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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.

WIE IS 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...

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:



In het Oude Testament wordt beschreven
hoe God omgaat met het volk Israël als een
Koning over zijn volk.
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).

In het Nieuwe Testament wordt
verder beschreven hoe God
met
(nieuwtestamentische)
gelovigen omgaat, als een
Vader met zijn kinderen.
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.
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.
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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?

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
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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...

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.
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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).

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 34:2122; 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).

Het geloof nu is de zekerheid der dingen,
die men hoopt, en het bewijs der dingen,
die men niet ziet!
Hebr. 11:1
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