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Alles uit dit boek mag vrij worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van fotokopie, digitale
verwerking of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande toestemming van de auteur. Geeft u iets
uit dit boek aan anderen door, doe dit dan zonder
daarvoor vergoeding te vragen.
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Voorwoord

Als u eens wist hoe bijzonder waardevol u bent.
Hij die u oorspronkelijk heeft bedacht, weet dat maar al te
goed. Hij kende u al nog vóór u werd geboren en Hij heeft
een heel speciale bedoeling met u. Dat u er bent is niet
zomaar, uw leven is bestemd om in de plannen van de
Allerhoogste God te worden opgenomen, om de plaats in te
nemen die Hij vanaf het begin voor u heeft gereserveerd. Er
is een hele nieuwe fase aangebroken, waarin God u Zijn
heerlijkheid bekendmaakt en die met u wil delen.
(1Kor.2:7) Al vindt u zichzelf misschien niet zo bijzonder,
bij onze Almachtige en goede Vader bent u meer dan
welkom. Hij houdt onvoorwaardelijk van u en Hij kan u
heel goed gebruiken. Juist omdat u zo kostbaar voor Hem
bent, heeft Hij speciaal voor u Zijn geliefde Zoon ingezet
om u te winnen. Hij heeft plannen met u waar u geen notie
van heeft. Verstopt in uw binnenste, liggen de talrijke
kostbaarheden te wachten tot Hij ze mag gebruiken en ze
door Zijn heerlijkheid kan openbaren.
Ja… u bent zéér kostbaar. Wat anderen ook van elkaar of
van u zeggen, uw hemelse Vader weet hoe waardevol u
bent. Hij kent u als geen ander. U bent voor Hem uniek en
Hij heeft al die tijd naar u gezocht om u dit bekend te
maken. En dat, terwijl u net als veel andere mensen van
deze rijkdom en kostbaarheden niets afwist, of ook maar in
de gaten had dat ze nu juist voor u bestemd zijn. Dat is de
reden dat u dit boekje krijgt, waarin een paar van deze voor
u bestemde kostbaarheden worden beschreven. Deze
boodschap van God hebben wij als geschenk ontvangen, en
zo geven wij hem ook door. De Heer Jezus Christus sprak
altijd het kostelijke Woord van de Vader en genas de zieken,
maar Hij deed dat steeds pro Deo. De kostbaarheden
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waarover de Meester sprak en telkens uitdeelde, zijn
nimmer met geld te koop. ‘Om niet hebt gij het ontvangen,
geeft het om niet.’ (Matt.10:8) Voor de mensen van toen,
die uit onze tijd en die er nog komen, is Hij de Christus; het
grootste geschenk van God ooit, naar wie men moet
luisteren en Hem nederig als Meerdere aannemen.
Voor diegenen die op de boodschap van God ingaan is
vernieuwing en een toekomst van heerlijkheid weggelegd,
ja hij of zij zal de ongekende gelukzaligheid ervaren die de
Vader voor deze geliefden heeft voorbereid. U zult zich
wellicht net als Nikodemus afvragen: ‘Hoe kan dit
geschieden?’ (Joh.3:9) Wat moet u doen om de kostelijke en
altijddurende heerlijkheid van God te ontvangen? Als u
eenmaal weet hoe u het nieuwe leven van God kunt
bemachtigen, zult u uw oude bestaan graag prijsgeven. Uw
oude reputatie, uw oude prestige, uw oude ego, dat zult u er
allemaal voor over hebben. Jezus sprak: ‘Wees niet
bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader
behaagd u het Koninkrijk te geven.’ (Luc.12:32) Dit
kostelijke Koninkrijk van God gaat ieder aards bezit ver te
boven. Het zal u vergaan als de rijke koopman uit het
evangelie van Mattheüs. Al zoekende naar schatten, vond
hij een zeer kostbare parel! Vervolgens verkocht hij alles
wat hij bezat, om die ene te kunnen kopen.
De woorden van God werden in de Bijbel samengebracht
en zijn als de noten van een muziekstuk. Sinds eeuwen zijn
die bekend en iedereen mag ze vrij gebruiken, er rust zelfs
geen auteursrecht op. Iedereen mag muziek maken en
zingen zoveel hij of zij dat wil, en zo hoort het ook. Wat is
een boek? Wat velletjes papier en wat inkt, meer niet. Nu
gaat het er alleen nog om welke noten gebruik je, waar
brengen de woorden je naar toe? God Zelf doet ons
aangaande Zijn Woord de volgende mededeling: ‘Zo zal het
ook gaan met mijn Woord. Het komt voort uit mijn mond;
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het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer
het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd,
waartoe Ik het heb gezonden.’ (Jes.55:11)
Net als in vroeger tijd zal Gods kracht onveranderd in Zijn
Woord blijken aanwezig te zijn. Bij het lezen zal Hij
innerlijk contact met u maken, om u te verheffen uit uw
oude bestaan en u eeuwig leven schenken. Zoals bij de
apostel Johannes, zal er een stem uit de hemel tot uw hart
spreken en zeggen: ‘Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat
na dezen geschieden moet.’ Dat is Gods expliciete
bedoeling; dat uw innerlijke mens zal opstaan en dat uw
gedachten zullen veranderen en vernieuwen. (Kol.3:10) Dat
u van de verborgen bestemming die Hij sinds de schepping
voor u bereid heeft, op de ‘hoogte’ zult komen en die zult
bereiken.
Het mysterie van de heilige God en Vader wordt ons in
Christus helemaal geopenbaard, omdat in Hem alle schatten
van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kol.2:3) Moge
Hij u tijdens het lezen van dit boek en daarna, van Zijn
bedoelingen met uw leven overtuigen. Alle dingen zijn
mogelijk voor degenen die in Christus Jezus geloven.
Halleluja! Geprezen zij God de Vader en Zijn Zoon Jezus,
in Wie reeds de ganse volheid van God aanwezig is.

Vaassen, juli 2008
F. Roos
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Inleiding

Hoewel de verschillende hoofdstukken van dit boek elkaar
aanvullen en samen één geheel vormen, staan ze voor zover
dat mogelijk is ook op zichzelf. Zoals metaforisch de
landen van Europa allen afzonderlijk functioneren,
beschrijven ze ook allemaal een deel van hetzelfde
continent. Een aantal landen vertoont daarbij sterke
overeenkomsten, maar hebben toch ieder hun eigen
bijzonderheden en kenmerkende waarde. Wanneer vanuit de
ruimte op de aparte landen wordt ingezoomd en die in
close-up worden bekeken, komen de details van deze
gebieden aan het licht. Zoals in de beeldspraak het water
van een grote rivier als de Rijn door meerdere Europese
landen stroomt, zo stroomt ook het water van het ‘bad der
wedergeboorte’ door de verschillende hoofdstukken van dit
boek.
Een thema als de wedergeboorte kan zo vanuit meerdere
contexten worden bekeken, om daardoor een zo goed
mogelijk begrip van dit onderwerp te krijgen. Bij de
uitlegging van de Bijbelse thema’s is dikwijls verder
gegaan dan de traditionele exegeten of zijn die soms geheel
genegeerd, om de uiteindelijke voltooiing van Gods
plannen te kunnen vatten. De hemelse of ‘hoge weg’ is ons
door de Heer Jezus ontsloten, en wij willen Hem daarop bij
Zijn zegetocht door het Koninkrijk der hemelen
gehoorzaam volgen. Omdat de tekst herhaaldelijk
betrekking heeft op deze hemelse werkelijkheid, is het
verstandig om bepaalde passages rustig door te lezen en
waar nodig ze nog eens te herlezen. Om de eindbestemming
van de weg Gods te kunnen bereiken, zullen wij die de
Heer Jezus volgen steeds de nieuwe dingen die Hij aanreikt
moeten aannemen. Aangekomen bij ‘de maat van de
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wasdom der volheid van Christus’, zullen u en ik dan
eveneens in Zijn heerlijkheid delen en Hem volkomen
weerspiegelen. (Joh.17:22)
Wie in God als Hoogste macht is geïnteresseerd en dichter
bij Hem wil komen, zal zich daarvoor bezighouden met wat
er in de Bijbel is vermeld. Dit is zogezegd de
routeaanduiding en het depot, waar al datgene is te vinden
waarmee wij de ‘Berg van God’ kunnen beklimmen. De
apostel Paulus schreef om de gelovigen in Korinte nader tot
God te brengen, ‘En ik wijs u een weg, die nog veel verder
omhoog voert’, een aansporing voor deze gelovigen zich
geestelijk te verheffen om de hoogste gaven van God in
ontvangst te nemen. (1Kor.12:31) Wij dienen ons uit te
strekken naar hetgeen God geeft, waardoor wij door Hem
op de ‘vleugels’ kunnen worden genomen, om boven het
oude niveau uit te stijgen en op te wieken naar de
heerlijkheid van Jahweh. Andere, alternatieve manieren om
tot God te naderen, buiten Jezus Christus om, brengen de
mens op een dood spoor. We willen uitsluitend Jezus volgen
om net als Hij de hoogste bestemming te bereiken. Wie is er
in staat om zo’n meesterlijk plan te bedenken dan de
Meester Zelf? Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en
het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’
(Joh.14:6)

‘Ik ben, die Ik ben’
En jij Mijn kind, zult als Mij worden.
(naar Ex.3:14 en Matt.5:48)
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Het geheim van het Evangelie

Stelt u zich de antieke wereld eens voor. Een wereld waarin
er nog geen treinen, auto’s, vliegtuigen of andere snelle
transportmiddelen bestonden. Ook was er nog geen enkel
modern communicatiemiddel. Er waren geen T.V’s., geen
telefoons, geen email of computers, er was niet eens
elektriciteit. Bovendien speelde het onderstaande zich
allemaal af in een gebied, niet veel groter dan ongeveer
onze provincie Gelderland:
Hij werd geboren in een eenvoudig gezin en woonde in een
afgelegen dorpje. Hij volgde geen universitaire studie, had
geen carrière of kantoor. Hij maakte niet één enkele keer
reclame om de aandacht op Zich te vestigen. De enige
aanbevelingen die Hij had waren Zijn woorden en Zijn
werk. Hij deed niets van wat men doorgaans van de groten
der aarde verwacht. Hij was geen crimineel of misdadiger,
maar deed enkel goed. Hij genas zieke mensen, predikte het
Koninkrijk der hemelen en deelde de genade Gods en het
eeuwige leven uit. Ondanks dat werd Hij toch veroordeeld
en terechtgesteld, en nadat Hij was gestorven werd Zijn
lichaam gelegd in een geleend graf. Het is daarom des te
opmerkelijker dat alle legers die ooit zijn opgetrokken, plus
alle vloten die ooit zijn uitgevaren, plus alle parlementen
die ooit in zitting bijeen zijn gekomen, plus alle koningen
die ooit hebben geregeerd, met elkaar niet zoveel invloed
hebben gehad op het leven van de mensen op aarde, als dat
nederige leven van die ene mens Jezus…
Hoe kan dat? Hoe kan één mens zoveel invloed op de
gehele mensheid hebben?
Jezus Christus de geliefde Zoon van God werd geboren in
Betlehem, een plaatsje in de toenmalige Romeinse
provincie Judea. (Luc.2:11) Als Jezus nog maar een baby is,
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wordt Hij ernstig met de dood bedreigd door de toenmalige
corrupte koning Herodes. Om die reden verlaten Zijn
ouders ijlings Betlehem en vluchten naar het buitenland,
naar Egypte. Nadat Herodes is gestorven, keert Jozef op
aanwijzing van een engel van God terug naar het land Israël
om zich met vrouw en kind in Judea te vestigen. Omdat
Archelaüs, de zoon van de slechte en gewelddadige koning
Herodes nu aan het bewind is, vertrouwt Jozef de situatie
niet en gaat wederom naar het veel noordelijker gebied van
Galilea, toen nog grenzend aan Syrië. In Galilea
aangekomen gaat Jozef met zijn gezin opnieuw wonen in de
stad Nazaret, waar hij en zijn vrouw Maria ook woonden
voordat Jezus werd geboren. (Luc.1:26)
In deze stad brengt Jezus Zijn jeugd door en blijft er wonen
totdat Hij volwassen is en zoals geprofeteerd zal de naam
van deze plaats tijdens Zijn bediening met Hem verbonden
blijven. De mensen uit de vele dorpen en steden van Israël
maar ook die uit de onbekende en afgelegen gebieden tot in
Syrië toe, horen al snel over Zijn wonderen en genezingen
en Jezus wordt bekend als ‘Jezus de Nazoreeër’. Ook bij
Zijn vijanden het duivelse leger der demonen, die vanaf het
begin van Zijn bediening met Koning Jezus te maken
krijgen, wordt Hij berucht onder deze naam. Zo is er een
mens in de synagoge te Kafarnaüm die een boze geest heeft
en daardoor dus onrein is voor God die heilig is. Deze
demon geeft onmiddellijk aan dat hij Jezus kent en van Zijn
afkomst en autoriteit op de hoogte is. De onreine man
schreeuwde luid, zeggende: ‘Wat hebt Gij met ons te
maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te
verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods.’
(Mar.1:24)
Als de hoofdman van de Italiaanse afdeling Cornelius, zijn
familie en beste vrienden bij hem thuis in Caesarea heeft
uitgenodigd, ontvangt hij ook de apostel Petrus in zijn huis.
