de
profetieën van Jeremia? Daniël 9:2-3.
4. Hoe bereidde Koningin Ester zich voor om voor de koning te verschijnen, na
gehoord te hebben over een verordening, die de vernietiging van het Joodse volk
tot gevolg zou hebben? Vroeg zij anderen met haar mee te doen? Ester 4:15-17.
5. Hoe definieert de Bijbel het vasten? Betekent dit het vermijden van zowel voedsel
als drinken? Ester 4:16.

6. Moeten wij, als wij vasten, er op een wanhopige manier mee rondlopen om
aandacht op onze vasten te vestigen of moeten wij dit doen in afzondering zonder
uiterlijk vertoon? Matteüs 6:16-18.
7. Waarom vastte Koning David? Wat hoopte hij te bereiken? Psalm 35:13. (Opm.
Het Hebreeuwse woord anah wordt in dit vers vertaald met "vernederd". Het is
hetzelfde woord, dat in Leviticus 16:31; 23: 27, 32 en Jesaja 58:3 met "gekweld"
wordt vertaald. Het is duidelijk: vasten is het bijbelse middel, waarmee wij het
lichaam kwellen en ons vernederen voor God)
8. Waarom is het zo belangrijk om ons te vernederen als wij nader tot God proberen
te komen en er zeker van willen zijn, dat Hij onze gebeden hoort? Snijdt trots ons
af van God en beperkt het onze toegang tot Hem? Jakobus 4:6.
9. Moet het vasten veranderingen in ons leven bewerkstelligen? Jesaja 58:6-8.
Worden wij door onze zonden van God afgescheiden en brengt het Hem ertoe
onze verzoeken te negeren? Jesaja 59:1-2. Wat zal God bewegen om te luisteren
en te antwoorden? Jesaja 58:9-10.
10. Toen Ezra zich voorbereidde om een groep mensen terug te leiden naar Judea
vanuit Babylon werd hij geconfronteerd met een zeer moeilijke reis. Zijn eerste
gedachte was om angst te hebben voor de komende gevaren. Hoe was zijn reactie
toe hij angstig en verontrust was? Ezra 8:21-23.
11. Op de weg naar Damascus werd Saul van Tarsus getroffen door een helder licht
uit de hemel en begon Christus Zich aan hem te openbaren. Hoe zocht Saul (later
bekend als Paulus) de volgende drie dagen God en hoe probeerde hij te begrijpen
hoe hij moest reageren? Handelingen 9:6-9.
12. Moet het vasten vergezeld gaan van het bestuderen van Gods Woord? Jeremia
36:6. Welke resultaten konden er verwacht worden als het volk aandacht schonk
aan de aanmaningen in Gods Woord en Hem waarlijk smeekten in vurig gebed
tijdens hun nationale vastendag?

Is Jezus Christus in U?
De Christenen van Korinte waren in echt gevaar - geestelijk gevaar - en de Apostel
Paulus was zeer bezorgd! Is het mogelijk, dat U ook in hun gevaar kunt delen? Paulus
stelde een vraag aan zijn lezers om hen zowel het probleem als de oplossing te helpen
begrijpen.
Waren zij werkelijk op weg naar het Koninkrijk van God of waren zij in gevaar om
geestelijk gediskwalificeerd te worden?
Zij zouden het antwoord kunnen weten als zij de vraag, die Paulus hen stelde oprecht
onder ogen zagen. Het antwoord op deze vraag houdt de sleutel in of ieder van ons in
staat is om geestelijk te groeien.
Let op de aanmaning van Paulus: "Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt,
onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want
anders zijt gij verwerpelijk". (2 Korintiërs 13:5) Christenen moeten zichzelf onderzoeken

en toetsen om bewijs te zien of Christus in hen leeft. Alleen degenen, waar Christus
waarlijk in leeft zullen gekwalificeerd worden voor Gods Koninkrijk.
Wat betekent het: Christus leeft in ons? Sprekend tot Zijn discipelen legde Jezus uit:
"En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid
bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn". (Johannes
14:16-17) Christus legde verder uit: "Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u". (Vers 20) Jezus openbaarde aan Zijn discipelen, dat Gods
Heilige Geest spoedig in hen zou zijn - en liet zien, dat het door Gods Geest is, dat Jezus
in ons hart en onze geest komt.
God woont echter niet te midden van onreinheid. Omdat allen hebben gezondigd en te
kort schieten voor Gods heerlijkheid (Romeinen 3:23), moeten wij eerst gewassen en rein
gemaakt worden. De oude profeet Jesaja verklaarde: "Wast u, reinigt u, doet uw boze
daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; ..... al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen
worden als witte wol". (Jesaja 1:16, 18) Het doopsel stelt een geestelijke wassing voor en
daarom worden degenen, die discipelen van Christus willen zijn, geboden om zich in
water te dopen. (Handelingen 2:38) De doop - totale onderdompeling in water - moet
samen gaan met een innerlijk geloof in Jezus Christus als persoonlijke Verlosser. Onder
water gaan stelt de dood en begrafenis voor van het oude zondige zelf en uit het water
komen symboliseert de verbintenis om in nieuwheid van leven te wandelen en de
leerstellingen en het voorbeeld van Jezus te volgen. (Romeinen 6:1-6)
Christus wilt niet wonen in iemand, die Gods Woord negeert en weerstaat. Daarom
brengt de eerste stap om Christus in ons te laten leven een verandering van "leven" met
zich mee. Een Christen moet zich totaal overgeven aan God en zich bekeren van het
overtreden van Zijn heilige en rechtvaardige wetten. Volgend op de doop, gebaseerd op
geloof en bekering belooft God de gave van Gods Heilige Geest. (Handelingen 2:38)
Deze gave heeft tot gevolg, dat een geestelijke bevruchting plaatsvindt, die de persoon
transformeert in een verwekte zoon of dochter van God. (2 Korintiërs 6:18)
Op dit belangrijk ogenblik wordt de ware geest en houding van Jezus Christus aan de
gelovige geschonken door het inwonen van Gods Heilige Geest. De Apostel Paulus zegt
duidelijk: "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was". (Filippenzen
2:5) Gods Heilige Geest is de kracht, die een Christen in staat stelt meer en meer te
denken en te handelen zoals Jezus Christus. In feite gaat het zelfs verder dan dat. Merk
op: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de
Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven". (Galaten
2:20) Wat echt nodig is, is niet alleen geloof in Christus, zoals vele vertalingen
suggereren, maar eerder, zoals de Statenvertaling het juist naar voor brengt, wij moeten
leven door het geloof van Christus in ons. Zijn geloof woont in ons door Zijn Heilige
Geest. Jezus gaf het voorbeeld van totale trouw aan de wil van Zijn Vader. Hij hield het
Woord van Zijn Vader perfect. Hij stierf als het perfecte offer - daarmee stelde Hij het

voorbeeld aan allen om in Zijn voetstappen te volgen. (1 Petrus 2:21) Het geloof van
Jezus illustreert een diepgaande liefde tot de Vader, een volmaakt vertrouwen in Hem en
gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Degenen, die leven door het geloof van Christus,
hebben Zijn woorden in hen wonen. (Johannes 15:7) Als resultaat worden geestelijke
vruchten voortgebracht. (Vers 8)



Vraagt dus Uzelf af: is Jezus Christus in U?
Hoe kunt U daar zeker van zijn?

U kunt er zeker van zijn door zelfonderzoek.






Heeft U zich van Uw zonden bekeerd en bent U correct gedoopt?
Gelooft U in de leerstellingen van Christus en brengt U deze werkelijk in praktijk
en blijft U daarbij in Zijn Woord?
Zijn er vruchten van Gods Geest in Uw leven?
Regeert de Geest van Christus Uw geest?
Leeft en volgt U het geloof van Christus - Zijn weg van leven?

Als U op deze vragen ja kunt antwoorden, dan weet U zeker, dat Jezus Christus in U is!

1

GOD IS ONEINDIG

God is overal
God omvat als Schepper alles wat bestaat en dat houdt dus in dat Hij overal is. God is niet gebonden aan
een bepaalde plaats, maar Hij vult en omvat de totale schepping (Jer.23:24), zowel de voor ons onzichtbare
als de zichtbare wereld. De Bijbel zegt dat God een "ontoegankelijk licht" bewoont (1Tim.6:16). En toch is
God niet alleen oneindig hoog verheven boven zijn schepping, maar ook oneindig dichtbij, zoals
bijvoorbeeld uitkomt in de volgende uitspraak van God zelf:
"... In de hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest ..." (Jesaja 57:15)
God is betrokken bij de allerverste melkwegstelsels, die zich in de uithoeken van het heelal bevinden. Hij
kent ook de allerkleinste elementen van moleculen en atomen, waaruit bijvoorbeeld alle materie op aarde is
opgebouwd. Wij weten als mensen niet hoe groot het heelal is en wat de kleinste materiedeeltjes zijn. We
kunnen er alleen maar naar raden en er theorieën over maken. Hoe ver we ook doordringen in de geheimen
van de natuur, we komen nooit tot het punt dat we alles van A tot Z doorhebben. God kent alle geheimen
van de schepping en omvat het allemaal. Misschien is de schepping wel oneindig groot, evenals haar
Schepper. Wie zal het zeggen?
God is eeuwig
God is de eeuwige God (Ps.93:2; Ps.90:2). Hij is er altijd geweest en zal altijd bestaan. Hoelang is eeuwig?
Iemand heeft het eens zo proberen uit te leggen. Denk eens aan een vogeltje dat eens in de 1000 jaar zijn
snavel slijpt aan een hoge berg. Als die berg van dat slijpen helemaal is afgesleten, dan is er één seconde
van de eeuwigheid voorbij...
God is niet beperkt door tijd. Verleden, heden en toekomst zijn begrippen die bij God op een of andere
manier met elkaar zijn verweven, iets wat wij aardse mensen niet kunnen bevatten. Zo zal iedereen zich wel
eens hebben afgevraagd: hoe kan God naar duizenden gebeden tegelijk luisteren? Ik zou dat zo willen
uitleggen: op het ene moment luistert God met volle aandacht naar jou, om vervolgens gewoon in de tijd
terug te gaan om met evenveel aandacht naar iemand anders te luisteren, en dat kan God oneindig vaak
herhalen. Zo kunnen we er ons een voorstelling van maken dat God altijd overal tegelijk kan zijn.
God is eindeloos in elk opzicht
God is oneindig in oneindig veel opzichten. Op de lagere school hebben we geleerd dat er drie trappen van
vergelijking zijn: de stellende, vergrotende en overtreffende trap, zoals: groot, groter, grootst. In de Bijbel
komen we nog een vierde trap tegen, die alleen voorkomt in relatie met God en waarmee het absolute
summum wordt aangegeven. Voorbeelden daarvan zijn uitdrukkingen die in sommige bijbelvertalingen zijn
weergegeven als "Koning der koningen", "Here der heren" en het "heilige der heiligen". In hedendaags
Nederlands kunnen we dan beter zeggen: de allerhoogste Koning, de allerhoogste Heer, het allerheiligste.
Zo is God het absolute toppunt van alles wat bestaat.

2

GOD IS UNIEK

Eén God
Het belangrijkste Joodse gebed is het volgende:
"Hoor Israël, de Here onze God is Één God." (Deuteronomium 6:4)
Deze proclamatie kan gezien worden als de hoeksteen van het Joodse geloof. Met deze woorden wil elke
gelovige Jood leven en sterven. Tegelijk is het een heel fundamentele waarheid in het nieuwtestamentische,

christelijke geloof. Jezus citeerde deze woorden in Marcus 12:29. Er is slechts één God die aanbeden dient
te worden, de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Vader van onze Here Jezus.
Geen andere goden
God zegt van Zichzelf:
"Ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er geen God." (Jesaja 44:6)
Omdat God de Schepper is van al wat bestaat, kunnen er geen andere goden zijn in dezelfde betekenis van
het woord. Alle zogenaamde goden die in de loop der tijden zijn aanbeden, zijn afgoden oftewel nepgoden.
Intuïtief weet de mens dat er iets van een hogere orde moet zijn waaruit hij is ontstaan en met wie hij
rekening moet houden. Slechts een paar procent van alle wereldbewoners zegt er van overtuigd te zijn dat
er geen "hogere macht" is. Door de eeuwen heen hebben mensen hun voorstellingen gemaakt van wat zij
als goddelijk zouden bestempelen. Deze "goden" zijn óf demonen, óf bedenksels van mensen. Voorbeelden
van menselijke bedenksels zijn de Griekse en Romeinse godheden, waarbij elke god of godin een bepaalde
rol had. Zo was er een god van de zee, een godin van de liefde, een god van de oorlog, enzovoort. Deze
goden werden menselijke eigenschappen toegeschreven, alleen wat extremer dan de mensen en bovendien
werden ze onsterfelijk geacht. Voorbeelden van demonische godheden vinden we in de meeste andere
wereldgodsdiensten. Daarnaast creëert de mens ook allerlei onpersoonlijke afgoden, waarvan hij zijn
diepste geluk laat afhangen, zoals geld, macht, genot en dergelijke.
Het bijbelse concept dat God niet alleen heilig, maar evenzeer liefdevol is, kan beschouwd worden als het
meest unieke van onze God. God heeft zijn eigen Zoon opgeofferd om de mensheid van de eeuwige
ondergang te redden. Dat spectaculaire feit is volkomen uniek en dat komen we in geen enkele andere
godsdienst tegen.
Allah
Veel mensen denken dat de God van de Bijbel en Allah van de Koran twee representaties van een en
dezelfde God zijn. De gedachte is dan dat christenen en moslims elk een verschillend beeld hebben van
dezelfde God, elk vanuit hun godsdienstige opvattingen. Niets is minder waar. Allah is van oorsprong niet
een algemene naam voor "god", maar de persoonlijke naam van een heidense god die in de Arabische
wereld werd aanbeden voordat de Islam ontstond. In de eerste Arabische bijbelvertaling, die enkele eeuwen
na Mohammed verscheen, is de godsnaam vertaald met "Allah". Daarmee is veel verwarring ontstaan. De
Arabieren begrijpen heel goed dat de God van de Bijbel niet dezelfde is als Allah, maar onder christenen is
dat besef niet altijd even duidelijk.
Enkele uitspraken van islamitische autoriteiten:
 Allah is een zuiver Arabische term, gebruikt voor een Arabische godheid.
 De naam Allah is alleen toepasbaar voor hun eigen god.
 Allah is een voor-islamitische naam, overeenkomend met de Babylonische god Bel.
De levende God
Alleen God is de levende God, die leven in Zichzelf heeft (Joh.5:26). Dat is de betekenis van de naam "Ik
ben" waarmee God zich aan Mozes bekendmaakte (Ex.3:14) In het Hebreeuws wordt hier een drievoudige
tijd gebruikt, zodat "Ik ben" gelezen zou moeten worden als: "Ik was, Ik ben en Ik zal zijn:", de eeuwige
God dus. Deze naam komen we ook in het Nieuwe Testament tegen (Op.1:4). De levende God geeft leven
aan zijn schepselen. Geen enkel schepsel heeft leven in zichzelf. Elke vorm van leven is een geschenk van
God en blijft altijd het eigendom van God.
Geen echte rivalen
God heeft geen echte rivalen. Satan is de enige die het ooit tegen Hem heeft opgenomen. Hoe machtig deze
duistere figuur ook mag zijn, hij is geen god, maar een schepsel. Een schepsel is nooit groter dan zijn
Schepper. Hij is in feite niet meer dan een gedegenereerde engel die bovendien verpletterend is verslagen
op Golgota. Zijn dagen zijn geteld. Gods troon staat vast en heeft nog nooit gewankeld en zal ook nooit
wankelen. Satan vormt geen wezenlijke bedreiging voor God.
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GOD IS DRIE-ENIG

In de Bijbel openbaart God zich in drie personen of manifestatievormen:
1.
2.
3.

Vader
Zoon
Heilige Geest.

De drie-eenheid bestaat uit drie min of meer zelfstandig optredende personen, die tegelijk
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn tot één Persoon. Het begrip drie-eenheid komt
als zodanig niet in de bijbeltekst voor. Het is een poging om de relatie van de drie
Godspersonen te beschrijven, die overigens op diverse bijbelplaatsen wel in één adem
worden genoemd (Mat.3:16-17; Mat.28:19; 2Kor.13:13; 1Joh.5:7).
Gods scheppingsorde

De drie-eenheid hangt samen met Gods scheppingsorde, namelijk dat Hij er voor gekozen
heeft zowel een geestelijke als een stoffelijke wereld te maken. God de Vader omvat
beide werelden. De Heilige Geest is vooral de manifestatie van de Godheid in de
geestelijke wereld. De Zoon is de manifestatie van de Godheid in de stoffelijke wereld.
God de Vader staat boven alles en iedereen, dus in feite ook boven de geestelijke en
stoffelijke wereld.
Misschien kunnen we zelfs stellen dat, als God geen stoffelijke wereld zou hebben
geschapen, er geen noodzaak zou zijn geweest om Zich als Zoon te manifesteren. Zo zien
we dat het wezen van God verband houdt met zijn schepping en hoezeer de Schepper met
zijn schepping verweven is.
Afbakening

Het is niet mogelijk om de "grenzen" tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
nauwkeurig aan te geven. We moeten ons beperken tot globale aanduidingen. Bij het
functioneren van God in de geestelijke wereld denken we in de eerste plaats aan de
Heilige Geest. Bij het functioneren in de stoffelijke wereld, denken we vooral aan de
Zoon, die op aarde heeft geleefd en naar de aarde zal terugkeren.
Uitleg

Toch wil ik een poging wagen om de drie-eenheid iets beter uit te leggen. Evenals onze
Schepper hebben we als mensen drie wezensaspecten: geest, ziel en lichaam. Onze ziel is
het centrale deel van onze persoonlijkheid en omvat ons bewustzijn. Daarnaast hebben
we een lichaam, waarmee we op aarde functioneren en een geest om met de geestelijke
wereld verbonden te zijn. Daarin zijn we een afbeelding van de goddelijke drie-eenheid.
Onze geest, ziel en lichaam vormen een onlosmakelijk geheel, en toch... We hebben een
lichaam, maar als we dromen, nemen we waar vanuit onze geest en niet vanuit onze
lichamelijke zintuigen. Als ons lichaam sterft, gaat onze ziel naar de hemel. Kennelijk
kunnen lichaam, ziel en geest tot op zekere hoogte afzonderlijk optreden, hoewel ze een

onlosmakelijk geheel vormen en behoren bij één en dezelfde persoonlijkheid. Daarom is
het ook niet zo vreemd dat God, in wiens evenbeeld we geschapen zijn, als drie
afzonderlijke Personen kan optreden. Gods wezen is bovendien natuurlijk veel hoger
ontwikkeld dan het menselijk wezen. Zie ook "Menselijke drie-eenheid" in studiedeel
"Schepping".

Samenhang belangrijker dan verschillen

Het is moeilijk om de grenzen precies aan te geven tussen de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Het heeft niet zoveel zin om daar al te veel over te zeggen. Het begrip
drie-eenheid houdt niet alleen in dat er Drie afzonderlijke Godspersonen zijn, maar ook
dat die drie personen een EENHEID vormen. Gods unieke persoonlijkheid weerspiegelt
zich in alle drie de Personen. Zo lezen we dat zowel de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest betrokken zijn bij de schepping. Van alle drie de Personen wordt gezegd dat ze vol
liefde zijn. Sommige taken of rollen van de drie Personen overlappen elkaar, zodat het
onderscheid niet zo precies is aan te geven.
Vader, Zoon en Heilige Geest zijn niet elk één derde van de totale Godheid. Nee, elk van
de drie personen is de totale Godheid, hoewel ze elk een eigen functie hebben. De
onderlinge samenhang tussen de personen van de Godheid is belangrijker dan de
onderlinge verschillen. En zo zijn we weer terug bij die fundamentele woorden:
"Hoor Israël, de Here onze God is Één God." (Deuteronomium 6:4)
De Een niet los van de Ander

Daarom mogen we de drie personen van de Godheid nooit los zien van de andere.
Sommige mensen praten altijd over Jezus, anderen meer over de Vader. Weer anderen
spreken relatief vaak over wat de Heilige Geest in hun leven doet. Het is beslist niet
nodig dat we er 'voorkeuren op nahouden. Sommige mensen vinden de Vader diep in hun
hart wel erg streng en Jezus een stuk vriendelijker, maar dat is gewoon niet zo. Ze zijn
beide even streng en beide even vriendelijk. Jezus en de Vader zijn één, dat heeft Jezus
zelf gezegd. En de Heilige Geest wordt zowel de Geest van God als de Geest van Jezus
genoemd. God is één, en Hij is de meest fantastische Persoon in het heelal en Hij is het
waard dat we alles doen wat mogelijk is om Hem beter te leren kennen...
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GOD DE VADER

Oude Testament
Gods relatie met zijn volk Israël wordt meestal geschilderd als die van een heilige God, die een goede,
rechtvaardige Koning is voor zijn onderdanen. Het is niet voor niets dat de godsnaam in het Nederlands
wordt vertaald als Heer, Here of Heere. Gods heerschappij en soevereiniteit komt daarin sterk naar voren.
Omdat God de Vader de hoofdpersoon van de Godheid is, kunnen we misschien het beste aan God de
Vader denken als we in het Oude Testament over "God" of "de Heer" lezen.

In het Oude Testament wordt de naam "Vader" vaak gebruikt in de betekenis van Verwekker of Schepper.
Als zodanig wordt Hij de Vader van alles mensen genoemd (Deut.32:6; Mal.2:10). Natuurlijk zijn engelen
evengoed geschapen wezens, zodat God ook gezien kan worden als de Vader van de engelen. Op enkele
bijbelplaatsen wordt gesproken over "zonen van God" waarbij het aannemelijk is dat het over engelen gaat
(Gen.6:2; Job 1:6). Toch komen we het vaderlijke van God ook in het Oude Testament tegen:
"... gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen." (Psalm
103:13)
Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament onthult Jezus Gods Vaderschap in een veel diepere zin: in de eerste plaats als de
Vader van Jezus, in de tweede plaats als een liefdevolle Vader van de gelovigen. Jezus noemde God
tegenover zijn discipelen "mijn en uw Vader" (Joh.20:17). Jezus laat ons zien hoe God de Vader met zijn
kinderen omgaat:
 Hij overlaadt hen met liefde (1Joh.3:1)
 Hij luistert naar hun gebeden (Mat.6:6)
 Hij voedt hen op, gebruik makend van beloning (Mat.6:1) en straf (Joh.15:2)
 Hij kent hen en geeft wat ze nodig hebben (Mat.6:8; Luc.12:30)
 Hij geeft hen goede gaven (Mat.7:11; Luc.11:13)
 Hij helpt en beschermt hen (Joz.1:9)
Jezus heeft ons voorgehouden dat we als gelovigen God met "Vader" dienen aan te spreken (Mat.6:9), een
naam die recht doet aan de relatie tussen Schepper en schepsel. Die Vadernaam houdt enerzijds in dat God
gezag over ons heeft en dat wij Hem eerbied en respect verschuldigd zijn. Anderzijds betekent de
Vadernaam dat God een intieme relatie met ons wil onderhouden.
Alwetend en almachtig
De Bijbel maakt op veel plaatsen duidelijk dat God alwetend en almachtig is. Hoewel deze eigenschappen
ook wel aan Jezus worden toegeschreven (Mat.28:19; Joh.21:17) zijn er toch ook graduele verschillen te
noemen, waaruit de hogere positie van de Vader blijkt. Zo denk ik dat de Vader de enige Persoon binnen de
Godheid is die volledig zicht heeft op de toekomst. Jezus zei bijvoorbeeld dat Hij niet wist wanneer Hij zou
terugkeren naar de aarde (Mat.24:36). Zowel van Jezus als van de Heilige Geest wordt geschreven dat ze
"gezonden" zijn, dat wil zeggen: gezonden door de Vader (Joh.14:24,26).
Jezus is zijn Vader alktijd gehoorzaamd (Heb.5:8). Hij heeft zijn bevoegdheden allemaal van de Vader
gekregen (Mat.28:19). Later zal Jezus al zijn bevoegdheden weer teruggeven aan de Vader "opdat God zij
alles in allen" (1Kor.15:24,28). Jezus heeft vele malen uitgesproken dat Hij handelt in gehoorzaamheid aan
de Vader en ook de Heilige Geest handelt ook niet zelfstandig, want Hij wordt uitgezonden.
Kortom, de hoogste autoriteit binnen de Godheid ligt dus bij de Vader.
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GOD DE ZOON