Deze verklaart hem wie Jezus is en dat hijzelf ook een
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getuige van de Heer Jezus is, van al wat Hij heeft gedaan.
‘Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele
Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die
Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret, hoe God
Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij
is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de
duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’
(Hand.10:37/38)
Zo ook de blinde bedelaar Bartimeüs. Als hij hoort dat
onder de grote aantallen passerende mensen Jezus van
Nazaret aanwezig is, roept hij luid aan Jezus om medelijden
met hem te hebben. Als de Meester hem hoort gebeurt het
volgende: ‘En Jezus stond stil en zeide: Roept hem. En zij
riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, sta op, Hij
roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging
naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: ‘Wat
wilt gij, dat Ik u doen zal?’ De blinde zeide tot Hem:
Rabboeni, dat ik ziende worde! En Jezus zeide tot hem: ‘Ga
heen, uw geloof heeft u behouden.’ En terstond werd hij
ziende en volgde Hem op de weg. (Mar.10:49,52) De
redding van Bartimeüs was mogelijk omdat hij geloofde dat
Jezus de Zoon van God was, volkomen, goed en heilig.
Bartimeüs was een gehandicapte, maar ondanks zijn
lichamelijke handicap had hij een scherp geestelijk inzicht
en hij geloofde wat hij met zijn geestesoog zag, namelijk
dat deze Jezus van Nazaret de Christus was, die in deze
streek rondging terwijl Zijn Vader Hem met kracht en
macht had gezalfd.
Vóórdat echter de bediening van de Heer Jezus aanvangt en
nadat Hij vele jaren in Nazareth heeft gewoond, gaat Hij
eerst nog iets noodzakelijks doen. Jezus vindt dit zelfs zo
belangrijk, dat Hij daarvoor een voettocht van vele
tientallen kilometers gaat ondernemen. Jezus vertrekt van
Nazaret in de richting van de woestijn van Judea om daar
bij de rivier de Jordaan Johannes de Doper te ontmoeten,
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een man met wie ‘de hand des Heren’ was. (Luc.1:66) Deze
Johannes was de zoon van een priester genaamd Zacharias,
wiens vrouw Elisabet heette die stamde uit de dochters van
Aäron. Deze ouders van Johannes waren beiden
rechtvaardig en leefden onberispelijk naar alle geboden en
eisen van God. (1:6) Tussen de mensenmenigte
aangekomen bij Johannes, die het volk opriep zich te
bekeren om vergeving van zonden te kunnen ontvangen,
ziet Jezus hoe Johannes bezig is om in de rivier de Jordaan
de vele honderden mensen ieder afzonderlijk in het water
onder te dompelen. Ook Jezus wil door Johannes in het
water van de rivier door onderdompeling gedoopt worden
en ‘alle gerechtigheid te vervullen’. Om uit te beelden dat
Hij, hoewel Zelf rechtvaardig doch om de zonden van
anderen, bereid is Zijn leven af te leggen in de dood en daar
helemaal in onder te gaan, indien dit de wil van Zijn Vader
is. Deze lijdensweg, deze ‘beker’ is voor Hem zeer
gruwelijk te drinken maar de Heer Jezus leegt hem
desondanks. (Matt.26:39) Zo moeten ook wij bereid zijn
ons oude en zondige leven los te laten en prijs te geven in
de dood, waaruit slechts de Heer Jezus bij machte is ons te
redden. Deze redding die Jezus volbrengt, daarvan dienen
wij getuigenis af te leggen in het waterbad, dat de
doodstoestand en Christus’ opstanding daaruit verbeeldt of
uitdrukt. (2Kor.5:15, 2Tim.2:11) Als onze ogen worden
geopend en wij ons realiseren dat wij door de zonde ten
dode zijn opgeschreven, geven wij ons gehele bestaan prijs
en zoeken in deze uitzichtloze situatie onze toevlucht tot de
Heer Jezus. Wij beelden met de waterdoop deze toestand
uit, omdat wij ons daarbij geheel onder water bevinden (de
dood) en dat Jezus goed en rechtvaardig is en als Enige bij
machte ons daaruit naar boven te halen. Zijn kracht om uit
de dood op te kunnen staan is gebaseerd op
rechtvaardigheid, waarheid en geloof in God en als wij Zijn
eigendom zijn geworden, doordat wij aan Zijn woorden
gehoorzaam zijn, haalt Hij ons vanuit de duisternis en
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‘schaduw des doods’ tevoorschijn. Door de innerlijke
wedergeboorte hebben wij deel aan Jezus’ opstanding, die
voor ons voltooid zal zijn als ook ons sterfelijk lichaam
onsterfelijkheid heeft aangedaan. (1Kor.15:54)
De gerechtigheid die Jezus samen met Johannes vervulde,
ziet dus op het beeldend getuigenis geven (door
onderdompeling) van het feit dat een mens die beladen is
met zonde, de dood ondergaat en dat alleen God hem
daarvan redden kan. Daarvan wil Jezus getuigenis geven.
Hij weet dat als Hij met de zondelast van de zondaren van
alle tijden wordt belast, Hij daardoor voor korte tijd de
bescherming van Zijn Vader zal moeten ontberen. Wie met
zondeschuld belast is kan immers niet tegelijkertijd met
God gemeenschap hebben, de zonden die een mens draagt
maken scheiding tussen hem en de heilige God. (Jes.59:2)
Het enige dat Jezus in deze van heerlijkheid en licht
verstoken toestand rest, is Zijn eigen onschuld en
rechtvaardigheid. De demonen onder aanvoering van de
duivel zelf zetten alles op alles om het geloof dat Jezus in
God heeft, Zijn gehoorzaamheid aan Hem en Zijn
rechtvaardigheid
te
ontnemen,
door
Hem
tot
ongehoorzaamheid te brengen en Hij zou afzien. Daartoe
stormden ze in hun pijniging als ‘stieren’ op Hem af.
(Ps.22:13,14) Jezus aan het kruis kon verder niets meer,
was volkomen afhankelijk en werd uit deze diepe duisternis
door Zijn Vader gered, nadat Hij had gezegd: ‘Vader, in Uw
handen beveel Ik Mijn Geest.’ (Luc.23:46)
Hoewel onze Heer Jezus als Rechtvaardige het lot van ons
zondaars onderging en voor ons het loon van de zonden
namelijk de dood moest ondergaan (een toestand van grote
smart, angst en benauwdheid, zie Getsemane in Luc.22:44),
behoudt Hij Zijn onschuld en gehoorzaamheid aan de Vader
tot het einde toe, totdat alles is volbracht en Jezus opnieuw
de kracht van God Zijn Vader kan ontvangen. (Joh.19:30)

14

De Vader redt Zijn heilige Zoon van de dood, door Hem
opnieuw met Zijn kracht te steunen. In deze meest extreme
marteling van de dood, waarbij zelfs het daglicht verdween
ten teken van de concentratie der demonen, geeft Jezus Zijn
onschuld niet prijs. Ook Job die als geloofsheld van het
oude verbond in zijn smarten een type van Jezus weergeeft,
heeft het over deze goddeloze omstandigheid waaruit de
Almachtige God hem redden kan, indien hij echter zijn
onschuld niet verliest. Hij schrijft: ‘totdat ik de geest geef,
zal ik mijn onschuld niet prijsgeven.’ (Job 27:5b) Deze
onschuld is ook voor ons de grond waarop wij iedere
duivelse vijand kunnen overwinnen, daar Jezus Zijn bloed
voor de zonde van een ieder van ons heeft gegeven en wij
daardoor onschuldig en rechtvaardig zijn geworden.
(Opb.12:11 en Rom.5:1)
Voordat de Heiland bij Johannes aankomt en voorafgaand
aan Diens waterdoop, wordt Jezus door hem erkent en
aangeduid als zijn meerdere en de Sterkere, met de
woorden: ‘Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker
is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te
maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.’
(Luc.3:16) Nadat Jezus na Zijn waterdoop een lange
periode in de woestijn heeft doorgebracht om door de
duivel verzocht en op de proef gesteld te worden, verneemt
Hij dat Johannes de Doper door Herodes gevangen is
genomen en keert Hij terug naar Galilea. Als Hij daar
aankomt gaat Hij echter niet opnieuw in Nazaret wonen
maar in Kafarnaüm, aan de zee. Voor het Joodse
establishment die in de gelegenheid was de schriften te
onderzoeken, had dat temeer een reden kunnen zijn om te
geloven dat Jezus wel de waarachtige door God Zelf
gezalfde Messias was, omdat de profeet Jesaja daar over
had geschreven in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Ook door in
Kafarnaüm te gaan wonen, vervulde de Heer Jezus de
profetieën over Hem gedaan in de schriften van het oude
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testament:
‘Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in
benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht
over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo
brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de
overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Het
volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over
hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een
licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot
gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de
vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van
de buit. Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn
schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als
op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt, en
elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een
prooi van het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon
is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en
men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn
en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn
koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van
de HERE der heerscharen zal dit doen.’ (Jes.8:23-9:6)
Toen daarentegen de Joodse hogepriesters na Zijn executie
het opschrift aan Jezus’ kruis lazen, zeiden zij tegen Pilatus:
‘U moet niet 'koning van de Joden' schrijven, maar "Deze
man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden." ‘Wat
ik geschreven heb, dat heb ik geschreven’, was het
antwoord van Pilatus. (Joh.19:19-22) De Joodse
godsdienstleiders wilden niet dat Hij Koning over hen zou
zijn. (Luc.13:34 en 19:14) Hij had o.a. in het Latijn
geschreven: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van
Nazaret, koning der Joden) De beginletters vormen het
bekende INRI, dat op veel oude prenten en afbeeldingen
van de kruisiging en dikwijls bovenaan crucifixen te vinden
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is. Het Evangelie van Jezus is het grote sleepnet van de
Vader, dat Hij door Zijn Zoon Jezus Christus inzet om de
goedwillende mens te vangen voor Zijn Koninkrijk. Ook de
onwilligen en de weerspannigen worden ermee gevangen,
maar door hun eigen onwil worden zij als ‘onnut’
gekwalificeerd en weggeworpen. (Matt.13:48)
Het Evangelie biedt de gewone mens de unieke kans om
met de heerlijkheid Gods bekleed te worden. Wie immers in
Gods Koninkrijk binnengaat wordt eveneens tot koning
verheven, dus iemand met grote waarde. Van al deze
geredde mensen, van al deze geïnstalleerde koningen is
Jezus de Koning der koningen. Jezus staat tot hen als Hoofd
van dit glorieuze lichaam, want Hij blijft de waardevolste
van allen. (1Tim.6:15) Hetgeen Jezus kan doen voor allen
die God liefhebben, daartoe is Johannes niet in staat.
Johannes doopte de vele bekeerlingen in water als bede tot
God dat zijn of haar zonden worden vergeven, dus een
afwassing of reiniging van de innerlijke mens. Dit reinigen
van de innerlijke mens, kan uiteraard niet met rivierwater
gebeuren want dat beperkt zich tot de buitenkant. Maar
omdat God Zelf de mens zijn zonden niet meer aanrekent,
is de ziel gereinigd. Wie gelooft dat Jezus de zonden in zijn
of haar plaats heeft gedragen, gelooft dus dat God Zelf ze
niet meer aanrekent omdat Jezus ze reeds heeft
weggenomen. Daarmee komt het geloof naar voren dat
Jezus Gods Zoon is en de autoriteit en majesteit van Zijn
Vader heeft. We zien hier het initiatief van God; Hij treedt
in Jezus Christus tussen de belaagde mens en diens
zondeschuld om die schuld geheel uit te wissen, om
vervolgens de gevallen mens weer op te richten en hem
Zijn Kracht te schenken. Het is God die het Zelf opneemt
voor de zwakke maar Zijn zeer geliefde mens, door de
vijandelijke demonenlegers op eigen terrein te verslaan. Het
doet ons denken aan wat Mozes tegen Jozua en het volk
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Israël zei, wat God tot hem had gesproken over hoe het
beloofde land in bezit genomen moest worden. JaHWeH
zou daarbij Zelf vóór Jozua en het volk uitgaan om hun
vijanden te verdelgen. (Deut.31:3) In Zijn rede tot de
schriftgeleerden en Farizeeën maakt Jezus ook hen op deze
hun innerlijke vuilheid attent. (Matt.23:26) Deze vuilheid of
‘drek’ maakt scheiding tussen God en mensen. De reiniging
die Jezus aanbrengt is noodzakelijk, waardoor de ziel met
God contact kan krijgen en zo nieuw leven ontvangt.
(Joh.5:24) Jezus is de doper met de Heilige Geest, die ieder
mens mag ontvangen wiens zonden op grond van Zijn
bloed door God werden vergeven. (1Joh.1:7) De Heilige
Geest schenkt bij Zijn intrede in het bestaan van een mens
de altoos durende rust, de levenskracht en het eeuwige licht
aan deze gelovige. (Matt.5:16)
De man die de weg voorbereidde en effende voor de
Heiland Jezus Christus is dus Johannes de Doper en bij zijn
oproep om bekering tot God wijst hij op de toorn van God,
waar de menigte slechts op één enkele manier aan kan
ontkomen, namelijk door de Redder die na hem komt; Jezus
Christus, het Lam Gods. Dit optreden van Johannes vormt
dan ook het preludium van de prediking van Jezus
aangaande het Koninkrijk der hemelen, van waaruit de
Geest van God tot de gelovige en gehoorzame mens komt.