Medeschepper
Jezus was actief betrokken bij de schepping. Hij wordt de "eerstgeborene der ganse schepping" genoemd
(Kol.1:15). De Jehova's getuigen grijpen deze tekst aan om te bewijzen dat Jezus een gewoon schepsel was,
omdat Hij gewoon geboren zou zijn. Niets is minder waar. Het woord "eerstgeborene" duidt veeleer op het
feit dat Jezus de belangrijkste uitdrukking van Gods wezen is en dat Jezus er was voor dat al het andere
ontstond. De nadruk ligt vooral op "eerst" en niet op ‘"geborene". Ook komt in het woord "eerstgeborene"
het begrip "Zoon" tot uitdrukking. Bovendien, omdat Jezus actief deel had aan de schepping, moet Hij er
vóór de schepping zijn geweest. Daarom kon Jezus ook van Zichzelf zeggen:
"Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde." (Openbaring 1:17)
God heeft zichzelf afgebeeld in zijn Zoon Jezus, die de afstraling is van Gods wezen (Heb.1:3). In Hem is
de onzichtbare God zichtbaar geworden (Kol.1:15). Jezus zei:
"Ik en de Vader zijn één" (Johannes 10:38).
"Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9).
Paulus schreef:
"In Hem woont de ganse volheid der Godheid lichamelijk" (Kolossenzen 2:9).
God heeft dus niet een gedeelte van zichzelf in zijn Zoon uitgedrukt, maar alles. Daarom is Jezus niet
alleen goddelijk, maar God zelf, God in mensengedaante, om 100% te kunnen functioneren in de stoffelijke

wereld. Jezus is dus gelijk aan God en heeft, evenals de Vader, leven in Zichzelf (Joh.5:26). Wel stelt Hij
Zich afhankelijk van de Vader op (Joh.5:30) en onderwerpt Hij Zich aan de wil van de Vader (Mat.26:39).
Gods Vertegenwoordiger
In het boek Openbaring wordt Jezus de betrouwbare getuige van God genoemd (Op.1:5) met andere
woorden: degene die de Godheid op aarde vertegenwoordigt. Jezus is God, zoals Hij Zichzelf manifesteert
in de stoffelijke wereld. Hij wordt het vleesgeworden Woord genoemd. Als Persoon was Hij de levende
boodschap van God:
"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid" (Johannes 1:14)
Na zijn hemelvaart heeft Jezus de hoogste koninklijke positie gekregen "aan de rechterhand van de Vader".
Jezus is Gods Rechterhand en als zodanig heeft Hij namens de Vader de uitvoerende macht binnen het
Koninkrijk van de Hemel. Momenteel beperkt deze heerschappij zich nog tot de geestelijke wereld. Na zijn
terugkeer op aarde zal Jezus namens de Vader ook regeren over de aarde. Zo zien we dat Jezus in alle fasen
van de geschiedenis van het Koninkrijk de Vader vertegenwoordigt in de stoffelijke wereld.
Uitvoerder van Gods wil
De voornaamste missie van Jezus was om Gods bedoelingen op aarde uit te voeren. In het Oude Testament
komen we Jezus vaak tegen als de "engel des Heren". Voorbeelden van Zijn optreden zijn:
 De ontmoeting met Abraham (als Melchizedek: Gen.14:18-20; Heb.7:1-10)
 De ontmoeting met Hagar in de woestijn (Gen.16:7-14)
 De roeping van Mozes (Ex.3:2)
 Uitvoeren van Gods oordelen op aarde (Jes.37:36)
 Bescherming van gelovigen (Ps.34:8; Jes.63:9)
De "Engel des Heren" wordt aan God gelijk gesteld:
"Daar verscheen hem (Mozes) de Engel des Heren …Toen de Here zag …, riep God hem." (Exodus 3:2-4)
Nog duidelijker zien we dit in het volgende bijbelgedeelte, waarin Hij ter afwisseling de "Engel des
Verbonds" wordt genoemd:
"Zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen
de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des Verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der
heerscharen." (Maleachi 3:1)
In het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus op aarde is gekomen om daar plaatsvervangend voor zondige
mensen te sterven aan het kruis. Hij diende als tussenpersoon om de verzoening tussen God en zondige
mensen tot stand te brengen.
Gods Zoon en Mensenzoon
Jezus noemde Zichzelf zowel Zoon van God als Zoon van de mensen. Als mensen hebben we moeite om
daarbij de juiste balans te gebruiken. Bij het lezen van de evangeliën zien sommige bijbellezers alleen maar
de Zoon van God, die alles kon omdat Hij God was. Ze gaan dan gauw voorbij aan zijn menselijkheid en
zien Hem als een buitenaards wezen, een beetje wereldvreemd soms. Andere bijbellezers zien Hem in de
eerste plaats als mens, als een goed voorbeeld, en gaan voorbij aan zijn goddelijkheid. Maar Jezus is
evenzeer goddelijk als menselijk. Hij heeft een volledig goddelijke en volledig menselijke natuur.
Vertegenwoordiger van de mensen bij God
Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis is Jezus de tussenpersoon geworden tussen God de Vader
en de mensheid. Jezus leeft momenteel in de hemel als de "hogepriester van het nieuwe verbond" (Heb.8).
Als zodanig is Hij een soort advocaat voor gelovigen (Rom.8:34) die hun rechtspositie voor de troon van
God veilig stelt:
"Wie zal de uitverkorenen Gods beschuldigen? ... Christus Jezus is de gestorvenen, wat meer is, de
opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit." (Romeinen 8:33-34)
Onze Advocaat-Hogepriester is heel bijzonder:
"Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle
dingen op gelijke wijze (als wij) verzocht geweest, doch zonder te zondigen." (Hebreeën 4:15)
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GOD DE HEILIGE GEEST

Diepste van God

Het woord "geest" wordt in het Oude en Nieuwe Testament verbonden met begrippen als
adem en wind (ruach, pneuma). In de eerste plaats wordt de Heilige Geest geassocieerd
met het diepste, innerlijke wezen van God. Zo lezen we:
"Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods." (1 Korintiërs 2:10)
De Heilige Geest is vooral God zoals Hij zich in de geestelijke wereld manifesteert.
Omdat voor God geen beperkingen van tijd en ruimte gelden, kan de Heilige Geest overal
tegelijk zijn. In Openbaring 1:4 wordt gesproken over de "zeven geesten die voor Gods
troon zijn". Deze uitdrukking heeft vooral te maken met de zeven gemeenten in KleinAzië die verderop in het bijbelboek worden genoemd. Daaruit komt die
alomtegenwoordigheid van de Geest naar voren.
Betrokken bij de schepping

De Heilige Geest heeft ook alles te maken met de oneindige creativiteit van God, in het
bijzonder met het ontstaan of ontwikkelen van leven. Zo was de Heilige Geest betrokken
bij de schepping van de aarde. In Genesis 1:2 lezen we dat "de Geest Gods over het water
zweefde". De Heilige Geest broedde als het ware een plan uit om de woeste aarde te
herscheppen tot een prachtig paradijs. In Psalm 104 lezen we:
"Hoe talrijk zijn uw werken, o Here, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is
vol van uw schepselen... zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt
het gelaat van de aardbodem." (Psalm 104:24,30)
Betrokken bij de herschepping van mensen

Verder speelt de Heilige Geest de belangrijkste rol in het herscheppingsproces van de
mensen. Daarbij kunnen we onder meer denken aan:







inzicht geven om Gods waarheid te kunnen vatten (Joh.14:17)
wedergeboorte (Joh.3:3-8; Joh.6:63)
inwoning van de Heilige Geest, na bekering en wedergeboorte (Ef.1:13-14)
zondebesef bijbrengen (Joh.16:8)
karakterverandering (2Kor.3:18)
in geestelijke zin vrucht dragen (Gal.5:22)

Een en ander wordt uitvoerig beschreven in "Inwoning van de Heilige Geest" in
studiedeel "Nieuw leven". Zie ook de hoofdstukken "Vol van de Heilige Geest" en
"Gaven van de Heilige Geest" in studiedeel "Vol van Jezus".
Communicatie tussen God en mens

De Heilige Geest woont in de harten van gelovigen en bewerkt ook hun geestelijke groei.
Daarmee verband houdend is het de taak van de Heilige Geest om vanuit de geestelijke
wereld met de gelovigen te communiceren. Daardoor kunnen mensen God ervaren en zijn
stem verstaan. Ook is het de Heilige Geest die openbaringen aan mensen doorgeeft.

Voorbeelden hiervan zijn het inspireren van de bijbelschrijvers, het doorgeven van
profetieën, het 'verlichten' van een mensenhart zodat hij zicht krijgt op God en Gods
bedoelingen.

DE ZICHTBARE GOD
1

BEELDEN VAN GOD

God is niet onpersoonlijk
De Bijbel laat zien dat God geen onpersoonlijke vage kracht is, geen collectief onderbewustzijn of iets
dergelijks, maar een persóónlijk Opperwezen. Gods glorie is vooral te zien in zijn adembenemend karakter.
Er hangt geen waas van geheimzinnigheid rondom Gods persoonlijkheid. God heeft er voor gekozen om
zich zodanig duidelijk te manifesteren, dat we Hem kunnen leren kennen. En juist het leren kennen van
Gods oneindig fascinerende karakter maakt het leven van de gelovige zo boeiend.
Hoe we God kunnen leren kennen
God is onveranderlijk en heeft een volkomen stabiel karakter. Hij is dus in geen enkel opzicht grillig of
onberekenbaar. Eerder hebben we gezien dat we veel over de Schepper te weten komen door naar de
schepping te kijken (Rom.1:20). De belangrijkste bron van informatie over Gods unieke eigenschappen is
de Bijbel. Daarin wordt beschreven wie God is en hoe Hij omgaat met zijn schepping. In grote lijnen komt
dat op het volgende neer:
1. In het Oude Testament wordt beschreven hoe God omgaat met het volk Israël als een Koning over
zijn volk.
2. Jezus is op aarde gekomen om de mensen meer over God te vertellen en om Gods karakter te
illustreren door zijn eigen daden. Jezus zei: "Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien"
(Johannes 14:9)
3. In het Nieuwe Testament wordt verder beschreven hoe God met (nieuwtestamentische) gelovigen
omgaat, als een Vader met zijn kinderen.
4. De apostel Johannes mocht rondkijken in de hemel en heeft vervolgens opgeschreven wat hij daar
van God heeft gezien (Bijbelboek Openbaring).
Kortom, de Bijbel bevat een schat aan gegevens over wie en wat God is. Tenslotte leren we God op een
persoonlijke manier kennen door "met Hem te wandelen" in geloof en door de omgang met Hem in gebed.
Welk beeld hebben we van God?
Wat voor soort persoon heb je in gedachten als je voor jezelf een beeld probeert te vormen van God?
Iedereen heeft een gekleurde bril waarmee hij naar God kijkt. We leven in een tijd waarin subjectieve
godsdienstigheid erg in is. De vraag: "Wie is God voor jou?" is een echt eigentijdse manier van benaderen.
Iedereen mag vandaag zijn eigen godsbeeld maken naar eigen smaak, waar hij zich het prettigst bij voelt.
Laten we eens een paar karikatuurbeelden van God de revue laten passeren. Wie weet herken je je eigen
godsbeeld er in...
Godsbeeld 1 - God als strenge rechter
Sommigen zien Hem als een Rechter, die geen zonde over het hoofd ziet en die altijd vol ontzetting het
hoofd schudt over wat de mensen allemaal verkeerd doen. Het is bepaald geen vreugde om zo'n God te
moeten dienen. Degenen die een dergelijke visie op God hebben dan ook een sombere kijk op het leven.
Maar dienen zij de God van de Bijbel?
Godsbeeld 2 - God als sinterklaas
Anderen zien Hem als een soort Sinterklaas, die er wel streng uitziet, maar als het er op aankomt iedereen
over de bol aait. Vooral zijn cadeautjes vallen in de smaak, maar voor de rest mag hij opstappen. Het geeft
een rustig gevoel als je weet dat God aan het eind van je leven de hemelpoort automatisch voor je

opendraait. Echt nodig is het niet om gedurende je leven die God te dienen. Waarom zou je? Doe maar
gewoon waar je zin in hebt.
Godsbeeld 3 - God als vriend
Weer anderen zien God als een soort vriend, met wie je heel amicaal kunt omgaan. Ze zien God vooral niet
als een autoriteit, want ze houden niet van dat woord. God is er alleen maar om hen gelukkig te maken.
Over levensheiliging en zonden maken ze zich minder druk, want God vergeeft toch alles. Het bestuderen
van de Bijbel is ook niet zo nodig, want het gaat vooral om het ervaren van de relatie met God. Als je maar
voelt dat God dichtbij is, daar gaat het om.
Godsbeeld 4 - God als studieobject
Nog weer anderen menen dat je God alleen kunt leren kennen door nauwgezette en diepgaande studie. Het
gaat meer om een verstandelijk kennen dan om het daadwerkelijk leven met God. De theologische
leerstellingen en opvattingen over God zijn dan ook belangrijker dan het persoonlijk kennen van God.
Waarom die verschillende beelden?
Heb je je eigen godsbeeld herkend in de genoemde voorbeelden? Voor elk van de genoemde godsbeelden
zijn bijbelteksten te vinden om dat beeld te bevestigen. Hoe komt het toch, dat mensen zo'n verschillend
beeld van God hebben? Ik denk dat de volgende redenen in veel gevallen kunnen worden aangevoerd:
 door opvoeding en het onderwijs dat men ontvangt in eigen kerk of kring, waardoor men een
eenzijdige kijk op God krijgt
 door verschillende opvattingen, die in een bepaalde periode van de geschiedenis de boventoon
voeren: 100 jaar geleden waren begrippen als plicht en gezag erg dominant, waardoor Gods
soevereiniteit meer in beeld kwam; momenteel denken we veel meer in termen van gelijkwaardige
verhoudingen, zodat de persoonlijke omgang met God meer nadruk krijgt
 door verschillen in interesse, waardoor men bepaalde eigenschappen van God benadrukt en andere
negeert
 door verschillen in karakter, waardoor mensen verschillende behoeften hebben en daardoor
verschillende verwachtingspatronen van God
 door verschillen in levenservaring en geloofservaring
Maar wie is God nu echt?
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CHERUBS TONEN GODS KARAKTER

De grote vraag is: kunnen we een zuiver beeld van God krijgen? Kunnen we vanuit de Bijbel een objectief,
voldoende gebalanceerd godsbeeld samenstellen, dat recht doet aan al Gods eigenschappen? Ik denk dat de
Bijbel een bruikbaar antwoord heeft op die vraag, waarmee we een flink eind in de goede richting komen.
Lees dus maar verder...
De cherubs
In het bijbelboek Openbaring lezen we:
"... En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van
achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde
dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende adelaar gelijk. En de
vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij
hadden dag noch nacht rust, zeggende: "Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die
was en is en die komt." (Openbaring 4:6-7)
Bij het woord troon moeten we overigens niet alleen denken aan een soort zetel, vanwaar God zijn
heerschappij uitvoert. We kunnen ook denken aan een troongebíéd, het centrum van de goddelijke macht en
glorie, de omgeving waar alleen de allerheiligste God vertoeft. Deze cherubs bevinden zich volgens de
aangehaalde passage in en rondom de troon. We hebben hier een beschrijving van iets in de geestelijke
wereld, waar andere ruimtelijke begrippen gelden, zodat iemand tegelijk binnen en buiten kan zijn. Deze
passage gaat over een viertal bijzondere hemelwezens, die ook in Ezechiël 1 op een vergelijkbare manier
beschreven zijn en verderop in het bijbelboek cherubs worden genoemd (Ez.10:14).

In diverse bijbelgedeelten (zoals Ps.99:1; 1Sam.4:4) lezen we dat God op de cherubs troont. Cherubs zijn
zeer hoog geplaatste wezens in de hogere, hemelse sferen die de troon van God bewaken. Zo komen we
ook cherubs tegen bij de ark van het verbond, die als het ware een aardse verschijningsvorm was van de
hemelse troon van God. Verder zijn er afbeeldingen van cherubs op het gordijn in de tabernakel of tempel,
dat de troon van God afschermt van de buitenwereld. Ook in de hof van Eden was er een cherub die de
toegang tot de levensboom bewaakte, die bijzondere boom, die een raakpunt tussen Gods troon en de aarde
vormde. In het bijbelboek Ezechiël wordt ook een uitvoerige beschrijving van de cherubs gegeven, die veel
overeenkomsten vertoont met die uit Openbaring 4.
Zicht op God
In Openbaring 4 lezen we dat de cherubs een groot aantal ogen hebben, "van voren, van achteren, rondom
en van binnen". Dat wil zeggen dat ze allerlei zintuigen hebben om alle mogelijke aspecten van Gods
karakter te kunnen onderscheiden. Met deze zintuigen kunnen ze niet alleen zien hoe Gods glorie zich naar
buiten openbaart, maar ook wat er in het diepste innerlijk van God omgaat. Door wat de cherubs zien zijn
ze voortdurend buiten zichzelf van verwondering en verbazing. Daarom roepen ze als maar uit: "Heilig,
heilig, heilig is de Here God!" (Op.4:8). God is ontzagwekkend en altijd weer anders, verrassend veelzijdig,
en ver uitstijgend boven het niveau van mensen en engelen. Hoe meer je van Hem ontdekt, hoe verbaasder
je wordt over zijn eigenschappen. Je gaat jezelf dan steeds kleiner voelen in vergelijking met God. Je gaat
steeds meer beseffen dat Hij je begrip te boven gaat. Doordat de cherubs dichter bij God vertoeven dan enig
ander schepsel, hebben zij het meest heldere zicht op God. Geen wonder dat ze iets van Gods
wonderbaarlijke karakter afstralen. En deze cherubs geven ons de sleutel tot het leren kennen van Gods
karakter.
Weerspiegeling van Gods karakter
Johannes schrijft dat de cherubs alle vier een verschillend uiterlijk hebben (Op.4:7). De een ziet er uit als
een leeuw, de ander als een rund, de derde als een mens en de vierde als een adelaar. In Ezechiël 1:10 staat
dat elk van de cherubs alle vier de aspecten weerspiegelen. De beschreven details verschillen, maar de
essentie blijft dezelfde. De vier cherubs zijn een afstraling van Gods karakter, oftewel van de manier
waarop God zich openbaart aan zijn schepping. Dit is in tegenstelling tot wat vrij algemeen beweerd wordt,
namelijk dat de vier cherubs vertegenwoordigers zouden zijn van Gods schepping. Ik vind dit een
onlogische gedachte, omdat in de Bijbel aan cherubs nergens zo'n soort rol wordt toegeschreven. Het ligt
naar mijn mening erg voor de hand dat de cherubs in hun uiterlijk iets van Gods karakter afstralen in wiens
tegenwoordigheid ze verkeren. Gelovigen die dicht bij Jezus leven, stralen immers ook iets van Gods
persoonlijkheid af? Paulus spreekt daarbij over "leesbare brieven van Christus" (2Kor.3:3). Zo spreekt het
uiterlijk van de cherubs boekdelen over de God, die zij op zo'n bijzondere wijze mogen dienen...
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ADELAAR ALS BEELD VAN GODS WIJSHEID

Gods wijsheid
Een van de cherubs lijkt op een adelaar (of arend). Er staat speciaal bij dat het gaat om een vliegende
adelaar. De adelaar spreekt ook van een leven dat opstijgt tot in de hemelse sfeer. Daarmee symboliseert hij
Gods hemelse wijsheid en gedachten die veel hoger dan die van de mensen. Het gaat daarbij om de
verstandskant en het diepere innerlijk van God.
Bij Gods wijsheid kunnen we denken aan drie hoofdeigenschappen, die min of meer in elkaar overvloeien:
God is verstandig, creatief en rechtvaardig.
Verstandig
De adelaar is een krachtige vogel die wel 8 kilogram kan wegen. Hij houdt van vliegen en heeft machtige
vleugels (Ez.17:3) die een spanwijdte van drie meter kunnen hebben. De adelaar kan zo hoog vliegen dat
hij vanaf de grond niet meer te zien is. Men zegt dat ze zo hoog kunnen vliegen dat ze ijsafzetting krijgen
op hun kop en vleugels. Dit zegt iets van de onnavolgbaarheid van Gods gedachten. De hoog vliegende
adelaar heeft ook een uitstekend overzicht over wat er zich op de grond afspeelt. Zodoende beeldt de
adelaar iets uit van God, namelijk dat Hij alles onderzoekt, alles ziet en alles weet.
Creatief
De adelaar spreekt ook van vernieuwing (Ps.103:5). Dat is verwant aan Gods creativiteit, die niet alleen tot
uitdrukking komt in de schepping, maar ook in het herscheppingwerk van de Heilige Geest. De adelaar laat

zich omhoog voeren door de thermiek en kan zich verplaatsen met heel weinig beweging van de vleugels.
Dit roept het beeld op van gelovigen, die ontspannen kunnen leven als ze zich laten dragen door de Heilige
Geest.
Rechtvaardig
De hoog vliegende adelaar kan ook in verband worden gebracht met Gods waarachtigheid, gerechtigheid en
oordeel. Het begrip "hoog" kan namelijk geassocieerd worden met hoge morele normen, en het begrip
"laag" met morele verdorvenheid. God houdt er zeer hoge standaards of normen op na. Bij de uitvoering
van Gods strafgerichten wordt de adelaar soms ook als "beeld" gehanteerd (Deut.28:49; Hos.8:1).
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GOD IS VERSTANDIG

God onderzoekt en weet alles
In het bijbelboek Kronieken lezen we:
"Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar
Hem uitgaat". (2 Kronieken 16:9)
Deze eigenschap doet ons nadrukkelijk denken aan de vliegende adelaar, die vanaf zijn grote hoogte alles
kan overzien wat er beneden op aarde gebeurt. God is op de hoogte van alles wat er gebeurt en beschikt
over alle informatie die er is. God is immers overal, onbeperkt in ruimte en tijd. Hij onderzoekt wat in het
diepste van de mens omgaat en kent al zijn motieven en daden.
Niets is voor God verborgen (Ps.139:1-4; Job 34:21-22; Heb.4:12-13). God kent je door en door, beter dan
je jezelf kent en weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt (Mat.10:30). Hij weet wat je in het verborgen
voor Hem gedaan hebt (Mat.6:4) en kent de diepste motieven van je hart. Voor iedere gelovige, die in
oprechtheid met God wandelt, is Gods alwetendheid een grote bemoediging. God kent ook je verborgen
pijn, teleurstellingen en mislukkingen. Hij begrijpt je volledig en daarom kan God je helpen als geen ander.
God is geïnteresseerd in alle details van je leven. In Filippenzen 4:6-7 word je aangespoord om alles wat je
bezighoudt aan Hem toe te vertrouwen.
God is oneindig intelligent en diepzinnig
Gods intelligentie is onbeperkt (1Joh.3:20). Paulus roept uit:
"O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en
hoe onnaspeurlijk zijn wegen." (Romeinen 11:33)
Als mensen proberen we God graag na te rekenen. Als er iets gebeurt in ons leven wat we niet snappen,
willen we ogenblikkelijk weten waarom of waartoe God dit laat plaatsvinden. We moeten leren accepteren
dat Gods wijsheid dikwijls niet door ons begrepen kan worden. We kunnen ons gerust toevertrouwen aan
een God die zo "onwijs wijs" is.
"Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen" (Jes.40:28 HET BOEK)
Jezus is de meest diepzinnige en wijze persoon, die de aarde ooit gekend heeft en verbeterde daarbij
ruimschoots het wereldrecord dat tot op dat moment op naam van koning Salomo stond (Luc.11:31). Al op
12-jarige leeftijd wist hij de schriftgeleerden te verbazen door zijn diepe inzicht in de dingen van God. De
wijsheid van Jezus was geestelijk van oorsprong en gebaseerd op het persoonlijk kennen van de Vader en
diens diepste bedoelingen. Daarin stond Hij ver boven de schriftgeleerden die het moesten hebben van hun
eigen intellectuele hoogstandjes. God heeft een oplossing voor elk probleem dat je ooit zou kunnen krijgen,
hoe onoplosbaar het misschien ook lijkt.
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GOD IS RECHTVAARDIG

God spreekt de waarheid
Gods rechtvaardigheid houdt in dat Hij uitsluitend de zuivere waarheid spreekt en er uit leeft. Jezus zei
zelfs: Ik BEN de waarheid (Joh.14:6). Al wat God zegt is betrouwbaar. God is volkomen eerlijk en het
spreekt voor zich dat Hij niet kan liegen (Num.23:19). Daarom hoeven we geen moment te twijfelen aan de
waarheid van Gods Woord. God houdt zich aan zijn woord en vervult al zijn beloften. We kunnen Hem ook

altijd vertrouwen op wat Hij in zijn Woord heeft beloofd, want tegen zijn eigen beloften in gaan kan Hij
niet (2Tim.2:13).
God bepaalt wat goed en slecht is
Gods rechtvaardigheid houdt in dat Hij volmaakt in staat is onderscheid te maken tussen goed en kwaad en
dat zijn beoordeling van o.a. mensen en hun daden volkomen correct is. De soevereine God stelt
rechtvaardige wetten en leefregels vast. Hij beoordeelt de daden van mensen op grond van die volkomen
rechtvaardige richtlijnen.
De langste Psalm van de Bijbel (Ps.119) gaat over Gods wetten. Die zijn een bron van blijde verwondering
voor ieder die achter die wetten Gods volmaakte persoonlijkheid ontdekt. God is ook geen corrupte rechter
of iemand die er lievelingetjes op na houdt. Hij beoordeelt iedereen op een volmaakt eerlijke manier en
houdt rekening met ieders persoonlijke situatie.
De Heilige Geest overtuigt van zonde
De Heilige Geest, die in het hart van elk wedergeboren mens woont, spreekt hem zo nodig aan op zijn
gedrag en wel via het geweten (Joh.16:8). Jeremia had hiervan al geprofeteerd dat God de wet in hun
binnenste zou leggen (Jer.31:33). Het is een buitengewoon voorrecht om als gelovige een online
alarmsysteem te hebben, waardoor je een waarschuwing krijgt bijvoorbeeld als er een verleiding tot zonde
bij je ontstaat.
God doet wat goed is
Gods eigen zuiverheid voldoet aan de hoogst denkbare normen van morele perfectie. Gods gerechtigheid
houdt in dat Hij ervoor kiest om altijd het beste te zoeken voor zijn schepping. Het komt niet in God op om
de schepping uit te buiten voor eigen belang. God vertegenwoordigt de absolute moraliteit, oftewel Hij is
goed in de meest volledige betekenis van het woord. In zijn oneindige wijsheid weet God wat goed is voor
zijn schepping onder alle omstandigheden. Dat houdt tegelijk in dat Hij zich afkeert van het kwade en de
ongerechtigheid haat. God kan onmogelijk iets zondigs doen (Heb.6:18). Zodra God eenmaal zou zondigen,
zou Gods troon wankelen, die immers op gerechtigheid gebaseerd is. Dan zou God ophouden God te zijn.
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GOD IS CREATIEF

God is de Schepper

Over God als Schepper hebben we het al eerder uitvoerig gehad. De door God geschapen
natuur maakt ons ademloos van ontzag voor Gods oneindige creativiteit. In de schepping
zien we een eindeloze verscheidenheid aan planten en dieren. Als we ons verdiepen in de
natuur, blijven we ons verbazen over de complexiteit van zelfs de kleinste geschapen
levende wezens. Het meest onbegrijpelijke is het leven zelf, waarvan de mens
waarschijnlijk nooit het scheppingsgeheim zal ontdekken...
God houdt van schoonheid

Gods schepping is uitbundig in schoonheid, soms bijna overdadig. Als we denken aan de
verscheidenheid aan kleuren en geuren in de natuur, de geluiden van de zangvogels, al
die soorten planten en dieren, aan allerlei verschillende gedragingen van dieren, waarop
je nooit uitgekeken raakt. Als de schepping in haar gedegenereerde staat al zoveel moois
te bieden heeft, hoe schitterend zou de oorspronkelijke schepping dan wel niet geweest
zijn. Daarom mogen we ook verwachten dat we in de hemel en op de nieuwe aarde
stomverbaasd zullen staan van al het mooie dat we daar zullen aantreffen. Wie bang is dat
hij zich in de hemel ooit zal vervelen, heeft weinig begrepen van de eindeloze creativiteit
van zijn Schepper!