Jezus roept niet enkel zoals Johannes deed, de bevolking op
zich te bekeren en te laten dopen, maar Hij spreekt tevens
over het goede dat de Vader daarna zal geven aan allen die
Zijn Zoon geloven en Hem als Herder volgen. (Matt.7:11)
Deze goede gave die God geeft komt vanuit de hemel of
onzienlijke sfeer tot de mens, die daardoor deel krijgt aan
Zijn Koninkrijk. Door de Heer Jezus is dus het Koninkrijk
van God nabij gekomen, waardoor de goedwillende mens
de kracht van de Heilige Geest kan ontvangen. (Luc.10:9,
17:21) Petrus zegt in Handelingen ‘Gij zult de gave van de
Heilige Geest ontvangen’, dit sluit iedere misvatting uit.
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(Hand.2:38)
Indien een persoon niet op de hoogte is van dit Evangelie
van redding of daaraan geen gehoor geeft, dan blijft hij of
zij onder de toorn van God. Deze term geeft aan dat zolang
men niet de ‘smalle weg’ van Christus heeft ingeslagen, de
mens onderworpen is aan de willekeur en onreinheid van
demonen, soms zelfs van vele. Denk maar eens aan de
bezetene van Gardara, in wie een legioen aan boze geesten
huisden want ‘zij waren talrijk’. (Marc.5:10) Voor God is
een mens met zo’n innerlijk vuile en zondige staat
ontoegankelijk, waardoor naar voren komt dat een ieder die
niet door Christus is opgewekt nog in deze doodstoestand
verkeert. Nu is het zo dat God Zijn vijanden de
zondemachten bezoekt om daarmee af te rekenen.
(Rom.2:16) Dit komt ook overeen met de bede van Jezus
toen Hij bad ‘Vader Uw Koninkrijk kome’, en ‘Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel’ (Matt.6:10). Om de
wil van God te kunnen doen, dienen de boze geesten, de
bezetters verdreven te worden. De boze geesten sidderen
onder het oordeel van God en door Christus wordt dit
oordeel voltrokken. De crisis of scheiding die Hij daarbij
aanbrengt, betekent de verlossing voor het menselijk
slachtoffer, maar pijniging voor de boze geesten omdat ze
hun prooi moeten verlaten en naar dorre plaatsen worden
uitgewezen. (Matt.12:43)
Al diegenen die de zondemachten in wiens dienst zij staan
niet los willen laten, zullen hetzelfde lot ondergaan als de
duivels waarmee zij het eens zijn. Met de geboorte van
Christus heeft de Rechtvaardige God de tijd rijp geacht een
aanvang te maken om hemel en aarde te zuiveren van deze
terroristen en tegen hen op te treden. Met het handelen van
Jezus krijgen wij het juiste beeld van hoe ook wij moeten
optreden; de gekwelde mens bevrijden en losmaken van de
boze geesten, die een mens als slaaf gebruiken en hem
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dikwijls ziek maken. De Heer Jezus Christus wil dat wij
Hem ook in dit bevrijdingswerk navolgen en strijden tegen
de demonen om daarbij mensen vrij te krijgen. (Ef.6:12)
Het is dus van levensbelang dat men tot inzicht komt dat
Jezus Gods Zoon is en als Enige alle macht heeft om
waarlijk te redden van deze ondergang, zowel wat het
lichaam betreft maar in de eerste plaats naar de geest, de
‘binnenkant’. Wanneer de mens hiervoor ‘ontwaakt’ of
wakker wordt en Jezus als Helper aanroept en zich aan
Hem geeft, komt de man of vrouw onder deze toorn van
God vandaan. De zich van zijn zonde bewuste tollenaar
wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij
sloeg zich op de borst en zeide: ‘O God, wees mij, zondaar,
genadig!’ (Luc.18:13) Deze bede is voor God voldoende, en
Jezus is bij machte zo’n mens Zijn genade te schenken.
Hiervoor heeft God Zijn Evangelie gegeven, om een ieder
die zich van zijn zonden bewust wordt en tot Christus Jezus
roept, te redden. (Joh.3:16)
De Geest van God overtuigt een mens van zijn zonde, van
gerechtigheid en van het oordeel dat slechts Christus kan
redden, zodat hij of zij tot erkentenis komt dat men naar
ziel en geest vuil en ziek is. (Luc.5:31) Eerst moet men zich
van de eigen ellendige situatie bewust worden en Jezus
aangrijpen om daaruit te kunnen komen, dan zal de nieuwe
mens opstaan omdat hem of haar de kracht van Christus te
beurt valt en men hierin wél kan opstaan uit het dode
bestaan. Christus Jezus heeft immers laten zien de
levenskracht van God in Zichzelf te hebben, waar demonen
en doodsmachten niet tegen bestand zijn. (1Kor.15:55) Ook
al verkeert de wedergeboren en met de Geest Gods
gedoopte mens nog steeds in zijn oude leefomgeving waar
hij of zij ook voortdurend sommigen van de oude ‘makkers’
zal aantreffen, van nu aan is hij tussen hen een mens ‘des
welbehagen’, doordat God hem in Zijn Koninkrijk in de
hoge heeft verwelkomt. (Luc.15:7)
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Jezus Christus is de enige Naam en de wettige Koning der
koningen, Hij is de Heer der heren en Hem is door de Vader
gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij verzoent,
verlost en verheft de mens die Hem liefheeft. Het
verzoenende werk van de Heer Jezus bestaat erin dat Hij de
zonden vergeeft, niet van enkele mensen maar Hij heeft
boete gedaan voor de zonde der ganse wereld. Vervolgens is
Hij de Verlosser, dat wil zeggen dat Hij Zijn volgelingen
verlost en waarlijk vrijmaakt van de overheersing der boze
geesten en allen uit hun slavernij vrijmaakt. (Joh.8:36) Ten
slotte is Jezus Christus de grote Oprichter en Verheffer,
want wie Hem volgt zal voorzeker de volmaaktheid die
God voor zulke mensen in petto heeft bereiken. (Matt.5:48)
Met de Heilige Geest, die de gerechtvaardigde ‘nieuwe
schepping’ in geloof moet aanvaarden en vasthouden, gaan
de krachten der onzienlijke geestelijke wereld in werking.
De bewustmaking bij Zijn hoorders van deze geestelijke
realiteit stond de Heer Jezus steeds voor ogen als Hij bij
Zijn prediking opriep dat men zich tot God moest bekeren,
zich moest laten dopen en in Hem geloven, want Zijn
Koninkrijk was met Hem voor de mensen in de wereld
nabij gekomen. De realiteit van het Koninkrijk Gods was
met Jezus Christus ‘van boven’ in de wereld gekomen en
Hij paste de kracht daarvan toe om armen het Evangelie te
schenken en genezingen te volbrengen. (Matt.11:5) Het
geloof in Jezus als Hoogste Macht en dat men van Hem de
Heilige Geest ontvangt na gehoorzaam geworden te zijn,
dient een mens vast te houden. Ook als er geen bijzondere
wonderen of tekenen gebeuren; wie na de waterdoop in
geloof vasthoudt dat hij of zij de Geest van Christus heeft
ontvangen, zal bemerken dat God er is en in zijn noden
voorziet. (Mar.11) Onze onveranderlijke Vader zal Zich
betuigen Jahweh Jireh te zijn, wat zoveel betekent als: ‘HIJ
IS’ en ‘HIJ ZAL er in VOORZIEN’. (Gen 22:14)
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Tegen de glooiing van de heuvels, waarschijnlijk ergens in
de omgeving van Kapernaüm waar Jezus was gaan wonen,
komen de duizenden mensen uit de vele dorpen van Galilea
en daarbuiten om naar de woorden van de jonge rabbi te
luisteren. Als de schare zich in het gras heeft neergezet,
vertelt de Heer Jezus hen vervolgens aan de hand van
gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen. (Matt.13)
De Joodse mensen die van einde en ver naar het noorden
van het land komen om Hem maar te zien en te horen, zijn
daar eveneens om de heerlijkheid Gods die Jezus uitdeelt te
ontvangen. Er is in de nabijheid van de Meester vrede en
blijdschap want allen die ziek zijn naar lichaam of geest,
worden door de Zoon van God genezen en verlost van hun
kwalen. (Matt.2:24) Wat Hij daar aan al die toegestroomde
mensen vertelt, geeft duidelijkheid over de dingen die God
van nu aan onderneemt bij het grote herstel van Zijn in
nood verkerende schepping. De woorden die Jezus van de
Vader krijgt en die Hij tot de mensen spreekt, bewerken bij
de ontvankelijke hoorders ongekende en zeer wonderbare
veranderingen. Alles wat Jezus ooit sprak was erop gericht
dat de mensen in Zijn omgeving tot God zouden komen en
waarlijk licht en leven ontvangen. Het zijn dus niet slechts
Zijn leuke verhalen en gelijkenissen waar de scharen hun
lessen uit konden trekken, nee de woorden die de Heer
spreekt hebben ten doel het ‘hart’ dat is de innerlijke
‘geestelijke mens’ van hen die de goede God zoeken aan te
raken en tot leven te brengen. Deze er op uittrekkende
woorden om zonde en dood te overwinnen, omvatten het
Evangelie van Christus Jezus. (Opb.6:2)
Waar Christus spreekt, daar gaat iets gebeuren. Zijn
woorden bevatten kracht van Geest, het zijn zwaarden die
de vijandelijke bolwerken slechten en zij zijn het levende
water dat Hij schenkt aan hen die Hem liefhebben. Eenmaal
gesproken, bewerken zij waartoe Hij ze zond. De nederige
en de geknakte richt Hij op, maar de hovaardige werpt Hij
neer. De zachtmoedige geeft Hij vrijheid, maar de
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boosaardige wordt door Hem geboeid. Christus is tot een
oordeel in deze wereld gekomen. (Joh.9:39) Hoe komt het
dat de Zoon van de Allerhoogste God door Hem werd
gestuurd om ons die in ellende verblijven daarvan te
redden en te bekleden met het eeuwige leven? In de eerste
plaats komt dit doordat de Vader van Zijn schepping houdt
en daarvan vormt de mens het hoogtepunt. Zijn Zoon Jezus
Christus bezit diezelfde liefde voor mensen als u en ik,
want Hij gelijkt Zijn Vader als de volkomen afdruk van Zijn
wezen. De Vader heeft Zich door de eeuwen heen met het
oude bondsvolk der Israëlieten beziggehouden en Zich
erom bekommert dat zij zouden leven overeenkomstig Zijn
wil. De wet van Mozes vormt hiervan het bewijs want wie
doet wat in deze wet staat zal daardoor leven. (Lev.18:5) Bij
het vervolg van Gods aanpak om de mens van eeuwig heil
te voorzien, dus met het nieuwe verbond, werden de
genade en de waarheid door Jezus Christus in de wereld
gebracht. (Joh.1:17) Waar bestaat die genade uit? Daarin
dat ieder die God wil dienen, de waarheid liefheeft en het
goede zoekt, zondermeer alle zonden en overtredingen
worden vergeven zodra hij of zij Jezus als Redder en
Heiland aanvaardt en in Hem God in waarheid aanbidt.
(Joh.4:21)
De reden van de enorme vrijgevigheid die God ons hiermee
bewijst en de gratie die massaal aan de overtredende mens
wordt verleend, is het feit dat God van ons houdt en het
potentieel kent dat in ieder gewoon mens aanwezig is. Van
dit geheimenis is God op de hoogte en daarom wil Hij wel
dat iedereen behouden zou worden dus onder de destructie
der boze geesten vandaan komt, dan kan Hij laten zien hoe
kostbaar en waardevol een mens is. De duivel is er altoos
op uit de mens van de waarde die hij of zij benutten kan in
het ongewisse te laten en zo slecht mogelijk af te
schilderen, zoals hijzelf is. Doordat de mensheid niet meer
weet hoe kostbaar ze voor de Vader eigenlijk is, gaat ze te
gronde door gebrek aan deze kennis. (Hos.4:6)
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De Vader is dankzij Christus Jezus bij machte, om het
kostbare dat verloren dreigde te gaan weer volgens plan bij
Hem terug te brengen en van gaven te voorzien.
Voor de mens die eenmaal de verlossing van de zonden
ervaart en op het gelovige gebed de Geest van Christus
ontvangt, gaan de ongeëvenaarde mogelijkheden en
krachten van de hemel in werking. Dit wordt ook wel de
kracht der toekomende eeuw genoemd, daar de schepping
vanaf het optreden van Jezus is geconfronteerd met deze
realiteit en dit verder gestalte krijgt in allen die als
discipelen de Meester in Zijn daden volgen. (Matt.28:19)
Hoe u er ook aan toe bent, hoe het ook met u gaat en onder
welke dagelijkse omstandigheden u ook leeft; de
Almachtige kent u en Hij weet van uw noden en van de
grootse en kostelijke dingen waartoe u in staat zult zijn,
indien Zijn Geest de leiding in uw bestaan heeft gekregen.
De menselijke geest is dermate functioneel en rijk aan
talenten, schoonheid en harmonie dat de Vader haar vurig
begeert om Zichzelf aan haar te ontplooien indien Hij in de
gelegenheid wordt gesteld met haar gemeenschap te hebben
en één Geest met haar te worden. (1Kor.6:17)
Het Evangelie van Christus fungeert daarbij als het grote
vangnet van de Vader om de ontelbare mensenmenigte
binnen te brengen. (Opb.7:9) Wat mensen om u heen ook
van u vinden of zeggen, één is er die u zeer kostbaar vindt
en Hij houdt van u omdat Hij eeuwige heerlijkheid samen
met u bereiken kan: God uw Vader. Wie u ook bent, u bent
zeer waardevol. God weet dat. Het maakt Hem niet uit of u
veel op uw geweten heeft of dat u een ‘loser’ bent, iemand
waar anderen menen op neer te mogen kijken, integendeel.
Hij weet van eeuwigheid dat ieder mens Christus nodig
heeft om de plaats die Hij voor u en mij voorbereidde ook
in gebruik te kunnen nemen. Juist de mensen die denken
Christus níet nodig te hebben, de sterkeren en de rijken
plaatsen zich daarmee buiten Zijn genade.
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In de zwakke, de achterblijver, de geringe, degene die
zichzelf vanwege zijn slechte daden niet zo bijzonder acht,
kan de Vader Zijn welbehagen bewerken want die personen
zijn op zoek naar iets beters en vinden veeleer juist
daardoor de Christus Gods. Christus is hún redding, de
superieuren zijn zichzelf tot redding. De Heer zei: ‘Zij, die
gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die
ziek zijn.’ (Matt.9:12) Onze kostelijke waarde kan enkel en
alleen in Christus worden benut, en Hem komt daarvoor
alle eer en lofprijzing toe dat de Vader in ons verheerlijkt
kan worden. Ziet u nu dat onze maatschappelijke successen,
onze verschijning in dure kleding of onze ontwikkeling en
status geen enkele rol spelen voor God. Hoe arm aan geld
of goederen u ook bent of hoe arm u uzelf geestelijk ook
voelt, verheug u want Christus zal u bij de Vader brengen
en alle rijkdommen met u delen. De mens zoals u dat bent
is juist daartoe geformeerd! (1Tim.6:12) Wij zijn de enige
wezens die zó goed bij God passen en waarin Hij Zijn
woning en Zijn welbehagen kan hebben. De Engelsen
spreken over ‘compatibel’ zijn, dus geschikt om te
verbinden, verenigbaar.
Voor hen die zeggen dat zij Jezus niet nodig hebben kan Hij
niets betekenen, waardoor zij ook niet door Hem verhoogd
kunnen worden en zij uiteindelijk de armzaligen der
mensen zullen blijken te zijn. De ‘rijken’ en sterken
ontberen niets en zoeken slechts zichzelf, waardoor zij zeer
moeilijk de weg Gods kunnen vinden. (Matt.19:24) De
zwakkeren in de samenleving daarentegen zijn ermee
vertrouwd geraakt dat zij minder zijn, afhankelijk van
anderen en om hulp en bijstand moeten vragen. Deze groep,
de ‘mageren’ die vanwege hun noden op hulp van buiten
gericht zijn, staan eerder open om het Evangelie van
Christus in ontvangst te nemen. Het herstel Gods begint dan
ook bij hen, die weten dat zij zonder Christus niets zijn.
(Ef.2:12)
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Daarom kent de Vader geen hopeloze gevallen en Hij
verstoot geen beschadigde mensen, ongeacht de grote nood
die men heeft. Door Jezus Christus krijgt de zondaar en de
ellendige de unieke kans op volledig herstel en rehabilitatie
naar de oorspronkelijke bedoelingen van de Schepper.
Halleluja!
Niemand wordt door Jezus afgeschreven, ook al laat de hele
wereld deze mens vallen en in de steek. De prostituee, de
dief, de homoseksueel, de dakloze verslaafde en de
onhandelbare puber; hun allen wordt vergeving geschonken
en door Jezus in genade aangenomen, indien zij hun zonden
bekennen en laten afwassen. (Hand.22:16) De goede God
schrijft in deze fase niemand af maar wil onze namen
inschrijven in het boek des levens, wanneer wij ons bekeren
en ons laten dopen en wij een deel van Christus worden.
(Opb.3:5)
Wanneer dat kan geschieden, wanneer Zijn Evangelie zijn
werking doet door het Woord van Jezus en de doop in Zijn
Geest wordt ondergaan, breekt dit klimaat en het
waarachtige licht door in de gelukzalige mens. Dan is het
voorbij met iedere vorm van depressie, met wanhoop, met
haat, boosheid en zelfzucht want de liefde van God ruimt al
deze dingen op. Als de Heilige Geest Zich met u kan
verbinden, betreedt u al is dit nog maar met kleine stapjes
het Koninkrijk van Jezus dat in de hemel is en dat nu ook in
u en door u zich kan openbaren. De bede van de Hoge
priester Jezus Zelf is daarmee in vervulling gegaan:‘Onze
Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo
ook op de aarde.’ (Matt.6:9,10)
Er is geen enkel wezen in de hemel noch op aarde waar de
Vader Zich zo in kan uiten als in Zijn Zoon Jezus Christus,
en dus in u en in mij en in allen die van Jezus zijn en een
deeltje van Zijn lichaam vormen. Jezus sprak: ‘In het huis
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mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u
gezegd hebben - want Ik ga heen om uw plaats te bereiden’
(Joh.14:2) In dat lichaam van Christus heeft de Vader Zijn
welbehagen en daarmee kan Hij Zijn wil volkomen in de
wereld openbaren en de ganse schepping Zijn heerlijkheid
en majesteit tonen. Deze hoge bestemming vermoedt geen
sterveling, zeker niet als men dit vergelijkt met de ellende
van de oude situatie, waarbij men zich nog onder het juk
van de zondemachten in de duisternis bevond. (Rom.6:17)
Het zijn de overtredingen wegens gebrek aan liefde voor
God en wegens gebrek aan liefde voor de medemens, dat
ieder mens ooit zondig is geworden. De weg die een
zondaar gaat, voert hem langs smarten uiteindelijk in de
dood. Ook wanneer hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen
en zijn lichaam afsterft, blijft hij geestelijk gevangen in dit
dodenrijk. De zondaar heeft zonder Christus geen enkele
mogelijkheid dit dodenrijk te verlaten, waar dus de geesten
van iedereen verblijven die niet van Jezus zijn. Na het
sterven wacht de innerlijke mens van de zondaar hier op het
oordeel, dat hem of haar op de oordeelsdag wacht vanuit de
troon van God. (Joh.5:29) Aan deze toestand kan de
zondaar dan geen verandering meer brengen, dit was alleen
mogelijk toen hij nog op aarde leefde en in kon gaan op de
woorden van Gods Heiland, Die uit liefde voor hem zijn
zonden heeft gedragen op het kruis van Golgota. De keuze
en liefde voor Jezus is dáárom zo belangrijk, omdat Hij niet
enkel onze zonden heeft weggedaan, maar vooral omdat in
Hem de nabijheid van God wordt ervaren. De
oorspronkelijke omgang tussen de Vader en ons als
geestelijke wezens, is hiermee door Jezus hersteld. Dankzij
de Heer Jezus leven wij nu in een tijdperk waarin het
kostbaarste dat God ooit schiep met Zijn Geest wordt
verbonden, en de mens Gods tevoorschijn komt. Dit mens
is Christus.
Christus is de eeuwige gedachte van Jahweh geweest, vanaf
de grondlegging der wereld. Alle elementen der zichtbare
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schepping, alsmede die der hemelse gewesten vinden hun
bestaansreden om deze eeuwige wil van God te
verwezenlijken.
De gehele mens, diens kostelijke geestelijke statuur en zijn
kostelijke mogelijkheden, zijn de Vader zeer lief.
Omdat de mensheid haar uiteindelijke bestemming nog niet
heeft bereikt, heeft zij nog steeds de mogelijkheid te kiezen
voor Christus Jezus; de weg die de Vader van eeuwigheid
voor ogen stond. Met andere woorden, de Vader kan ook in
onze tijd díe mens aannemen die zich aan Zijn Zoon Jezus
geeft en Diens eigendom wordt. (1Kor.6:19) Als eenmaal
deze reddingsperiode is afgesloten en er nog boosaardige
mensen zijn die willens en wetens de duisternis liever
hebben dan Zijn licht, treft dezen het oordeel dat voor de
duivel en zijn trawanten is bestemd, namelijk het eeuwige
onuitblusbare vuur in de buitenste duisternis. (Matt.25:41)
Daarmee wordt de onomkeerbare en onherstelbare
verwijdering van God Zelf aangegeven, op onoverbrugbare
afstand van Hem vandaan voor alle eeuwigheden onder
pijniging gevangen.
Door Jezus, Die als vinger Gods een ieder versterkt en
verkwikt, ervaren de aanwezigen de aangename zalving die
God geeft aan de mens die zich tot Zijn Zoon Jezus om
hulp wendt. (Matt.11:28) Jezus openbaarde in de streken
van Galilea wat God de Vader aan de goedwillende mens
wil doen, namelijk vergeving van zonden schenken en
herstel van alle ziekte en kwaal. Zonder uitzondering
worden de grote getale mensen genezen, en horen zij het
Evangelie Gods uit de mond van de grote Koning en
Ontfermer Jezus Christus. Zo is God, Hij redt Zijn volk; dat
zijn mensen die Hem loven en prijzen voor Zijn Zoon Jezus
Christus en Hem in geloof aanroepen in hun nooddruft en
Hem altoos danken, dat Hij nabij is en het nodige voor hen
zal doen.
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Daaruit bestond de prediking van Jezus, nadat Hij door
Johannes was gedoopt en nadat Hij Zich in Galilea had
teruggetrokken. Dat enkel God goed is en de zonden van
een mens vergeeft, en die persoon bovendien mag rekenen
op de gave Gods, dus de Heilige Geest. (Joh.4:10) Dat is de
reden dat de vele honderden miljoenen mensen het door de
eeuwen heen steeds weer over dit Evangelie hebben gehad,
vanwege Christus die mensen redt. Wat men er in veel
kerken van heeft gemaakt, is niet veel meer dan een reeks
geboden en verboden van wat een mens allemaal niet mag.
Was dat de bedoeling? Zijn mensen daar dichter door bij
God gekomen, zijn hun gebondenheden verbroken, zijn ze
innerlijk gezonder geworden? De definitie van het
Evangelie van Jezus is immers: blijde boodschap.
Het koninklijke bruiloftsmaal
‘En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen
tot hen en zeide:
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die
voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn
slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij
wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit,
met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn
maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht
en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er
geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de
ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven, en
zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd
toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die
moordenaars en stak hun stad in brand.
Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed,
maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom
naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij
aantreft, tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen
en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als
goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.
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Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te
overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed
aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier
gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen
zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en
voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal
het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn
geroepen, maar weinigen uitverkoren.’ (Matt. 22:1t/m14)
De boodschap van Jezus luidde aanvankelijk dezelfde als
die van Johannes namelijk: ‘Bekeert u en gelooft het
Evangelie’, maar Jezus schenkt ook de Kracht Gods,
hetgeen Johannes niet kon doen. Zo sprak de Heer tot de
verlamde man die tot Hem werd gebracht: ‘Uw zonden zijn
u vergeven’, en vervolgens genas Hij hem. Maar ook tot de
zondares die in het huis van Simon de Farizeeër kwam
sprak Jezus deze woorden, en haar zonden werden haar
vergeven, al waren zij vele. (Luc.5:20, en Luc.7:48) Met de
vergeving van zonden bewerkt Jezus ons eeuwige heil, en
het is kostelijk deze kennis te verspreiden onder hen die dit
nog niet weten. (Luc.1:77)
Wie in Jezus’ nabijheid kwam, Zijn woorden van vergeving
der zonden hoorde en aanvaardde, die kon Hij ook genezen
door Zijn Woord. (Matt.8:16) Wie Hem als hoogste macht
van God om hulp vraagt, komt nimmer bedrogen uit. Jezus
is de grote Koning van God, en Hij is degene die Gods
woord spreekt. (Joh.12:50) De Joden, die door de eeuwen
heen het volk van God waren geweest en uit wie de Messias
geboren moest worden (Joh.4:22), werden door de
prediking van de Heer Jezus dus allemaal uitgenodigd, om
aan het feest van de Vader en Zijn Zoon deel te hebben. Al
hun overtredingen zouden zonder omzien vergeven worden,
indien zij Zijn Zoon zouden aannemen, doch zij wilden niet
naar Hem luisteren en zij wilden niet dat Hij koning over
hen zou zijn. (Luc.13:34 en 19:14)
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Vervolgens gaf de Heer opdracht om dit kostelijke
Evangelie van genade op genade te verkondigen aan alle
andere volken, tot de uitersten der aarde, dus ook aan ons
zodat ook wij de boodschap van vergeving door het bloed
van Jezus en eeuwig leven ontvingen. (1Joh.1:7)
De bruiloftszaal stelt het Koninkrijk van God voor, waar
ieder mens binnen mag gaan indien hij of zij van Christus is
en gehoorzaam Zijn woorden bewaart en ze doet. Bij de
doop die Jezus instelde geeft de gelovige blijk aan Hem
gehoorzaam te zijn, waardoor de nieuwe gereinigde
schepping Gods tevoorschijn komt. De Heilige Geest Die
dit mens-Gods als onderpand ontvangt en waarmee hij
wordt toegerust, geeft Kracht het nieuwe geheiligde leven
in praktijk te brengen; hij is het Koninkrijk Gods
binnengegaan. Iedereen wordt door God uitgenodigd, de
‘goeden’ en de slechten.