God is de Herschepper

Als we de Bijbel doorlezen zien we dat God steeds nieuwe dingen doet, die tevoren nooit
zijn vertoond. God is voortdurend herscheppend bezig in mensenlevens:
"... zodat uw jeugd vernieuwt zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5)
Gods creativiteit uit zich vooral in het geniale herscheppingsplan van de mens, waarbij
het verzoenend sterven van zijn Zoon centraal staat. Dit plan was zo origineel, dat satan
er volledig door verrast was zonder in staat te zijn een passende tegenzet uit te voeren. In
dat herscheppingsplan laat God zien dat Hij van een zondige, op zichzelf hopeloos
verloren mens een nieuwe schepping kan maken.
God is origineel

Hoewel we God kunnen leren kennen, is Hij niet voorspelbaar en de creativiteit in zijn
handelen gaat ons bevattingsvermogen. God werkt wel gestructureerd en volgens
bepaalde basisprincipes, maar zelden volgens clichés. Daardoor is het leven van een
gelovige die met God wandelt altijd spannend: je weet maar nooit wat Hij in je leven
doet. Je weet alleen dat het goed is. Je staat geregeld voor verrassingen en telkens weer
doet God originele dingen in je leven waarover je verbaasd kunt staan.
Jezus was zo origineel in zijn optreden, dat Hij in geen enkel patroon te vangen was, en
dat irriteerde zijn tegenstanders mateloos. Ook was Jezus buitengewoon origineel in zijn
uitspraken. Hij deed vriend en vijand versteld staan vanwege zijn rake reacties, waartegen
niets was in te brengen. Als zijn tegenstanders naar Hem toe kwamen met een strikvraag,
dan zette Hij hen fijntjes in hun hemd. Uit allerlei voorbeelden en gelijkenissen zien we
hoe creatief Hij was om Gods waarheid over te brengen.
God doet wonderen

"Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?" (Genesis 18:14)
De Bijbel staat vol met wonderen die God in het verleden gedaan heeft. Wat opvalt is dat
er heel moeilijk een patroon in te herkennen is. Elke keer weet God op een nieuwe
manier iets te doen, waardoor Hij zijn almacht en creativiteit toont. Zie "Gods wonderen
ervaren" in studiedeel "Groeiend vertrouwen".
Op zichzelf zijn dit alleen wonderen in ónze ogen en daarom noemen we ze
bovennatuurlijk. God staat uiteraard boven de aardse natuurwetten. God handelt
bovendien vanuit de geestelijke wereld, die van een hogere orde is dan de fysieke wereld.
Daarom is het wellicht vrij normaal om vanuit de geestelijke wereld in de fysieke wereld
in te grijpen op een voor ons onverklaarbare wijze.
God heeft hoge idealen en plannen

Als vanaf de schepping van hemel en aarde had God buitengewoon hoge idealen voor
zijn schepping. Hij was en is vastbesloten om tot het uiterste te gaan om het
allerallerhoogste doel met hen te bereiken. Gods ideaalplan onder het oude verbond was
de staat Israël, waar het volk onder Zijn persoonlijke leiding de hoogst denkbare vorm
van welzijn zou kunnen ervaren. God wilde via een verbond werken, waarbij ook de
mensen hun (mede)verantwoordelijkheid hadden. Onder het nieuwe verbond is het
koninkrijk van de hemel het grote ideaalproject van God. Jezus heeft daar zoveel over
gezegd toen Hij op aarde was. Het omvat de samenleving, waarin God en mensen die
Hem liefhebben in volkomen harmonie met elkaar samenwerken. Daarin krijgt God de
hoogste eer en vindt de mens zijn hoogste vreugde en voldoening. Het uiteindelijke doel
zal zijn gerealiseerd als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met elkaar samensmelten en
het koninkrijk van de hemel in volle glorie is verwezenlijkt. Al Gods idealen hebben te
maken met de relatie tussen God en zijn volk.
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MENS ALS BEELD VAN GODS VRIENDELIJKHEID

Gods vriendelijkheid
Een van de cherubs heeft een menselijke gezicht. Let op dat in Openbaring 4:7 niet de mens als geheel
genoemd wordt, maar alleen het gezicht van een mens. God heeft als het ware een menselijk gezicht, is
bewogen met mensen en wil met mensen omgaan. Het mens-aspect heeft dus te maken met Gods
vriendelijkheid ten opzichte van de mensen.
Bij Gods vriendelijkheid kunnen we denken aan drie hoofdeigenschappen, die min of meer in elkaar
overvloeien: God is gevoelvol, relatiegericht en ruimhartig.
Gevoelvol
Het gezicht van een mens is het belangrijkste instrument waarmee hij zich naar onze omgeving kan
uitdrukken. Iemands gelaatsuitdrukking laat meestal veel zien van de gevoelens die de persoon heeft.
Zodoende spreekt Gods mens-aspect van Gods gevoelskant en het uitdrukking geven aan zijn gevoelens.
Relatiegericht
Het menselijke gezicht speelt ook de hoofdrol bij het communiceren met anderen: door het spreken met de
mond, door de uitdrukking in de ogen en met het gezicht dat we erbij trekken. Het mens-aspect laat iets
zien van de manier waarop God communiceert met de mensen en relaties met mensen wil onderhouden.
Ruimhartig
Het mens-aspect gaat ook over Gods bewogenheid met de mensen en zijn genadigheid. In Ezechiël 1:8
lezen we dat de cherubs mensenhanden hadden, een detail dat niet in Openbaring 4:7 wordt genoemd. Dat
gegeven past ook heel goed in het mens-aspect en kan gezien worden als een symbool van Gods
genadigheid. In de priesterlijke zegen uit Numeri 26 komen we de bekende woorden tegen: "de Here doe
zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig" (vers 25). In die uitdrukking zien we een relatie tussen het
gezicht van God en zijn genadigheid.
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GOD IS GEVOELVOL

God is vol emoties
God is allesbehalve een gevoelloos en onverstoorbaar Opperwezen. Integendeel, Hij is een persoonlijk
God, boordevol emotie vooral in relatie tot zijn schepping. Er is geen warmere persoonlijkheid in het heelal
dan God. Bij God komen we ook allerlei emoties tegen die we als mensen ook kennen: blijdschap,
enthousiasme, verrukking, boosheid, teleurstelling, verdriet, enzovoorts. God laat zijn emoties volledig toe,
onderdrukt ze dus niet, maar weet ze wel volledig te beheersen.

God is spontaan
God reageert vaak onmiddellijk en spontaan als daar aanleiding toe is. Laten we een paar voorbeelden
noemen. De profeet Elia riep God op de berg Karmel God aan om vuur uit de hemel te doen komen om zijn
macht te tonen aan Israël. God reageerde zeer spontaan door bliksemsnel een verzengend vuur te geven,
zonder daar eerst uitvoerig over te spreken met Elia (1Kon.18:38-39). Toen moeders hun kinderen bij Jezus
brachten, zond Hij ze niet weg maar omarmde ze spontaan (Mar.10:16). En denk eens aan de gelijkenis van
de verloren zoon en de manier waarop de Vader zijn teruggekeerde zoon tegemoet rende (Luc.15:20)...
God is vreugdevol
Je ziet wel eens ouderwetse kinderbijbels, waarin Jezus wordt uitgebeeld met een superserieuze,
wereldvreemde, emotieloze uitdrukking op zijn gezicht. Zo’n afbeelding doet afbreuk aan het mens-zijn
van Jezus. Ik geloof zeker dat Jezus niet alleen diep geestelijke gesprekken met zijn discipelen heeft
gevoerd, maar dat ze ook vreselijk met elkaar gelachen hebben. Jezus was nooit gestresst, maar volkomen
ontspannen en humor hoort daar gewoon bij. Of denk je dat Jezus op de bruiloft in Kana de hele tijd achter
een glas zuurkoolsap somber hoofdschuddend voor zich uit zat te staren, terwijl de anderen plezier
maakten? Welnee, Hij deed gewoon mee en zorgde zelfs voor wijn om het feest door te laten gaan (Joh.2:110). Johannes beschrijft dit niet voor niets als het eerste wonder van Jezus. Daarmee wilde hij laten zien dat
vreugde en Jezus heel goed bij elkaar horen, en vooral ook dat Hij zijn vreugde met ons wil delen.
God kan genieten
God kan zich intens verheugen over zijn schepping. We zien dat in de scheppingsgeschiedenis van Genesis
1. Het was God die de Israëlitische feesten ingesteld heeft, die rustdagen en sabbatsjaren heeft ingesteld,
zodat zijn volk kon ontspannen en blij zijn. Denk ook aan de vader van de verloren zoon, die uit blijdschap
een knalfeest organiseerde toen zijn zoon terugkwam (Luc.15:23-24). Ook dat geeft aan wat er in Gods hart
is. Onze Schepper verheugt zich over veel dingen en heeft er als een echte Vader plezier als zijn kinderen
blij zijn. In Sefanja 3:17 lezen we: "God juicht over u met gejubel". Kunnen we ons dat voorstellen? Onze
God, die staat te juichen? En dan te bedenken dat Hij zo enthousiast kan zijn over mensen, die toch zondig
zijn. Of denken we soms dat God aldoor maar narrig naar ons zit te kijken omdat we zoveel verkeerd doen?
De Bijbel laat dat beeld niet zien. Wel dat er in de hemel een feeststemming heerst bij elke zondaar die zich
tot God bekeert en nieuw leven ontvangt (Luc.15:7,10).
God lijdt pijn en verdriet
God heeft niet alleen een enorme capaciteit om te genieten en blij te zijn, maar ook om pijn te lijden en
verdriet te hebben. Denk maar aan Jezus, die bloed zweette in Getsemane, en hoe Hij leed aan het kruis.
Als mensen kunnen we getroost worden, maar voor Gods verdriet is er geen verzachting: Hij draagt het
volledig. God voelt met ons mee en elke traan die we huilen uit bitter verdriet, huilt Hij met ons mee.
Bovendien voelt Hij zelfs de pijn die diep in ons hart verborgen ligt en waar we zelf nauwelijks bij kunnen
komen!
Wat moet er door God heengegaan zijn toen zijn Zoon aan het kruis hing! Ik geloof dat de pijn van Golgota
voor God geen verleden tijd is. De eeuwige God kan immers tegelijk in heden, verleden en toekomst leven,
zodat ik ervan uitga dat Hij de pijn nog steeds voelt. Ook lijdt God persoonlijk door wat mensen elkaar
aandoen. Daarom zei Jezus tegen Saulus "waarom vervolg je MIJ" vanwege zijn vervolging van de
christenen (Hand.9:4). Jezus, die vanwege zijn verblijf op aarde alles weet over pijn lijden, voelt mee met
ons (Heb.4:15) en dat is een grote bemoediging voor wie worstelt met een diep verdriet.
Jezus huilde bij het graf van zijn vriend Lazarus (Joh.11:35). Ook verderop in het Nieuwe Testament lezen
we over Gods verdriet, bijvoorbeeld in de woorden: bedroeft de Heilige Geest niet (Ef.4:30).
Soms wil God zijn verdriet met mensen delen, maar er zijn maar weinig mensen die daar voor openstaan.
Zo liet Hij de profeet Hosea trouwen met een prostituee, zodat deze iets kon meevoelen van het grote
verdriet dat God had vanwege de ontrouw van zijn volk Israël (Hos.1).
God kan boos zijn
In de Bijbel staat ook veel over Gods intense boosheid en verontwaardiging over onrecht, trots en
huichelarij. In Jesaja 59:16 en 63:5 staat dat God Zich ontzette onder bepaalde situaties en dat woord duidt
op een zeer krachtige emotie. We zien dat ook in Jezus, toen Hij huichelachtige schriftgeleerden de kast
uitveegde. Hij schold hen soms uit met woorden die wij zelf niet graag in de mond zouden nemen. Of denk
eens aan die keer dat Hij de schreeuwende geldwisselaren van het tempelplein wegjoeg. In het Oude
Testament lezen we vaak dat God zijn teleurstelling en verdriet uitte over het feit dat zijn volk afgoden
diende en hun Schepper de rug toekeerde.