Het is alsof een schatrijke Koning op het midden van een
groot plein staat en iedere voorbijganger roept om met Hem
Zijn koninkrijk te komen delen. Wie op Zijn aanbod ingaat
geeft maar al te graag zijn eigen ‘prullaria’ prijs en laat alles
los om tot deze goede Koning te gaan. De slechten onder de
voorbijgangers zijn ziende blind en denken dat hun ‘eigen’
waarde meer is dan deze Koning geven kan, ook willen zij
niet in Zijn Koninkrijk leven omdat Hij dan Koning over
hen zal zijn.
Als een vorst wil huwen met iemand die op dat moment
niet behoort tot zijn eigen stand, is dat zijn eigen zaak. Zo is
bijvoorbeeld onze kroonprins in het huwelijk getreden met
Maxima, een vrouw uit de gewone burgerij die kwam uit
een ver land over zee. Onze vorst zag in deze dame zijn
grote liefde met wie hij zijn koninklijke positie en
rijkdommen wilde delen. Dat de Vader voor ons mensen
kiest die arm van geest zijn en veel lager zijn dan HIJ is,
staat de Almachtige vrij. Het houdt voor ons echter in dat
als wij door Christus met Hem worden verbonden, wij ook
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ten volle mogen delen in Zijn genade. Deze
blijheidboodschap dient door Zijn volgelingen verkondigd
te worden. Die zijn dan om zo te zeggen met deze kostbare
waarheid van het Evangelie Gods toegerust. (1Tess.5:8) Het
gaat er bij de prediking op gelijke wijze aan toe zoals dat
bij Jezus het geval was. Allereerst wordt aan de medemens,
hoe groot of veel zijn of haar zonden ook zijn, verteld dat
Jezus Zijn leven heeft gegeven om een ieder van ons van de
dood te redden. (1Joh.1:7) Daarmee wordt er een
ontsnappings- of verlossingsweg geboden uit het oude
zondige bestaan, dat ieder mens door zijn begane zonden
tot stand heeft gebracht.
Dit is de verkondiging aangaande de Heer Jezus; Hij is
Christus en wie tot erkentenis komt vergeeft Hij en kan Hij
genezen en vrijmaken. Hij heeft als Enige de macht dit te
doen. (Matt.28:18) Jezus is de waarheid en het leven.
(Joh.14:6) Indien u of ik ontkennen dat wij zonden hebben
gedaan en Jezus niet nodig hebben om de overtredingen te
vergeven, kan de Heer Jezus niets voor ons doen. (Joh.9:41)
Dát wij mensen door te zondigen zondaars werden, was
voor ons als persoon en individu dodelijk. De machten der
zonde brachten onze inwendige mens in de duisternis,
waardoor wij niet bij God konden komen en in angst en
ellende vastzaten. Het contact met de boze geesten,
waarvan wij aanvankelijk wellicht niet eens wisten dat zij
bestonden, maakte van ons zondeslaven die allemaal (zowel
de groten als de kleinen der aarde) de dood moesten
ondergaan. Ver van God, ver van Zijn licht en leven,
hadden wij van onszelf geen mogelijkheid om deze
geestelijke terroristen te verslaan. Om dat te kunnen,
hebben wij Gods hulp nodig. In ons mensen waren geen
‘goederen of middelen’ aanwezig om demonen aan te
kunnen. Uit zichzelf heeft de met zonde beladen mens geen
gerechtigheid of 'goed' meer dat hem in staat stelt om het
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eeuwige leven voort te brengen. (Rom.7:18) De kans op
waarachtig leven zoals onze hemelse Vader dat voor ogen
stond, was daarmee definitief verkeken. God kan immers
niet met de zondemachten die in een onreine man of vrouw
huizen verkeren of er gemeenschap aan hebben, want Hij is
heilig. (1Kor.10:21)
De angst die de boze geesten voor de Heilige God hebben
brengen zij over op hun slachtoffers, de mens die de zonde
doet. De enige redding en uitweg die een zondaar waarlijk
rest, is de schulddelging die Jezus ‘om niet’ geeft.
(Matt.11:28) Hij vergeeft eenvoudig weg en laat zo de
talloze gevangenen vrij. Wat een heerlijke boodschap is het
om tot een mens te kunnen zeggen: ‘Dankzij Jezus zijn al
uw overtredingen vergeven.’ Met de vergeving staat de
nieuwe of ‘vernieuwde’ mens volkomen onschuldig voor
zijn Schepper. Hiermee staat hij of zij tevens aan het begin
van de ‘hoge’ weg die hij mag gaan door het Koninkrijk
van God en waarbij hij door de doop met de Heilige Geest
in staat is. De Heilige Geest die Jezus geeft is de Sterke
hulp die de gelovige ontvangt en die hem leidt tijdens zijn
dagelijkse leven om Gods liefde te praktiseren en Jezus te
eren. (Joh. 12:26) De ‘hoge’ weg is de weg die Jezus gaat
door Zijn hemels Koninkrijk en waarop wij Hem moeten
volgen. Dit Koninkrijk is van boven en hier bedenkt men de
dingen die ‘boven’ zijn, dus geleidt door de liefde en de wil
van God de Vader. God kan alleen met de rechtvaardigen
omgaan. De heilige God en Vader van Jezus wordt de God
der gerechtigheid genoemd en Hij heeft de gerechtigheid en
de rechtvaardige lief. (Ps.11:7) De glorie en
allesoverheersende heerlijkheid van onze goede God en
Vader bestaat hierin, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus
Christus heeft gegeven om ons van onze zonden af te
helpen. (Hebr.9:26) En dát is nu precies wat Jezus heeft
gedaan en waarvan wij in Zijn naam nog steeds vertellen;
dat voor alle menselijke ongerechtigheid en schanddaden
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door Jezus is betaald, en u en ik nu tot God kunnen gaan.
(Joh.3:16)
Door middel van Zijn Zoon Jezus komt God tot Zijn
schepping om een ieder die in Jezus gelooft Zijn Zoon te
zijn, de zondeschuld te vergeven. Wij waren niet bij machte
tot God te naderen, maar Hij kwam om óns te zoeken en
naderde tot ons. Wie van ons maar aanneemt dat Jezus ons
onze zonden heeft vergeven, die is vanaf die geloofsdaad
een volkomen rechtvaardige geworden en getuigt daarvan.
(Rom.5:1) En die persoonlijke rechtvaardiging stelt een
ieder van ons in staat om met God verbonden te worden,
want de heilige God zoekt rechtvaardigen en Zijn ogen
speuren ernaar hen te vinden die Zijn wil doen.
(2Kron.16:9)
De rechtvaardige is een mens die in de bevoorrechte positie
verkeert om de Geest van Christus te mogen en te kunnen
ontvangen. (Joh.1:12) De rechtvaardige kan door de doop
met de Heilige Geest, voor altoos met Christus verbonden
worden en zó het eeuwig leven Gods bemachtigen.
(Gal.3:27) Dus wie hongert en dorst naar gerechtigheid, wie
vermoeid en belast is die moet zich tot Jezus wenden en Hij
zal hem vrijmaken en rust geven. (Matt.11:28) Het geheim
van het Evangelie van God is dat de woorden die het
Evangelie bekendmaken, de zoekende hoorder raken en
hem of haar tot leven wekt. Door de prediking van het
Evangelie komt God Zelf in de buurt van de mens die dit
Woord hoort. De woorden van het Evangelie zijn dus
levendmakende woorden of ‘woorden van eeuwig leven’.
(Joh.6:68) De woorden die waarheid zijn, want al wat uit
God komt is waar, dragen het Leven over op degenen die
Hem zoeken en uit de dood van hun oude bestaan willen
opstaan. (Ef.5:14) Zodoende doet God zijn woorden
gestalte dat deze niet leeg tot Hem terugkeren maar datgene
doen waartoe Hij ze zond. (Jes.55:11)
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‘Wanneer Hij komt zal Hij ons alles vertellen’. (Joh.4:25)
‘Hij’ is de Messias, in het Grieks: Christus. De puttende
Samaritaanse vrouw wist van de profetie van de Messias en
dat Hij het was die de nog verborgen waarheid over de
Vader aan het licht zou brengen. De Messias, de Zoon van
God zou als enige bij machte zijn de aard en de wil van de
Vader te verklaren en vertellen wat nodig is om tot de Vader
te kunnen gaan. Jezus zei: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk
der hemelen is nabijgekomen.’ (Matt.3:2) en ‘Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.’
(Joh.3:5) Hij zegt als het ware Ik vergeef u uw zonden,
geloof dat! Vervolgens laat u zich op grond van dit geloof
als getuigenis dopen in water: de wedergeboorte uit water
en Geest. Deze grote genade, deze gratie voor alle mensen
was nog nooit gepredikt en kan buiten Jezus om ook
nimmer meer gepredikt worden. Dat is nu precies het
Evangelie. Het zijn woorden die je omvormen en maken tot
een deel van Christus en in Hem bent u tot God genaderd
en mét Hem verenigd tot één geheel.
Terwijl u leest en gelooft dat Christus Jezus de Zoon van
God is en Hij uw zondeschuld heeft weggedaan, bent u
rechtvaardig. En omdat u nu door Jezus rechtvaardig bent,
mag u om Gods hulp vragen en Zijn Geest ontvangen.
Wanneer deze waarheid aan anderen wordt doorvertelt,
komt God ook tot hen. Jezus Christus heeft macht om op
aarde zonden te vergeven, en dat is wat wij dankzij Zijn
Naam ook doen. (Joh.20:23)
Iedereen die zijn toevlucht tot Jezus neemt en Hem als
Leider en Koning in zijn leven wil, diens zonden zijn voor
eeuwig vergeven. Zodoende vormt Jezus zondaars om tot
volmaakt rechtvaardige en geestelijke mensen, die bij de
voleinding plaats kunnen nemen op de troon van de Vader
en Hem. Van helemaal niets, verloren, tot nieuwe schepping
en van nieuwe schepping tot volkomenheid en volheid van
de Heilige Geest.
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In deze kennis zit het heil, dat wil zeggen de waarheid die
zijn uitwerking heeft in het herstel van ons totale bestaan.
Onze ziel en geest ontvangen door de zondevergeving het
nieuwe leven van God, door geloof te hechten aan de
waarheid dat Jezus de Messias is en ons door Zijn eigen
bloed heeft gered van de dood. Dit is waarlijk kennis van
heil, waar Lucas over schrijft in hoofdstuk 1 vers 77.
‘Omdat de Zoon des mensen macht heeft om op aarde
zonden te vergeven’ (Mat.9:6) en ‘Wie gij hun zonden
kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden’, zijn door
Christus in elkaars verlengde gebracht. De woorden Gods
worden zo, onder gezag van de Heilige Geest, overgedragen
van de mens die van Christus is, op de ander die nog in de
‘schaduw des doods’ verblijft. De Meester sprak: ‘gij zult
de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’. Dit
geeft alle reden tot vreugde, want het is immers fijn om in
de ogen van God rechtvaardig en goed te zijn. (Joh.8:32)
Hoera! Op dit moment is er zelfs vreugde in de hemelen bij
de engelen Gods, omdat ook u gelooft en bent gered door
het bloed van Jezus. Er is van de kant van de goede God
jegens ons zelfs sprake van genade op genade. Nu u
aanvaardt dat u rechtvaardig bent omdat Jezus uw Heer is
en voor u Zijn leven heeft gegeven, mag u vrijmoedig tot de
Vader bidden dat Hij u Zijn Heilige Geest geven zal. Dit is
dan opnieuw een gave, die Hij zonder enige tegenprestatie
aan u wil schenken. (Joh.4:10) De eerste gave van de Vader
aan u en mij was immers Zijn Zoon, die Hij als losprijs gaf.
De Heilige Geest zult u ontvangen nadat u blijk van uw
geloof in Gods goedheid heeft gegeven, door u in water te
laten onderdompelen. Jezus zegt dan ook in ‘Wie gelooft en
zich laat dopen, zal behouden worden’ (Marc.16:16a)
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Het geheim van Christus

Christus is de Messias, dat is de heilige Zoon van God
Almachtig die één wezen is met de Vader. (Marc.1:24)
Omdat Christus Jezus volkomen is net als Zijn Vader, kan
Hij het wezen, het karakter en de liefde van Zijn Vader
tonen op een wijze die vóór Hem geen mens heeft gedaan.
Christus is daarmee aan God Zelf gelijk, Hij kan alle dingen
volbrengen die Hij de Vader heeft zien doen. Hij en de
Vader zijn één. Jezus Christus functioneert op het niveau
van de Allerhoogste en Hij is wezensgelijk met Hem. God
is volkomen in Hem en Hij in God. (Joh.14:20) In Christus
krijgt de Vader de mogelijkheid om Zichzelf ten volle te
openbaren en te tonen wat Zijn wil is. De heilige Knecht
van God zoals die in Jesaja wordt genoemd is de Messias,
dat is Jezus Christus (Gr.), de Zoon van God Zelf.
(Marc.1:24) Dit is de enige Uitverkorene van God. Alle
dingen die God heeft gedaan en nog gaat doen, doet Hij
omwille van deze Ene, Zijn Geliefde. Het geheim van
Christus is dat wij mensen deel aan Hem kunnen krijgen.
Stelt u zich eens voor, gewone mensen zoals u en ik kunnen
als deel van de Christus gaan functioneren en de wil van de
Vader doen: het goede, het welgevallige en het volkomene.
(Rom.12:2) Nadat wij uit onze zonden zijn verlost door het
bloed van Jezus, krijgen wij door de beloofde Heilige Geest
deel aan Hem. Jezus Christus is de ware wijnstok en wij
zijn de ranken die wezensgelijk aan Hem zijn en die door
de wedergeboorte geleid worden door dezelfde Geest.
Daarom kon de Heer ook zeggen in Mattheüs: ‘Wie u
ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt
Hem, die Mij gezonden heeft.’ (Matt.10:40)
De Messias is de Kyrios, de Grote Koning wiens
Koninkrijk in de hemelen is en dat met kracht en
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heerlijkheid ook op aarde geopenbaard wordt. Deze Koning
is Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Jezus is de
Messias, aan wiens koningsschap en regeertijd geen einde
meer komt maar eeuwig voortduurt. Deze eeuwige Koning
is door God Zelf aangesteld en verheerlijkt. Jezus Christus
is de enige Uitverkorene van God. Omwille van deze Zijn
geliefde Zoon heeft God alle dingen geschapen en gedaan,
en wat de Allerhoogste nog gaat doen is eveneens vanwege
Hem. (Rom.11:36) Deze positie komt Jezus Christus
rechtens toe want Hij is de enige mens die volkomen
gehoorzaamheid aan de Vader heeft bewezen en Diens wil
altoos volbracht, incluis het leiden en het sterven aan het
kruis. Dit is het grootste offer dat een mens ooit bracht en er
is niemand die ooit groter offer brengen kan, vandaar dat
Jezus daarvoor ook de grootste en heerlijkste beloning heeft
ontvangen. (Fil.2:9) Gods liefde werd nooit door iemand op
die manier getoond en bewezen zoals Jezus Christus dat
heeft gedaan, en vervolgens door die mensen geopenbaard
die deel van Zijn lichaam werden. (Joh.6:56) Zijn
goddelijke en kostbare leven zette Jezus een paar duizend
jaar geleden voor u in omdat Hij zoveel van u houdt, en u
door wedergeboorte deel aan Hem kunt krijgen en zo Zijn
Koninkrijk binnen gaat. De bedoeling van het Evangelie is
immers dat een mens Jezus als zijn persoonlijke Koning en
Heer gaat aanvaarden en Hem daarvoor de eer en
dankbaarheid geeft die Hij verdient. Het woord “Jood” is
van toepassing voor iemand die God in Jezus liefheeft.
Jezus als Koning huldigen en loven, betekent dus dat men
in werkelijkheid Jood is. Jezus is de ware Koning der Joden
want Hij eert en looft de enige heilige God Zijn Vader.
(Rom.2:29)
Jezus die uit God werd geboren en op wie de Koninklijke
heerschappij door God Zelf werd gelegd, was reeds in het
Oude Testament door God beloofd. De aangekondigde
Koning die God zou aanstellen, zou Zijn volk (gelovigen)
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van al hun vijanden (demonen) bevrijden en verlossen.
(Luc.1:71) Veel mensen van het Joodse volk ten dage van
Jezus, de zeloten meenden dat de ‘verlossing’ die Jezus
bracht inhield, dat door Hem de Romeinse bezetters
verdreven zouden worden. Zoals zoveel mensen ook nog in
onze tijd, wil men dat het volk Israël een aardse strijd gaat
voeren tegen hun aardse vijanden, met aardse wapens en
fysiek geweld. Dit is een ongeestelijke voorstelling van wie
nu eigenlijk tot het volk van God behoren, en op welke
wijze men strijden moet. (Rom.2:29, Ef.6:11)
‘Overgeplaatst’ in het Koninkrijk van Gods liefde, dus in
het Koninkrijk van Jezus wordt men als je onderdaan bent
van Jezus omdat Hij jouw Heer en Koning is geworden. Hij
is als Koning meerder dan hen die ook als koning in Zijn
Koninkrijk verblijven, daarom wordt Hij ook door hen
aanbeden en gedankt. (Opb.17:14) In Zijn Koninkrijk is
Jezus de Koning der koningen, want allen die in Zijn rijk
zijn worden door Zijn macht beschermd en leven als
koningen door Zijn genade en ontvangen voortdurend
zegeningen, kracht en geestelijke overvloed. Door Christus
breidt het Koninkrijk van God zich uit op aarde, doordat Hij
aanwezig is in hen die Hem door de Heilige Geest hebben
ontvangen. In deze heilige mensen is Christus aanwezig en
in Christus plant God Zich voort.
‘Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn
eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde
bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van
hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw
zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele
schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!
Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke
boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen:
“Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik
zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op
aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde:
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‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en
ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met
ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan
mensen heeft verleend. Toen Jezus vandaar verder ging, zag
hij bij het tolhuis een man zitten die Mattheüs heette, en hij
zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem.
Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een
groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en
zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën
zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw
meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf
als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig,
maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen:
“Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
(Matt.9:1t/m13)
God komt door gebed alleen wonen in gerechtvaardigden
(zij die Jezus’ levensoffer aannemen en zo met Zijn bloed
worden gereinigd), Hij kan immers geen gemeenschap
hebben aan de zonde die door zondaren bedreven wordt.
Voordat een mens dus gemeenschap of deel aan God kan
krijgen, dient hij eerst Jezus te aanvaarden als Redder
(priester) en Messias (Koning van God) in wie en door wie
de Vader bekend wordt. Daarom kon Jezus ook zeggen ‘Ik
ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij
gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond
vinden’ (Joh.10:9) Jezus kon als Rechtvaardige en met de
Heilige Geest gedoopte mens zeggen: ‘Wie Mij ziet, ziet de
Vader’. Hij vertegenwoordigde de Vader op aarde, en wat
Jezus sprak waren de woorden die God sprak. En wat Hij
deed, was wat Hij de Vader had zien doen. (Joh.5:19)
Tot Christus behoren of niet, wil dus zeggen of een mens
van Jezus is en hij of zij deel uitmaakt van Zijn lichaam
waarin de Heilige Geest werkt en de leiding heeft. Christus
is na de uitstorting van de Geest van God een aanduiding
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van het cumulatief; Jezus Christus tezamen met alle mensen
die op Zijn woorden zijn ingegaan en die tevens deel
hebben gekregen aan God door Zijn Heilige Geest. De
mens Jezus is van Christus (de Geliefde) de éérste van alle
mensen, de voorste of ‘Vorst’. Op een dergelijke manier is
er tevens sprake van de antichrist. (1Joh.2:22) Dit is de
aanduiding van eveneens een verzameling mensen en de
geesten in wiens dienst zij staan, maar dan van hen die God
haten en weigeren Zijn wil te doen. Van deze groep, van dit
lichaam is de duivel de eerste of vorst, die niet wil
functioneren volgens de bedoelingen en de wil van God. De
mogelijkheden en posities die God aan ons Zijn mensen
heeft voorbehouden, die wilde de satan voor zichzelf zodra
hij daarvan hoorde, waardoor hij verlangde naar hetgeen
hem niet toekwam. Dit werd zijn val in ongehoorzaamheid
en rebellie, tegen de Majesteit wiens knecht hij was.
Indien een mens niet van Christus is, staat hij buiten de
genade van God want Christus is immers de “Geliefde”.
(Ef.1:6) Ten behoeve van en vanwege de Christus werd
alles gemaakt en geformeerd, zowel in de hemel als op
aarde. (Kol.1:16) Om Hem, door Hem en aan Hem dankt de
ganse schepping haar bestaan. Het ging de Vader bij Zijn
verheven scheppingsplannen dus niet enkel om mensen,
zelfs niet om christenen, maar om de CHRISTUS. Díe Ene.
Op Hem rust de genade Gods en in Hem vindt men waarlijk
rust. (Matt.11:28) Slechts Christus heeft deel aan de
beloften van God, al Zijn rijkdommen en het eeuwig leven.
Om Christus is het God te doen, al het andere is
onbelangrijk. Het unieke van de menselijke geest is dat hij
de mogelijkheid bezit, nadat hij het zondoffer van Jezus
heeft aanvaard, dat deze deel kan krijgen aan Christus en
daarmee aan God. God zij geprezen en gedankt dat Zijn
Zoon Jezus ons zo lief heeft, dat wij door Hem deel kunnen
hebben aan Christus ‘die Ene’, waardoor wij tot Gods
Geliefde zijn gaan behoren.
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Wij zijn Christus geworden en God Zelf heeft in ons Zijn
welbehagen, en daarvoor zij Jezus de Zoon van God
eeuwige dank!
Christus is Gods Uitverkorene; de Zoon, uit God geboren.
Dit geeft gelijktijdig een goed begrip van de term
uitverkiezing. Wie tot het uitverkoren volk van God wil
horen, wie uitverkoren wil zijn, die wendt zich tot Jezus de
Heer. Jezus is de exclusieve en enige weg om in Christus
tot God te komen. Zonder Jezus geen Christus en zonder
Christus geen God en zonder God geen leven. De
Almachtige en enige God heeft Zijn keuze gemaakt; Hij
verkiest Christus Jezus en Die heeft er vreugde in om uit
eigen vrije wil altijd Zijn Vader te behagen. En wij die deel
kregen aan Christus doordat ook wij met de Heilige Geest
werden toegerust, kunnen nu ook de wil van God doen; het
goede, het welgevallige en het volkomene. (Rom.12:2)
Jakob werd door God uitverkoren boven Esau, omdat Jakob
blijk gaf te accorderen met de wil van de Almachtige en
eeuwige God. Boven de paragraaf van het eerste hoofdstuk
van Maleachi, staat vanaf vers twee de opschrift: “De
verkiezende liefde des HEREN voor Israël”. Hoewel het
eerstgeboorterecht aan Esau was voorbehouden, hechtte hij
daaraan geen waarde en verkocht dit recht aan zijn jongere
broer Jakob. Esau had meer behoefte aan genot dan aan
God, want zijn verlangen ging enkel uit naar eten en het
drinken van wijn. Daarvan gaf hij blijk met de woorden:
‘Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik
ben moe.’ (waardoor Esau de naam Edom werd gegeven),
en met de uiting: ‘Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient mij
dan het eerstgeboorterecht?’ (Gen.25:29/34) Esau rekende
niet met de levende God en met de onzienlijke kracht van
Zijn hemels Koninkrijk, dat Hij bij machte was zich ook na
zijn sterven over hem te ontfermen. Esau was niet
georiënteerd op de hemelse zaken maar uitsluitend met
materiële dingen bezig. Voor hem als ongelovige waren de
dingen die hij kon zien en aanraken de enige waar hij op
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vertrouwde en waaraan hij kon vasthouden. Het
eerstgeboorterecht of ‘primogenituur’ was het recht van
Esau om als oudste kind de erfenis van zijn vader te
ontvangen, die met name bestond uit de beloften die God
reeds aan zijn grootvader had gedaan en die van vader op
zoon waren overgegaan. Door het geloof zou ook Esau
kunnen delen in deze onzienlijke rijkdommen Gods,
waardoor hij ook in de stoffelijke wereld de zegen had
kunnen ontvangen. De God van Jakob zou ook de God van
Esau moeten zijn, want zij waren immers beiden zonen van
Isaak en Abraham aan wie de waarachtige God de beloften
had gedaan. (Gen.17:7) Maar Esau zag alleen aan wat hem
voor ogen was en hij hield niet van de onzichtbare God in
wiens dienst reeds zijn grootvader had gestaan. Omdat hij
niet in Hem geloofde dat Hij een waarmaker is van Zijn
woord, kon Esau God niet behagen en dus ook niet
liefhebben. (Hebr.11:6) Om deze reden gingen de beloften
aan Abraham gedaan niet over op de ongelovige Esau, maar
op de gelovige Jakob. Vanwege zijn geloof in het
geboorterecht om daarmee tegelijkertijd de erfenis Gods te
mogen ontvangen, werd Jakob verkozen boven Esau.
Zovele beloften Gods er echter ook zijn, slechts in Jezus
Christus worden zij allen vervuld en zijn zij ja en amen.
(2Kor.1:20) En wederom kan ook nu slechts door ons
geloof van het geboorterecht van Christus gebruik gemaakt
worden. De zonde van de Joodse religieuze elite was dan
ook dat zij in ongeloof Jezus verwierpen en niet aannamen
dat Hij de Christus was die van God was gekomen. Tot het
allerlaatst aan toe, terwijl Jezus al aan het kruis hangt
hebben deze leiders niet geloofd dat Jezus en God één zijn
maar hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered;
laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is,
zijn uitverkorene!’ (Luc.23:35) Door dit te doen stelden zij
zichzelf buiten de genade en zegen van God, omdat de
Vader uitsluitend Zijn Zoon verkiest en buiten de Zoon
verkiest Hij niets.