God ervaart diepe boosheid over de zonde, omdat daardoor zoveel van zijn mooie scheppingswerk
vernietigd wordt. Gods boosheid kan leiden tot vergeldingsacties. Toen Jezus stierf aan het kruis, liet God
als zijn boosheid op Jezus terechtkomen, zodat deze de vergeldingsstraf droeg voor de hele wereld.
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GOD IS RELATIEGERICHT

God verbindt zich met mensen
Vanaf het moment dat er mensen op aarde woonden heeft God alles gedaan om goede en diepgaande
relaties met de mensen te hebben. Hij wandelde geregeld met Adam (en later met Adam en Eva) door de
paradijstuin. God had vrienden als Henoch, Noach en Abraham. Onze Schepper verbond Zich later op een
bijzondere wijze aan het volk Israël (oude verbond) en later aan de Gemeente (nieuwe verbond). Het
nieuwe verbond houdt in dat God met zijn Heilige Geest in de harten van wedergeboren gelovigen woont.
Dezen zijn geroepen om "één te zijn met Jezus" (1Kor.1:9) en dat is de hoogst denkbare roeping.
De relatie tussen God en zijn gelovigen wordt in de Bijbel met allerlei beelden beschreven. Zo zijn
gelovigen Gods collega's (1Kor.3:9) binnen zijn Koninkrijk, en tegelijk zijn kinderen en erfgenamen
(Rom.8:17). God gebruikt dikwijls het huwelijk om zijn relatie met zijn volk te illustreren. Dat toont aan
dat God verlangt naar een hartsverbondenheid die erg diep gaat. Op aarde is het huwelijk immers de diepste
uitdrukking van gemeenschap tussen twee mensen. Het aardse huwelijk is een voorafschaduwing van die
megabruiloft die eens in de hemel zal plaatsvinden: de bruiloft van het Lam (Op.19:7). Kortom: de relatie
die God met zijn schepselen wil hebben gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven, zowel voor het hier
en nu als voor de toekomst.
God houdt van veel relaties
Uit de hele Bijbel blijkt dat het God relaties wil hebben met heel veel de mensen. In de gelijkenis van de
uitnodigingen zegt de Heer: "Mijn huis moet vol worden." (Luc.14:23). Jezus spreekt over de vele
woonplekken in de hemel (Joh.14:1-2) en Johannes zag in Openbaring 7:9 een ontelbare menigte mensen
die voor Gods troon in de hemel stonden. De nieuwe aarde, die God uiteindelijk gaat scheppen, zal dan ook
ruim bemeten zijn om al die mensen te bevatten, die God eeuwig bij Zich wil hebben.
Jezus trekt op met zijn vrienden
Gedurende de drie jaar van Jezus' goddelijke bediening op aarde, is Hij heel intensief met mensen
omgegaan. Hij had heel veel en heel uiteenlopende sociale contacten, variërend van hooggeplaatsten zoals
Jozef van Arimatea en rijke belastinginners tot prostituees, van intellectuele schriftgeleerden zoals
Nicodemus tot eenvoudige vissers. Hele groepen mensen volgden Jezus als Hij door het land trok. Veel
intensiever trok Hij op met de twaalf discipelen en bij heel bijzondere gelegenheden nam Hij slechts drie
van de twaalf discipelen mee: Petrus, Johannes en Jakobus. Ten slotte noemt Johannes zichzelf vier maal
als de discipel, waar Jezus het meest op gesteld was. Zo zien we hoeveel belang Jezus stelde in persoonlijke
vriendschappen. Jezus stond midden tussen de mensen en deed alles samen met zijn vrienden: eten, slapen,
over het meer varen, sabbatswandelingen maken, mensen bezoeken, uitrusten, en ook de vele alledaagse
dingen die niet in de Bijbel vermeld staan.
God woont bij de mensen
God verlangt ernaar onder de mensen te wonen.
1. In het Oude Testament lezen we dat God min of meer zichtbaar temidden van zijn volk woonde en
troonde: eerst in de tabernakel in de woestijn, later in de tempel in Jeruzalem. Toch is Hij ook heel
dichtbij ieder individueel persoon, die Hem aanroept (Ps.145:18)
2. In het Nieuwe Testament zien we dat God nog dichter bij de zijnen wil wonen: in hun hart door de
voortdurende inwoning van de Heilige Geest.
3. Jezus heeft gesproken over de hemel als het huis van de Vader, waar veel mensen welkom zijn
(Joh.14:2). God wil dat zijn huis boordevol met mensen zal zijn (Luc.14:23)
4. Later, op de nieuwe aarde, zal God op een ongekend nieuwe manier voor altijd onder de mensen
zal wonen (Op.21:3).
God communiceert met mensen
De soevereine God is onafhankelijk en heeft niemand nodig om "compleet" te zijn. Toch ligt het in Zijn
aard om contact te willen hebben met de mensen die Hij heeft geschapen. Daarom heeft Hij de mens ook
mogelijkheden gegeven met Hem te communiceren. God geniet er van als zijn kinderen tijd voor Hem

nemen in gebed. Hij verlangt naar gesprekken met ons, zoals Hij die kon hebben met Henoch, Abraham en
Mozes. Met hen had God een diepe vriendschapsrelatie die ontstond door veel met elkaar op te trekken.
God heeft ons de Bijbel gegeven, om daarin uitvoerig en duidelijk met ons te communiceren. Ook door
profetieën, visioenen, dromen, en rechtstreekse boodschappen spreekt God tot de zijnen. Wie zien daar
talloze voorbeelden van in de Bijbel en vandaag de dag leidt God gelovigen op allerlei praktische manieren,
tenminste als ze er voor openstaan. Hij is de levende God, de God die spreekt.
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GOD IS RUIMHARTIG

God is genadig
Deze weinig begrepen eigenschap van God omvat de begrippen vergevingsgezindheid en milde
goedgeefsheid. Gods genade komt in het kort hierop neer:
1. God wil ons niet de straf geven die we verdienen en
2. God wil ons het goede geven dat we niet verdienen.
God is vergevingsgezind
God heeft er geen behagen in om straffen uit te delen als mensen zich hebben misdragen. Hij laat zijn
ruime hart ook spreken en vergeeft van harte (Num.14:18). God is zeer royaal in zijn vergeving. Eenmaal
vergeven zonden komen niet meer bij Hem op en God doet ze zover weg dat Hij zelf er niet meer bij kan
(Micha 7:18-19; Ps.103:12). God is veel ruimhartiger dan de mensen en niemand is zo vergevingsgezind
als God. Jezus heeft Gods genade op aarde getoond door in onze plaats te sterven, om daarmee de straf op
zich te nemen, die wij verdiend hadden. Gods genadigheid houdt ook in dat Hij rekening houdt met ieders
beperkingen. Hij laat Zijn rechtvaardige oordelen niet tot het uiterste gaan (Jes.57:16; Ps.103:10,14).
God is goedgeefs
God is buitengewoon royaal in het geven van zegeningen (Rom.8:32). De Bijbel staat vol met voorbeelden
van onverdiende goedheid, die God aan zijn volk belooft en uitdeelt. Jezus laat iets van de warme
menslievendheid van God zien als Hij kinderen bij zich laat komen en hen spontaan omarmt en zegent.
God is barmhartig
Verwant aan het begrip genadigheid is het begrip barmhartigheid, in de Bijbel ook wel innerlijke
ontferming genoemd. Dit begrip is verwant aan het Hebreeuwse woord voor baarmoeder, waarmee dus een
zeer diep ervaren warmte wordt uitgedrukt. Barmhartigheid is een belangrijke eigenschap van God, want
als Hij zijn Naam uitroept tegenover Mozes, zegt Hij:
"Ik zal genadig zijn, wie ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik mij ontferm." (Exodus 33:19)
God is barmhartig en bewogen met de mensen in nood, die hulp van buitenaf nodig hebben. Hij is een
Vader voor weduwen en wezen. God luistert naar de "verbrokenen van hart". Zie ook Psalm 116:5 en
Joël.2:13. Hij richt zwakken op. Aan verachte buitenstaanders geeft Hij ruimhartig een plek temidden van
zijn volk (Jes.56:3-5). In Exodus 19:4 lezen we dat Hij zijn volk Israël als op adelaarsvleugels gedragen
heeft. God zorgt voor de zijnen als een vader (Ps.103:13) of als een moeder (Jes.66:23).

1

LEEUW ALS BEELD VAN GODS SOUVERIENITEIT

Gods soevereiniteit
Een van de cherubs ziet er uit als een leeuw, waarmee Gods soevereiniteit wordt uitgebeeld. De leeuw
wordt ook wel de koning van de dierenwereld genoemd. Het leeuw-aspect heeft alles te maken met Gods
koningschap. Het vertegenwoordigt Gods gezag, kracht en onafhankelijkheid. Het heeft te maken met alles
wat God WIL.
Het leeuw-aspect wordt in Openbaring 4:7 als eerste genoemd en dat zegt iets van het relatieve gewicht van
Gods soevereiniteit. Dit komt overeen met het feit dat deze eigenschap in de Bijbel sterk wordt benadrukt.

Bij Gods soevereiniteit kunnen we denken aan drie hoofdeigenschappen, die min of meer in elkaar
overvloeien: God is eigenmachtig, gezagvol en krachtdadig.
Eigenmachtig
De leeuw is een beeld van onafhankelijkheid, eigenmachtigheid en onaantastbaarheid. Zo is God aan
niemand verantwoording schuldig (Jer.49:19). Als zodanig vergelijkt God Zichzelf met een leeuw:
"De Here brult uit Sion en uit Jeruzalem verheft Hij zijn stem." (Amos 1:2)
"De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, wie zou niet profeteren?"
(Amos 3:8)
Gezagvol
Talloze malen wordt in de Bijbel Gods koningschap (Ps.146:10), verhevenheid (Ex.15:1) en zijn absolute
gezag (1Kron.29:11) benadrukt. Jezus wordt de Leeuw van Juda genoemd (Op.5:5), waarmee niet alleen
zijn afkomst wordt aangeduid, maar ook zijn koningschap als "Zoon van David". Hij stierf aan het kruis als
de Koning van de Joden en zal eenmaal terugkeren als Koning. Trouwens, zijn "volledige" naam luidt:
Here Jezus Christus. Niet voor niets staat "Here" (=Koning) vooraan en niet "Jezus" (=Verlosser). Laten we
dat nooit vergeten!
Krachtdadig
De leeuw is het symbool van moed en kracht, immers, wat is sterker dan een leeuw? (Ri.14:18). De leeuw
is de held onder de dieren, die voor niets terugdeinst (Spr.30:30) en het symbool van dapperheid
(2Sam.17:10; 1Kron.12:8; Ps.30:30). De leeuw is ook een verscheurend dier. Zo is God als een verterend
vuur voor zijn vijanden. Er is overigens geen roofdier dat in de Bijbel zozeer in positieve zin wordt
genoemd.
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GOD IS EIGENMACHTIG

God is onafhankelijk
In de Bijbel lezen we dat de eeuwige God de enige is die onsterfelijkheid heeft:
"... de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk
licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan... (2 Timoteüs 6:15-16)
God is de enige in het heelal die leven in Zichzelf heeft en die daarom volkomen onafhankelijk is. Hij
treedt volledig zelfstandig en eigenmachtig op en daarin onderscheidt God zich van alles en iedereen.
Daarom kan alleen God Zichzelf aanduiden met die bijzondere naam "Ik ben" (Ex.3:14), een naam die
betrekking heeft op de verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. In het bijbelboek
Openbaring komen we een prachtige "vertaling" van deze naam tegen:
"Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige." (Openbaring
1:8)
God is aan niemand verantwoording schuldig. God doet wat Hem goeddunkt (Ps.115:3; Ps.135:6). Alle
andere levende wezens zijn door God geschapen en hebben het leven van Hem ontvangen en daardoor zijn
ze afhankelijk van Hem. God is volkomen vrij in zijn doen en laten. Hij bepaalt wat er gebeurt en wordt
daarbij door niemand beperkt of gedwongen om iets tegen zijn wil te doen.
God is initiatiefrijk
God is degene die initiatieven neemt. Hij heeft besloten tot het scheppen van hemel en aarde en sindsdien
leidt Hij de geschiedenis en voert Hij zijn plannen uit, soms door de mensen hun gang te laten gaan, soms
door in te grijpen. Denk maar aan de zondvloed, de roeping van Abram, de manier waarop God het volk
Israël door de eeuwen heen geleid heeft. Denk ook aan het zenden van Jezus naar de aarde, aan de
krachtdadige bekering van Paulus, aan het herstel van de staat Israël in 1948, enzovoort. De Bijbel staat vol
met voorbeelden van goddelijk ingrijpen, van opdrachten die God aan individuele mensen gaf en van Gods
plannen voor de toekomst. God grijpt voortdurend in, zowel in het groot (wereldgeschiedenis) als in het
klein (in jouw en mijn leven), of we het opmerken of niet.
God is de eerste in alles
God is Degene, die in alles de toon aangeeft. Jezus wordt de "Leidsman en Voleinder van ons geloof"
genoemd (Heb.12:2). Hij is de grote Pionier en Voortrekker, die ons heeft voorgeleefd hoe een leven in
volkomen gehoorzaamheid en verbondenheid met God er uit ziet. In zijn sterven en opstanding is Hij ons
voorgegaan op de weg die we allemaal hebben te gaan: sterven aan onszelf en leven vanuit het nieuwe

leven dat Hij ons geeft en om aan het einde van ons aardse leven via de dood het Leven binnen te gaan.
Kortom: Jezus is degene die in alle opzichten voorop gaat en een voorbeeld voor ons is.
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GOD IS GEZAGVOL