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De apostel Paulus stelt in de Romeinenbrief nog dat het de
soevereine God vrij staat om Zijn keuze te maken. (Rom.9)
Dat God de Vader Zich uitspreekt voor Zijn Zoon Jezus
Christus, daarvan kunnen engelen of mensen Hem niet
weerhouden. Christus kan altijd op de voorzienigheid van
de Vader rekenen, alles wat Hij vraagt ontvangt Hij van
Zijn Vader. De Vader is Jezus in Christus altijd nabij omdat
Hij Zijn woning in Hem heeft gemaakt en in Hem Zijn
welbehagen heeft. Dat Christus Jezus volkomen
beantwoordt aan de behoefte en de wil van Zijn Vader en
Zijn innerlijk leven volkomen op de Almachtige is afgesteld
en respectievelijk zijn vleselijk lichaam voor Hem heiligt,
kan ook worden opgemaakt uit de woorden van Psalm
69:10 die door Zijn discipelen worden aangehaald in
Johannes 2:17. Hier wordt weergegeven hoe Christus en zij
die bij Hem horen ook hun vleselijk lichaam afzonderen
van onreinheid en ongerechtigheid maar die slechts in
dienst willen stellen van de Heilige God. In het lichaam van
hen die tot Christus zijn gaan behoren woont immers de
Heilige Geest. (1Kor.6) Zoals Jezus tewerk ging bij de
tempelreiniging, waarbij de handelaren - type van en aan
boze geesten verbonden mensen - uit het huis van Zijn
Vader worden verdreven, zó gaat ook de Geest van Christus
aan de slag als Hij het huis van de Vader binnentreedt dat
wordt uitgebeeld door ons lichaam. (Matt.21:12) Hiermee
wordt tegelijkertijd duidelijk dat wanneer iemand tot geloof
in de Heer Jezus komt hij of zij niet automatisch geheel van
demonen is verlost integendeel, nu vangt de strijd tegen
deze geesten der duisternis pas goed aan die door te
volharden in geloof gewonnen wordt. (Rom.2:7) In het
oude zondige bestaan van de onwetende mens hadden
demonen soms grote bewegingsvrijheid omdat ze door hun
slachtoffers niet werden opgemerkt. Bij de nieuwe mens
Gods in Christus, wiens ogen voor de geestelijke werkelijke
toestand zijn opengegaan, worden de onreine geesten bij het
Licht van Christus Geest en in Diens kracht verdreven.
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De Heer en Heiland zegt Zelf in Mattheus: ‘Maar indien Ik
door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het
Koninkrijk Gods over u gekomen.’ (Luc.11:20)
De doop met de Heilige Geest die in het waterbad wordt
uitgebeeld, geeft duidelijk weer hetgeen er allemaal in de
onzienlijke sfeer gebeurt. De zondaar wordt door Gods
Geest overtuigd van zijn zonden en dat hij zich als slaaf in
de duisternis bevindt, waarvoor hij met de dood werd
beloond. Het leven van God moet hij ontberen, want zijn
ongerechtigheid maakt scheiding tussen hem en God. Los
van God verblijft een mens zo tot hij sterft in de ‘schaduw
des doods’ en wanneer dan de laatste adem wordt
uitgeblazen, slaat men in de ‘hades’ of dodenrijk de ogen
op. (Luc.16:23) De mens die zich tijdens zijn leven op
aarde van zijn ellendige situatie bewust is geworden gaat
om gered te worden in gebed tot de Heer Jezus, Die als
enige bij machte is deze persoon uit de dood te halen. Dit
beeldt de dopeling uit door zich in het water te begeven en
zich aan Christus over te geven, Die ons in deze
doodstoestand heeft gezocht en ons redt. In Zijn handen
gaan wij vervolgens geheel onder, om daarmee het door
zonde aangetaste oude leven geheel prijs te geven aan het
vuur (beeld van de demonen), dat volledig vergaat en
verdwijnt. We laten ons ondeugdelijke slechte leven los en
hechten ons aan de Heer Jezus Christus om één met Hem te
worden, Hij is het immers Die de vuurgloed der boze
geesten heeft weerstaan en Zijn kracht en Zijn kostelijke
leven dat ook wij nu van Hem ontvangen kan de zonde- en
doodsmachten ontstijgen en overwinnen. De Heer Jezus
ging in geloof onder in het doopwater en steeg er weder uit
op (beeld van de dood) en geloofde dat de Heilige Geest
Hem vanwege Zijn geloof kracht zou geven om de werken
Gods te doen en macht zou geven om over de gehele
legermacht der boze geesten te heersen. (Matt.3:16) Dit
beeldt een ieder uit die in geloof en gehoorzaamheid het
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bevel van de Heer Jezus opvolgt om zich te bekeren en in
water te laten onderdompelen (dopen) om behouden te
worden, dat is onkwetsbaar en veilig voor de inwerking der
zondemachten. (Marc.16:16)
Niets van onszelf achten wij nog geschikt, goed genoeg of
bij machte in de strijd om van de dood los te komen.
Christus ging vanwege ons vrijwillig geheel onder in de
dood, maar God kan van de dood geen schade lijden, deze
deert Hem niet, en Hij kon toen Hij dat wilde Zijn leven
weer opnemen en uit de doodssfeer naar boven komen en
eruit opstaan. De ontelbare heilige schare die in de loop der
eeuwen de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen in Zijn
kracht de geestelijke vijanden overwinnen. Het oude
zondige leven dat zij ooit hadden, lieten zij bij hun
wedergeboorte als nutteloos omhulsel achter in de dood, dit
mist immers de kracht om zich van de dood te ontdoen.
(Matt.9:17) Gods leven dat Christus ons op deze unieke
manier kan geven, functioneert niet onder het water (beeld
van de dood) maar juist in de nieuwe ‘sfeer’ daarboven,
waar lucht is en licht: het Koninkrijk Gods in de hemel.
Met onze geest zijn wij overgeplaatst in Zijn Koninkrijk
zodra wij door wedergeboorte deel van Christus worden, en
met onze ‘voeten’ (beeld ons lichamelijk bestaan in de
wereld) zetten wij passen om geheel het water te verlaten,
opdat ook ons lichaam deel zal hebben aan deze heerlijke
werkelijkheid waar God in voorziet. Wij verlaten het
waterbad (de dood) en stijgen er als eerste met hoofd en
bovenlichaam ( ons ‘hart’) uit op en uiteindelijk met de rest
van ons gehele lichaam, inclusief onze benen tot en met
onze voetenzolen toe. Om binnen dit beeld te blijven houdt
dat dus in dat naarmate wij de volkomenheid naderen ook
ons vleselijk lichaam dat zo lange tijd aan aftakeling
onderhevig was, verheerlijkt zal worden en met
onvergankelijkheid bekleed zal worden. (1Tess.5:23) Het
heeft overigens geen enkele zin voor de oprechte gelovige
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om zich af te vragen welke demonen er eventueel een rol in
zijn oude leven hebben gespeeld, want zodra de Geest
waarmee Jezus doopt Zijn aanwezigheid doet gelden komen
deze vijanden vanzelf aan het licht indien zij niet voortijdig
de wijk hadden genomen. In gebed met God is het voor
ieder lid van Christus mogelijk geworden om zijn
geestelijke vijanden te overwinnen en buiten te werpen;
‘Dit geslacht vaart niet uit dan door gebed en vasten’
(Matt.17:21) Op deze wijze, dus door bezig te zijn in de
hemelse gewesten d.m.v. gebed, is God hen die van
Christus zijn nabij en wordt Hij één met hen om hun
belagers te slaan. (Matt.6:6) Samengebracht in Christus kan
de gelovige in de onzienlijke sfeer delen in de verheven
kracht van de Majesteit Gods en elke hindernis nemen.
(Ps.18:30)
Toen Jezus in Getsemane moest lijden en later aan het kruis
riep ‘Vader waarom hebt U mij verlaten’ (Ps.22), had Hij de
zeggenschap en de macht over Zijn vijanden omwille van
ons zondaren ‘voor korte tijd’ afgelegd. (Hebr.2:9)
Nochtans bleef Hijzelf de Rechtvaardige Gods want Hij
werd uit God geboren en alles wat uit God geboren is
overwint de wereld. Omwille van Zijn eigen
rechtvaardigheid die Jezus ook gedurende Zijn lijdensweg
behield was Hij steeds in die staat dat Hij opnieuw met de
Trooster verbonden kon worden, dus Gods onweerstaanbare
kracht in ontvangst te nemen. Dit deed Jezus toen Hij zei:
‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest’ (Luc.23:46)
Gaande en beladen met de immense zondeschuld van alle
mensen van alle tijden, zondigde Jezus niet één enkele keer
door Zijn Heilige Vader ongehoorzaam te worden, en deze
lugubere opdracht niet ten einde toe af te maken. Jezus
wilde boven alles de wil van Zijn Vader doen en tot alles
was volbracht, daaraan gehoorzaam blijven. Hij geloofde
Zijn Vader onvoorwaardelijk, ook toen dat betekende dat
Hij omwille van Zijn Vaders voornemen moest sterven.
Vóór dit alles zou geschieden zag Jezus in geloof reeds op
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de heerlijkheid die Hem vanwege Zijn trouw volharden,
door Zijn Vader gegeven zou worden. (Hebr.12:2)
Christus was reeds in het paradijs als ‘boom van eeuwig
leven’ aanwezig. Johannes de Doper sprak: ‘Deze is het,
van wie ik zeide: Na mij komt een man, die vóór mij
geweest is, want Hij was eer dan ik.’ (Joh.1:30) Het was
vanaf de schepping Gods primaire bedoeling dat gewone
mensen deel zouden krijgen aan Christus, door van Hem te
‘eten’. De woorden van God zouden dan in hun ‘binnenste’,
hun zielenleven terechtkomen, om zo eeuwig leven te
schenken aan de eter. De psalmist schreef ‘O God, Gij zijt
mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U’ (Ps.63:1)
David wilde met de levensbron in contact komen. Dankzij
het werk van zijn nakomeling Jezus is deze wens voor ons
met de doop in de Heilige Geest in vervulling gegaan. Jezus
sprak: ‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij
en Ik in hem.’ (Joh.6:56) Zijn vlees eten wil zeggen, op
dezelfde wijze leven en de werken doen die Hij ook deed.
Jezus’ bloed drinken wil zeggen, deel krijgen aan Zíjn leven
dus deel van Christus worden. Zijn bloed werd voor ons
allen vergoten omdat Hij de straf kreeg die ons toekwam,
waardoor wij zonder enige schuld in gebed tot de Vader
kunnen gaan. Jezus gaf Zijn leven opdat wij zonder schuld
zouden zijn ofwel ‘onschuldig‘. Wie zich langs deze weg
van zijn onschuld bewust wordt heeft het bloed van Jezus
gedronken, dit bewerkt in zijn ‘binnenste’ een smetteloze
staat van rechtvaardigheid en onschuld.
Dit is het unieke van Jezus prediking aangaande het
Koninkrijk Gods, dat wij door Zijn Geest daar binnengaan
en voor eeuwig het waarachtige licht des levens ervaren.
Het waarachtige leven en de waarheid Zelf namen gestalte
aan in Jezus, toen Zijn vleselijk lichaam op aarde
geformeerd werd. Hij sprak daarom: ‘Ik ben de weg, de
waarheid en het leven’ (Joh.14:6)
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De levensbron van God uit het Paradijs, was dus in Jezus
Christus de mensen in de duisternis van deze zondige
wereld achternagekomen, om hen alsnog te redden omdat
langs elke andere weg de toegang tot het Paradijs was
toegesloten. (Gen.3:24) Christus is dus de “mobiele” boom
des levens, die Zijn plaats bij de Vader in heerlijkheid
verliet om ons, die in ongerechtigheid verloren waren te
zoeken. Tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde was Hij nog
maar de enige mens in wie de Geest van Christus blijvend
woning had gemaakt, vandaar dat Hij terecht met Christus
is gepersonifieerd. De Heilige Geest Gods is Hem altoos
nabij, maakt Hem alle dingen mogelijk en schenkt Hem
alles. Dat kan God ook omdat Jezus volkomen goed en
rechtvaardig is en Hij heeft er een behagen in het goede,
dus de wil van Zijn Vader te doen. De alles te bovengaande
kracht van de Heilige God is altoos op Christus, deze is
Hem tot steun. De leerdicht die over de knecht des Heren
David werd gedaan, kreeg zijn uiteindelijke vervulling en
werd ten volle van toepassing op zijn nageslacht, Jezus
Christus:
‘Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie
heb Ik hem gezalfd; voor wie mijn hand tot steun zal zijn,
ook zal mijn arm hem sterken; geen vijand zal hem
overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken; ja, Ik zal
zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie
hem haten, zal Ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn
goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam
zal zijn hoorn verhoogd worden; ook zal Ik zijn hand
leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal
tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van
mijn heil. Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de
hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal Ik
jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond
zal voor hem vast blijven; zijn nakroost zal Ik voor immer
doen voortbestaan, en zijn troon als de dagen des hemels.’