"De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed... Uw troon staat vast van oudsher..." (Psalm
93:1-2)
God is verheven boven alles
God is verheven boven al wat leeft en troont in het hoogste gedeelte van de hemelse sfeer in een
"ontoegankelijk licht" (1Tim.6:16). Alle namen, waarmee God in de Bijbel genoemd wordt, hebben iets in
zich dat aangeeft dat Hij boven alles en iedereen verheven is.
Gods glorie is oneindig en kan op zich door niemand worden vergroot. Toch betekent het veel voor de
Schepper wanneer zijn schepselen Hem eren door daden van liefdevolle toewijding en gehoorzaamheid.
God is de heerser van de schepping
God regeert met onbetwist gezag over alles wat Hij geschapen heeft (Ps.47:7-8). Hij is de God der goden
en de Here der heren (Deut.10:17) oftewel het absolute toppunt van autoriteit en gezag. Zijn troon,
gebouwd op gerechtigheid en recht (Ps.89:15), is dan ook onaantastbaar en zal nooit en te nimmer
wankelen.
Ook Jezus wordt onze Koning genoemd. Hij stierf aan het kruis als de "Koning van de Joden". Nadat Jezus
zijn taak op aarde volledig had vervuld, ontving Hij welverdiend een zeer hoge positie in de hemelse
gewesten. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en dat betekent dat Jezus de uitvoerende macht heeft
onder het oppergezag van de Vader. Ook zal Hij terugkomen om als de lang verwachte Vredevorst over de
aarde te regeren en zijn koningschap zal voor eeuwig zijn.
Gods wil wordt uitgevoerd
Gods absolute heerschappij houdt in dat zijn wil wet is in het heelal. Gods besluiten staan vast en Zijn wil
wordt uitgevoerd:
"Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal mijn welbehagen doen." (Jesaja 46:10)
Dat mogen we als gelovigen ook beamen in het "onze Vader":
"...Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde." (Matteüs 16:10)
God heerst over de geschiedenis. Zijn Woord is voldoende om alles te doen gebeuren wat Hem goeddunkt.
Vooral in het scheppingsverhaal lezen we dat God sprak en alles ontstond zoals God het bedacht had. God
heeft alles onder controle en er is nooit paniek in de hemel. Het is een geweldige bemoediging voor ons om
te weten dat Gods heerschappij geen grenzen kent.
God verwacht gehoorzaamheid en ontzag van mensen
God wil graag dat de schepping zich vrijwillig en uit liefdevolle toewijding onderwerpt aan zijn gezag
(Mar.12:30). God is geen zelfzuchtige, hardvochtige tiran, maar Hij weet zich als gezagdrager ook volledig
verantwoordelijk voor ons welzijn.
Onze Koning is tot het uiterste gegaan om Zich aan ons te geven door te sterven aan het kruis. Zo'n Koning
is het toppunt van edelmoedigheid en voor de volle 100% betrouwbaar. Daarom is het een voorrecht, een
eer en een vreugde om zo'n Koning te dienen en te gehoorzamen.
God is Rechter en Richter
Gods heerschappij en koningschap houdt ook in dat Hij de hoogste Rechter is (Ps.75:7; 2Tim.4:8). Dat
betekent dat Hij zijn wetten handhaaft op een rechtvaardige en tegelijk genadige wijze. Tenslotte beslist
God wat ieders eindbestemming zal zijn: eeuwig leven of de eeuwige dood. Bij het "laatste oordeel"
(Op.20:11-15) zal God het laatste woord hebben.
God is ook opvoeder
In de lange geschiedenis van het volk Israël kunnen we talloze malen zien hoe God zijn volk steeds
stimuleert om het goede te doen en de zonde na te laten. Als een goede opvoeder beloont Hij zijn volk met
zegeningen als het Hem gehoorzaamt, en laat Hij tegenslagen toe als ze zondigen. Denk aan de toezegging
van zegen en vloek aan het volk Israël in Deuteronomium 28. Ook in het Nieuwe Testament lezen we
hierover:

"Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering ... want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij
kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt." (Hebreeën 12:5-6)
God is geen slappe Vader, die zijn kinderen laat aanmodderen met het risico dat ze verkeerd terechtkomen.
God gaat zorgvuldig met ons om en laat zo nodig moeilijke levensomstandigheden toe als die tot ons
welzijn dienen. Daarom heeft God bijvoorbeeld de ballingschap van het volk Israël toegelaten om te
voorkomen dat het zou ondergaan in totale goddeloosheid. In de gelijkenis van de verloren zoon zien we
hoe God zijn jongste zoon vrijuit liet gaan omdat er geen betere manier was om een indringende levensles
te leren (Luc.15:11-24). Let wel, het gaat hier niet om vergeldingsstraffen, want die horen niet in een
opvoeding thuis. Gods opvoedmethoden getuigen van grote wijsheid, bedachtzaamheid en zorgzaamheid.
Ze zijn gericht op het allerbeste resultaat op de lange termijn.
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GOD IS KRACHTDADIG

Gods kracht is onbeperkt
Niemand overtreft God in kracht. God bruist van energie. Alle energie is immers van Hem afkomstig! God
is oneindig krachtdadig, maar weet zijn kracht volmaakt te beheersen, in tegenstelling tot de mensen.
Niemand doet zulke krachtige daden als God (Deut.3:24). Gods kracht werkt niet alleen op het aardse vlak,
maar vooral ook op het geestelijke vlak. Denk maar aan de Heilige Geest, die met kracht in gelovigen
werkt (Hand.1:8; Ef.1:19).
God is een strijder
In het Oude Testament lezen we talloze malen dat God Zich in de strijd wierp als vijanden het op Zijn volk
Israël hadden gemunt. Daarom wordt God in het Oude Testament dikwijls de God van de hemelse
legermacht genoemd. De Here is een krijgsheld (Ex.15:3) en strijdt voor zijn volk (Deut.3:22; Deut.20:4).
Toen Jezus op aarde geboren werd, was dat een militaire actie, die werd begeleid door een hemelse
legermacht (Luc.2:13) en niet door een zoetsappig engelenkoortje zoals de meeste mensen denken.
Jezus heeft overwonnen
Jezus heeft de kracht van de drie-enige God getoond in het kruis. Allereerst heeft Hij Zichzelf overwonnen,
omdat Hij niet zijn eigen voordeel heeft gezocht, maar uit liefde voor de mensheid het kruis vrijwillig heeft
aanvaard en zijn leven heeft afgelegd. In de tweede plaats heeft Jezus gezegevierd over het rijk van de
duisternis. Door zijn plaatsvervangend sterven het recht heeft verworven om mensen nieuw, eeuwig leven
te geven in plaats van de eeuwige dood.
Opstandingskracht
De kracht van Jezus komt het sterkst naar voren bij de opstanding (Rom.1:3). De Bijbel spreekt zowel over
het feit dat Jezus zelf is opgestaan als dat Hij door de Vader is opgewekt. Het maakt niet zoveel uit, omdat
Vader en Zoon een hechte eenheid vormen. In de evangelieverkondiging van de eerste tijd werd sterk de
nadruk gelegd op de opstanding van Jezus, omdat hierin de kracht van Jezus het sterkst naar voren komt.
Dat moeten wij dus ook maar meer doen, nietwaar? We moeten Jezus niet eenzijdig voorstellen zoals Hij
was toen Hij op aarde leefde, maar als de persoon die Hij NU is. In Openbaring 1:13-16 wordt ons verteld
hoe de inmiddels verheerlijkte Here Jezus zich aan de apostel Johannes openbaarde:
 Zijn ogen flikkerden als een vlammend vuur.
 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven.
 Zijn stem klonk zo krachtig als het geluid van geweldige watermassa's.
 Zijn tong was zo scherp als een tweesnijdend zwaard.
 Zijn gezicht schitterde als de felle zon.
Vroeger vond ik die beschrijving van Jezus' verschijning altijd een beetje angstaanjagend. Later ging ik
begrijpen dat Jezus dat niet deed om Johannes aan het schrikken te maken, maar om hem te laten zien hoe
krachtig Hij is als degene die de gelovigen beschermt en strijdt tegen het rijk van satan. Geen wonder dat
satan beeft voor zijn verschijning!
God is een vergelder van het kwade
In de Bijbel staat tamelijk veel geschreven over de wraak van God. Het is een onderwerp dat in sommige
kringen te veel benadrukt wordt, zodat de kerkgangers beven bij de gedachte aan Gods brandende toorn en
zijn vlammende oordeel. In andere kringen wordt gedaan alsof Gods wraak niet bestaat, want het klinkt zo

afschrikwekkend. Maar, als we een gebalanceerd beeld van God willen krijgen, mogen we dit aspect van
God niet stiekem weglaten.
Gods wraak of vergelding is een uitwerking van Gods gerechtvaardigde boosheid over de zonde. God voert
zo nodig strafgerichten uit over zijn vijanden als vergeldingsacties (Ps.94:1-2), denk bijvoorbeeld aan de
zondvloed (Gen.6:5-7) en de verwoesting van Sodom en Gomorra (Gen.18-19).
Toen David achterna gezeten werd door koning Saul, liet hij de vergelding over aan God. Door die
instelling bleef hij zelf vrij van schuld. Gods vergelding is namelijk onze bescherming en bewaart ons
ervoor om zelf het kwade op een onverantwoorde manier te vergelden. Als we in verbondenheid met Hem
leven, hoeven we als gelovigen zijn wraak niet te vrezen, want alle vergelding voor onze beleden zonden
heeft God op Jezus doen neerkomen. Die vergelding heeft dus al plaatsgevonden en zal niet worden
herhaald.
Daarom heb ik er grote moeite mee als gelovigen spreken over Gods straffende hand over hun leven. Zo
hoorde ik eens een weduwe zeggen bij de begrafenis van haar man: "de Here heeft mij geslagen." God laat
in het leven van gelovigen wel moeiten en beproevingen toe, maar niet om hen daarmee te straffen voor
hun zonden. God past deze gebeurtenissen op een of andere manier in als lesmateriaal voor de "leerschool
van het geloof". En dat is uiteindelijk tot ons welzijn.
God is een Beschermer en Bevrijder van gelovigen
God heeft zijn volk Israël met grote kracht uit Egypte geleid en zijn volk voortdurend krachtdadig
geholpen. Dezelfde God staat even nadrukkelijk klaar om ons in alle opzichten bij te staan in de strijd, in
geestelijke zin wel te verstaan. God is "een toevlucht en een sterkte" (Ps.46:1), "een kracht en een schild"
(Ps.28:7). De Bijbel staat vol met voorbeelden waarbij mensen op wonderlijke manieren werden beschermd
of bevrijd. Denk maar aan David die beschermd werd tegen de aanvallen van koning Saul, Daniël die de
leeuwenkuil overleefde en Petrus die uit de gevangenis gered werd. God geeft zijn kracht aan zwakken
(Jes.40:29-31). De Heilige Geest geeft de gelovige van binnenuit alle kracht die hij nodig heeft om te
overwinnen in de dagelijkse strijd.
"De Here, uw God is met u, overal waar gij gaat." (Jozua 1:9)
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RUND ALS BEELD VAN GODS ZORGZAAMHEID

Gods zorgzaamheid
Een van de cherubs ziet er uit als een rund. Dat is een symbool van Gods zorgzaamheid, waarmee Hij zijn
schepping onderhoudt en alles geeft wat nodig is, in overvloed. Vroeger werd in dit verband ook wel de
term voorzienigheid gebruikt. Gods zorgzaamheid heeft te maken met alles wat God doet voor zijn
schepping.
Bij Gods zorgzaamheid kunnen we denken aan drie hoofdeigenschappen, die min of meer in elkaar
overvloeien: God is dienstbaar, werkzaam en trouw.
Dienstbaar
Een rund is een buitengewoon nuttig dier en heeft heel wat te bieden aan zijn eigenaar: melk om te drinken,
vlees als voedsel en de huid om er leer van de maken. En wat er dan nog overblijft wordt ook nog voor
allerlei doeleinden gebruikt. Ook is het rund een teken van welzijn en rijkdom (Gen.24:35; 26:12-14; Job
1:3).
Een rund is een symbool van dienstbaarheid en offerbereidheid. Jonge, gave runderen werden geofferd
(Lev.1:5; 4:3,14) als de meest waardevolle offerdieren. Al de geslachte offerdieren waren verwijzingen
naar het grote offer, dat eenmaal door de Zoon van God aan het kruis zou worden gebracht.
Werkzaam
Hoewel een rund een krachtig dier is, zal hij waarschijnlijk nooit een olympisch record vestigen op de
honderd meter, want hij is bepaald niet een van de snelste. Maar het is een harde werker en levert constant
dezelfde hoeveelheid werkkracht. Hij is daarmee een symbool van praktische werkzaamheid en
gestructureerdheid. Zo is ook God zeer ordelijk in zijn handelen. In de schepping, in zijn wetgeving is
duidelijk structuur te ontdekken. God is ook werkzaam en zeer actief betrokken bij het zorgdragen voor zijn
schepping.
Trouw

Vooral ossen kunnen worden ingezet voor het langdurig uitvoeren van routinematig, zwaar werk,
bijvoorbeeld voor het trekken van een ploeg (Spr.14:4). Probeer je eens voor te stellen dat een boer zijn
ploeg laat trekken door een leeuw. Die is wel sterk, maar iedereen begrijpt dat zo'n onstuimig dier niet
geschikt is voor zulk werk. Een os is juist heel goed in toom te houden. Een rund is dan ook het toppunt
van stabiliteit en betrouwbaarheid en dient als beeld voor Gods trouw en eeuwige onveranderlijkheid.
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GOD IS TROUW

God is beheerst
Hoewel God oneindig sterk is en ook vol gevoel, laat Hij Zich nooit meeslepen door gevoelens, maar is Hij
volkomen beheerst in zijn optreden. Op vele plaatsen lezen we in de Bijbel dat God zijn boosheid inhield
als Hij het volste recht had om zeer hard op te treden. Ook Jezus heeft bewonderenswaardige
zelfbeheersing getoond, vanaf het moment dat Hij in de woestijn door satan op de proef werd gesteld tot in
de lijdenstijd waarin hij tot het uiterste beproefd werd. Hij liet Zich niet tot zonde of ongehoorzaamheid aan
de Vader verleiden.
God is onveranderlijk
In God is geen spoor van grilligheid of veranderlijkheid (Ps.102:26-28). In Gods persoonlijke bedoelingen
en plannen is geen wispelturigheid te ontdekken (Jak.1:17). De Here is een eeuwige rots, waar je op kunt
bouwen (Jes.26:4). Mensen veranderen, culturen veranderen, tijden veranderen, de wereld verandert, maar
God niet. We kunnen altijd op Hem bouwen.
God geeft rust en stabiliteit
Je kent waarschijnlijk wel de overbekende uitnodiging van Jezus om bij Hem rust te vinden (Mat.11:28).
Dit bijbelvers heeft zowel betrekking op de onrust van het ronddolen zonder Hem als op de onrust van het
in eigen kracht proberen volmaakt te zijn. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zoveel onrust was als nu.
Iedereen is druk met van alles dat dringend nodig schijnt te zijn en in ijltempo komt een stortvloed van
informatie op ons af, die we allemaal denken te kunnen verwerken. Te midden van al die gekte staat Jezus
als de bron van rust en vrede. Alleen Jezus geeft echte vrede en is ook de komende Vredevorst.
God geeft veiligheid en bescherming
De Bijbel geeft talloze aansporingen om vooral te vertrouwen op zijn bescherming. Zijn eeuwige armen
dragen ons, vooral als we dat zo hard nodig hebben (Deut.33:27). Omdat God tegelijk ook oneindig
krachtig is, mogelijk we ons volkomen veilig weten bij Hem. Hij is onze schuilplaats, waar we veilig
kunnen wegkruipen als het ons even te veel wordt. Hij is er altijd als we Hem nodig hebben.
God komt zijn beloften na
De Bijbel staat boordevol beloften, die er niet om liegen. We mogen van God verwachten dat Hij geen
enkele van al die beloften onvervuld laat. God staat volledig achter zijn afspraken (Num.23:19) en houdt
Zich aan zijn verbonden (Deut.7:9). Wel moeten we bedenken dat we Gods beloften meestal alleen
daadwerkelijk ontvangen als we ze in geloof aannemen. Zo heeft God voor vandaag hulp en kracht beloofd.
Hij heeft ons beloofd elke dag bij ons te zijn en dat we eenmaal met Hem verenigd zullen worden, als we
naar de hemel gaan. Ook heeft Hij beloofd dat Jezus zal terugkomen om de aarde weer tot een paradijs te
maken. Kortom, genoeg beloften om elke dag naar uit te zien.
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GOD IS DIENSTBAAR

Gods geeft wat we nodig hebben en nog meer
God heeft het volk Israël op wonderlijke wijze van voedsel en water voorzien terwijl het door de woestijn
trok (Deut.2:7). Denk eens in hoeveel voorzieningen er in deze tijd nodig zouden zijn om een
miljoenenvolk veertig jaar in de woestijn te onderhouden. Iets dergelijks is nooit eerder en nooit daarna
vertoond. God voorzag Elia van voedsel bij de beek Kerit en gebruikte daar zelfs raven voor, dieren die
zoiets nooit uit zichzelf zouden doen (1Kon.17:2-6). Later zorgde Hij voor krachtvoer voor Elia, zodat deze
helemaal naar de Sinaï kon lopen zonder onderweg "bij te hoeven tanken" (1Kon.19:4-8).
In de allerbekendste Psalm beschreef David Gods zorgzaamheid kort en krachtig:
"De Here is mijn Herder. Mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1)

Ook in het Nieuwe Testament wordt ons voorgehouden dat God "in Christus" ons geeft wat we nodig
hebben, in de eerste plaats in geestelijke zin (Ef.1:3) maar ook alle andere opzichten (1Petr.5:7; Rom.8:32).
Doordat God zijn Zoon aan ons gegeven heeft, zijn al die andere zegeningen daarbij vergeleken gewoon
peanuts, dus daar kunnen we rustig op rekenen. Paulus, die veel ervaring had met Gods zorg voor hem,
drukte het zo uit:
"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien." (Filippenzen 4:19)
Dit heeft betrekking op zowel stoffelijke als geestelijke behoeften. Tot in eeuwigheid zal Hij voorzien in
alles.
God geeft leven
De kostbaarste zegen die God aan zijn schepselen heeft gegeven is het leven. We denken dan enerzijds aan
het fysieke leven met alle bijbehorende mogelijkheden, maar ook aan het geestelijke leven dat God mensen
geeft die zich tot Hem bekeren (wedergeboorte). God heeft beloften gegeven over eeuwig leven na het
leven op aarde. Daarbij kunnen we denken aan leven in de hemel, opstanding uit de doden en leven op de
nieuwe aarde.
God doet goed aan iedereen
Gods daden zijn weldaden. Toen Jezus op aarde was, sprak Hij over het Koninkrijk van de hemel. Tegelijk
deed Hij veel praktische dingen voor de mensen om hen te bevrijden van demonische banden en allerlei
narigheid. Hij genas de zieken, gaf hongerige mensen te eten, bemoedigde de mensen aan de rand van de
samenleving en had een vriendelijk woord voor iedereen.
God is bescheiden
De allerhoogste God zou het volste recht hebben om Zich te laten eren met indrukwekkende ceremonies,
imponerende tempels en allerlei andere pracht en praal. Toch komt God erg bescheiden over. Het eerste
heiligdom (de tabernakel in de woestijn) was niet meer dan een uitneembare tent met wat spullen, die door
de priesters gedragen moesten worden. Toen later koning David het voornemen uitte om die oude
tabernakel te vervangen door een prachtige tempel, kreeg hij via de profeet Natan te horen dat het voor God
eigenlijk niet hoefde. God vond een eenvoudige tabernakel genoeg. God stelde Davids plan ongetwijfeld op
prijs, maar liet hem weten dat God juist een huis voor David wilde bouwen, in figuurlijke zin: een
eeuwigdurend koningshuis. Als je dat leest in 2 Samuël 7:4-17 kom je onder de indruk van Gods
bescheiden opstelling. En als we lezen over de nieuwe aarde, dan lezen we weer zoiets simpels:
"...Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zal
zelf bij hen zijn..." (Openbaring 21:3)
De eenvoud van onze allerhoogste God is een van zijn meest indrukwekkende sieraden! God zit niet op
show te wachten. Het liefst woont Hij eenvoudigweg in mensenharten waar Hij welkom is. God houdt er
andere waarden op na dan de mensen!
God is nederig
God stelt zich tegenover zijn schepping niet alleen op als Heerser, maar ook als een nederige Dienaar. Jezus
heeft dat laten zien tijdens zijn werk op aarde:
"Wie onder u groot (leeuw-aspect) wil worden, zal uw dienaar (rund-aspect) zijn. Gelijk de Zoon des
Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen (leeuw-aspect), maar om te dienen (rund-aspect) en zijn
leven te geven als losprijs voor velen." (Matteüs 2:26-28)
Gods nederige dienstbaarheid is vooral uitgedrukt in de persoon van Jezus, die zijn Vader diende. Hij
toonde dat door enerzijds Gods wet in alle opzichten na te leven en anderzijds het ultieme offer aan de
Vader te brengen: zijn leven. Typerend waren zijn woorden die Hij in Getsemane tegen zijn Vader zei:
"Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede."
Jezus had Zich bereid getoond om zijn hemelse glorie af te leggen en vrijwillig een menselijk lichaam aan
te nemen en heeft zich dieper vernederd dan wie ook: tot de kruisdood (Fil.2:6-8). Jezus, de Leeuw van
Juda (Op.5:5) werd het Lam van God (Op.5:6). Van de allerhoogste positie tot de allerlaagste positie. In
Johannes 12 lezen we hoe Jezus bij het laatste Pascha (oftewel het EERSTE Avondmaal!) zijn kleren
(=waardigheid) aflegde, en de voeten van zijn discipelen ging wassen om dit te illustreren.
God brengt het hoogste offer
Gods oneindige offerbereidheid is wellicht een van zijn minst begrepen eigenschappen. God heeft bewezen
dat Hij het meest kostbaarste, namelijk zijn Zoon over had voor het welzijn van zijn schepping. Dit is een
van de meest onbegrijpelijke waarheden over God. God had besloten om maar één Zoon te hebben en
daarin alles van Hem zelf te investeren. Die ene Zoon heeft Hij gegeven en daarmee heeft Hij alles gegeven

wat er te geven was. Omdat de Zoon niet losstaat van de Vader en er een geheel mee vormt, kunnen we
rustig stellen dat God zichzelf gaf. Onbegrijpelijk.
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GOD IS WERKZAAM

God zet Zich in
Door de hele Bijbel heen zien we dat God meer is dan een Koning (leeuw-aspect) die vol wijsheid (adelaaraspect) en vriendelijkheid (mens-aspect) vanaf een afstand naar ons zit te kijken. Integendeel. God is
werkzaam en actief aanwezig in onze levens, ook al zien we natuurlijk lang niet alles wat Hij doet. Gods
engelen zijn om ons heen, door God gestuurd om ons te ondersteunen (Ps.103:20-21; Heb.1:14). God werkt
voortdurend via de Heilige Geest in en door alle gelovigen, die vanuit de verbondenheid met Hem zich
actief willen inzetten voor anderen (1Kor.12:6). God is alles behalve een toeschouwer.
Toen Jezus op aarde was, zette Hij Zich op alle fronten in voor het welzijn van Israël. Enkele van zijn vele
activiteiten waren:
 zieken genezen
 mensen bevrijden van demonische geesten
 mensen bemoedigen
 onderwijs geven aan kleine groepen volgelingen
 grote groepen toespreken
 mensen ontvangen voor pastorale gesprekken
 zorgen voor voedsel (wonderbare spijziging en visvangst)
Vaak ging het de hele dag door!
God is ordelijk
God heeft gezorgd voor vaste structuren in de natuur, waardoor er in de natuur een complex maar stabiel
evenwicht is ontstaan. Daaruit kunnen we leren dat God ordelijke en gestructureerd is (1Kor.14:33). Zo
heeft Hij aan zijn volk Israël inzettingen gegeven om structuur te geven aan de samenleving. Denk maar
aan de Sabbatsvieringen, de jaarlijks terugkerende feest- en gedenkdagen, sociale richtlijnen, enzovoort.
Ook gaf God verordeningen over de manier waarop het volk de eredienst voor Hem diende te verrichten.
God is consequent
Hoewel de oneindig creatieve God onnavolgbaar is in zijn wijze van handelen, zijn er toch bepaalde
structuren waar te nemen. In deze bijbelstudie gaan we uitvoerig in op Gods scheppingsorde en hoe het
herscheppingsverhaal van Genesis 1 naadloos aansluit met de geestelijke herschepping van de mens. We
zien dat de Bijbel, hoewel die door veel verschillende auteurs is geschreven over een periode van vele
eeuwen, toch een wonderlijke eenheid vormt. Gods Woord spreekt zichzelf niet tegen, ook al lijken
sommige details niet te kloppen. God is consequent en zal nooit iets doen dat tegen zijn eigen Woord
ingaat. God houdt er geen grillige manier van optreden op na. Hij laat Zichzelf kennen en mensen kunnen
altijd weten wat ze aan God hebben.