(Ps.89:21t/m30)
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Bij de geboorte van de ultieme nakomeling van David, de
hoogedele troonpretendent Jezus Christus, was Gods eigen
Zoon op aarde gekomen. Het grootste probleem dat de
Joodse hogepriesters met Jezus hadden, was nu juist dat Hij
God Zijn eigen Vader noemde. (Joh.5:18) Echter met de
geboorte en de prediking van Zijn Zoon Jezus uit het
geslacht van Koning David, had God de schriften immers in
vervulling doen gaan. Deze waarachtige uit God geboren
Zoon zou de volle waarheid spreken door tot Hem te
zeggen:’Gij zijt Mijn Vader, mijn God en de rots van mijn
heil.’ Er staat verder nog dat God de Vader Hem tot een
eerstgeborene zal stellen, waarmee Hij aangeeft dat er na
Jezus nog velen zullen volgen die de Geest van Christus
zullen ontvangen en als zonen Gods kunnen leven. Door de
Heilige Geest roepen zij net als Jezus ’Abba Vader’.
(Gal.4:6)
Christus is van eeuwigheid en was er al vóór de schepping
een aanvang had genomen. Hij is van vóór ‘het begin’ van
Genesis, Hij is er van vóór alle tijden, Hij is de Eeuwige,
Jahweh Shamah. (Ez. 48:35) God wil in Christus gestalte
aannemen in mensen, zij zijn om die reden immers reeds
naar Zijn beeld als Zijn gelijkenis geschapen. (Gen.1:26)
De mens is volgens de Psalmist reeds nu bijna goddelijk
gemaakt. Voor wie deel krijgt aan Christus, wordt dat ook
werkelijkheid. De mens Jezus is de Zoon van God en werd
door het geloof van Maria en door de Kracht van de
Allerhoogste, als Rechtvaardige in haar schoot ontvangen
en als zodanig na de gebruikelijke zwangerschapsperiode
daaruit geboren. Omdat alleen de Rechtvaardige in staat is
om met God om te gaan, zoals Henoch een vriend van God
werd genoemd, kon Jezus rekenen op de volle genade van
de Vader. Deze genade bestond erin dat Jezus met de
heerlijkheid Gods werd bekleed, toen Hij Zijn taak als
Messias aanvaardde tijdens de doop in de Jordaan. De
Heilige Geest kwam op Hem en bleef op Hem. Zij die uit
God geboren worden door het Woord van Jezus en daarvan
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getuigenis geven door middel van onderdompeling in een
waterbad, kunnen allemaal rekenen op deze genade van
God. Zijn Heilige Geest met Zijn ganse kracht komt om
woning in hem of haar te maken, dus blijft in hen en bij
hen. (Joh.14:17) Langs deze weg maakt Christus allen deel
van de Rechtvaardige en zijn deze mensen goed, omdat ze
met God Zelf tot één geheel zijn geworden; niemand is
immers goed dan God alleen. (Mar.10:18)
Met Jezus kwam het ‘Hoofd’ van Christus in deze wereld,
aan wie terecht deze Zijn Naam werd gegeven. Met alle
mensen die in gelovige gehoorzaamheid door de Heer Jezus
gered werden van de dood en Zijn Geest ontvangen, komt
het overige deel van het lichaam van Christus eveneens
onder dezelfde Naam in de wereld. Denk aan de natuurlijke
geboorte van een baby. Eerst komt het hoofd en daarna
volgt de rest van zijn lichaam. Christus duidt dus op Jezus
mét al die mensen die Zijn eigendom zijn en delen in Zijn
Geest; Hoofd én lichaam, zij zijn immers allen deel van
hetzelfde wezen. Langs de weg van Christus heeft de
Almachtige God dus mensen tevoorschijn gebracht die van
Zijn niveau zijn. Christus is de volwaardige Partner van
God en Samen zijn Zij één Geest. Om het geheel in
vogelvlucht te schetsen, gelijkt het op een ambachtsman die
zich voorneemt een huis te gaan bouwen. Vooralsnog heeft
Hij daarvoor echter geen bouwmaterialen, bouwtekeningen
of medewerkers. Hij gaat aan de slag en verzamelt de juiste
‘kennis’ om deze unieke en gigantische klus te klaren.
‘Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg
kennis door overleggingen.’ (Spr.8:12) Dan vangt Hij aan
medewerkers te formeren door ze tot aanzijn te ‘roepen’, zij
zullen de Bouwheer bij de uitvoering met hun kracht en
vermogen terzijde staan en Hem helpen; de zeer grote en
voltallige engelenschare.
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Om de lijn van deze uiteenzetting even voort te zetten, gaat
de ambachtsman verder en schept het ‘leem’, de aarde
waaruit Hij het ‘bouwmateriaal’ gaat halen; Adam. (Adama
Hebr. = ‘aarde’) Na zovele scheppingsperioden komen daar
de miljarden mensen tevoorschijn, uit wie de Vader
diegenen kan gebruiken die deel krijgen aan Christus: de
Boom des Levens in het midden van het Paradijs Gods.
Uiteindelijk zal over hen die de volheid in Christus
bereiken en gezamenlijk de volkomen Vrouw van God
vormen gezegd kunnen worden: ‘Want uw man is uw
Maker, ..’ (Jes.54:5)
In Zijn onuitsprekelijke wijsheid bracht God dus niet alleen
de schepping tot stand, de hemel en de aarde met alle
stoffelijke elementen erop, maar door de ‘Boom des
Levens’ Christus, bracht God zó een goddelijk wezen
tevoorschijn die volkomen bij Hem past. Christus Jezus mét
allen die van Hem zijn door Zijn Geest, vormen de Vrouw
van God.
God is het Hoofd van Christus en in het gehele lichaam van
Christus woont Hij. (1Kor.11:3) Christus is de vrouwelijke
equivalent van God Zelf, Zij is de heilige en kuise vrouw
uit Openbaring (12:17), de Vrouw van God. De Geest geeft
aan dit Lichaam leven dat het altijd vol kan houden, dus ‘tot
in alle eeuwigheden’. Aan alle levende wezens heeft de
Schepper een levensgeest toebedeeld, die er voor zorgt dat
het organisme waarin hij woont zich op de juiste manier
ontwikkelt en in stand wordt gehouden. Dit geldt voor de
plantenwereld maar ook voor de dierenwereld. Dit geldt
voor de mens die als hoogste wezen naast God Zelf zal
moeten functioneren. Christus, die dus met de Heilige
Geest is gezalfd kan dit niveau daadwerkelijk behalen. De
Christus is het uit vele mensen ‘samengestelde’ geestelijke
wezen, waar de Almachtige Zelf één mee is en altijd mee
verbonden blijft. Jezus is de éérste van deze nieuwe
schepping. Wij als Zijn volgelingen zijn de ‘eerstelingen’
van die nieuwe schepping Gods.
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Hij is de wijnstok, en wij zijn op Hem als ranken
aangebracht. Hij is de Boom des Levens, en wij zijn het
geboomte des levens dat bij Hem in Zijn directe nabijheid,
dus in het paradijs staat. ‘Heden zult gij met Mij in het
paradijs Gods zijn’, daarmee wilde de Heer Jezus aan de
veroordeelde naast Hem aan het kruis zeggen: Omdat u in
Mij en Mijn Koninkrijk gelooft zal Ik u heden met Mij
verbinden en zal Ik u in Mijn leven dat tegen de dood
bestand is laten delen. (Luc.23:43) De met de Heilige Geest
gedoopte mensen van alle tijden en alle plaatsen, vormen
met elkaar het lichaam dat samen met hun Hoofd Jezus het
heilige wezen vormt dat door Jezus zijn ‘loon’ wordt
genoemd. (Opb.22:12) De gelovige schare die Koning
Jezus vergezelt, werd Hem door de Vader gegeven als
beloning voor het offer Hij met Zijn leven bracht en
waardoor het mogelijk werd dat deze mensen Zijn Heilige
Geest konden ontvangen. De Heilige Geest is de
levenskracht die de wijnstok in stand houdt en voorziet er
tevens in dat deze ranken kan voortbrengen. Is nu de
wijnstok goed, dan zijn ook de ranken goed. Jezus bad tot
Zijn Vader: ‘Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil,
dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid
te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt
Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.’
(Joh.17:24)
Johannes de doper neemt in het water van de rivier de
Jordaan de plaats in, die de Heer Jezus in de hemelse
gewesten heeft. Johannes doopt in de stoffelijke wereld met
water, en Jezus doopt in de onstoffelijke of geestelijke
wereld met de Heilige Geest en met vuur. (Matt.3:11)
Doper en dopeling komen bij deze handeling bij elkaar en
vormen een geheel, waarbij de dopeling zich in de handen
van de Doper overgeeft. De doper aanvaardt de met zonde
belaste dopeling, en verlost hem of haar bij deze
geloofsdaad van zijn last. Als Johannes Jezus doopt, staan
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zij beiden in het water. Zij bevinden zich dus in dezelfde
omstandigheden. Dit is wat Jezus wilde uitbeelden en dit is
tevens wat wij, die Zijn doop ernstig nodig hebben,
moesten uitbeelden; Jezus tot ons gekomen in onze situatie
waarin we door zonden dood zijn. Indien wij Zijn woord
horen en erkennen hoe kwalijk wij er aan toe zijn, komen
wij die dood waren door Zijn spreken tot leven. (Joh.5:25)
In de hopeloze en reddeloze toestand onder de zonde zijn
wij allen kansloos verloren, behalve als wij ons aan
Christus toevertrouwen. Wij geven ons dan in geloof aan
Hem over, terwijl Hij Die ons reeds zocht, ons met liefde in
Zijn armen ontvangt. Zijnde in het machtsgebied van de
dood (in het water) gaat Christus geheel daarin onder, en
wij met Hem. Van onszelf hebben wij in het geheel niet de
kracht om daaruit naar boven te komen of te overwinnen,
maar Christus heeft dat wel! Zo redt Hij ieder mens die
vanwege de zonde dood is, door zijn of haar zonden te
vergeven en Zijn Eigen kracht te schenken omdat wij één
zijn geworden met Christus. Daar Jezus Christus iedere
gelovige volgeling de belofte van de Heilige Geest in het
vooruitzicht stelt, attaqueren de zondemachten en demonen
deze door God geliefden in het bijzonder. Deze
aanhoudende beproeving die ook Jezus onderging, wordt
door Johannes omschreven met ‘doop met vuur’.
De waterdoop van Jezus ziet dus vooruit op en beeldt uit,
het sterven en de dood die Hij vanaf Getsemane tot en met
Golgota moest ondergaan. Ook Jezus vertrouwt uitsluitend
op de uitkomst en de hulp van Zijn Vader en als Hij de
zondeschuld van ons aan het kruis heeft gebracht en alles
volbracht is, bidt Hij Zijn Vader wederom Hem met de
majesteit die Hem toekomt te omkleden, met de woorden
‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest’ (Luc.23:46) De
‘hand’ van de Vader duidt op Zijn onoverwinbare
geestelijke kracht en heerlijkheid waarnaar de Heer Jezus
verlangt om daar wederom in te leven. Omwille van ons
had Hij alles afgelegd en geheel zonder koninklijke luister
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stond de Heer Jezus voor stadhouder Pilatus die opmerkte
‘Zie de mens!’. (Joh.19:5) Omwille van Zijn liefde om Zijn
Vaders wil te doen en om Zijn liefde voor ons ontvangt
Jezus Christus meer dan wie ook, Hij krijgt van de Vader de
aller belangrijkste positie.
Bij Zijn waterdoop ontving Jezus de volmacht, de kracht én
de bevestiging van Zijn Vader uit de Hoge met de woorden
‘Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen
heb’, dat Hij de Redder der ganse mensheid is en Koning
over allen. (Matt.3:17) Zijn Koninkrijk wordt hiermee op
aarde, in het territorium van de duivel door geesteskracht
gemanifesteerd en geopenbaard. Vanaf nu gaat Jezus als
onopvallende Koning laten zien aan de mensen wat het
betekent om deel te hebben aan het Koninkrijk der
hemelen, dus waar Hij Heer is!
‘Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten
zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen
manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen
een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die
hem ontvangt.’ (Opb.2:17)
De nieuwe naam die wij dankzij Jezus ontvangen is
‘Christus’, deel van Hemzelf!
CHRISTUS is Het Wezen dat van het niveau van God Zelf
is, Zij is als vrouwelijke tegenhanger de Partner van God.
In Haar vindt de Allerhoogste Zijn welbehagen, en met
Haar wil HIJ voor eeuwig samen zijn. Deze Vrouw is de
heerlijkheid van Haar Man. (1Kor.11:7) Dit goddelijk
Wezen, Christus, is van voor alle tijden het doel en het
uitgangspunt van onze God geweest om met de ganse
schepping een aanvang te maken. Alle dingen in de hemel
en op de aarde zijn door Hem geformeerd, met maar één
doel; IK GOD, wiens Naam is ‘IK zal worden wat MIJ ook
behaagt’, zal Christus in volheid tevoorschijn brengen.
Dit was de reden dat HIJ zei ‘Er zij licht’, dit was de reden
dat de hemel werd geschapen en de aarde met heel zijn

55

bedekking. Dit was het motief om de mensen naar ZIJN
beeld als ZIJN gelijkenis te formeren en dit was de
gedachte achter het Paradijs, de ‘Hof der lust’. In het Grieks
wordt Paradijs vertaald met Periteichos, dit woord geeft aan
dat er een muur omheen staat. In de ogen van de religieuze
Joden was de zonde van Jezus, dat Hij door te zeggen een
Zoon van God te zijn, Zich aan JaHWeH gelijk stelde.
Komende van de God van Abraham, Isaak en Jacob, moest
deze Joodse elite dus erkennen dat de oorsprong, het wezen
en de aard van Jezus daarmee van het allerheiligst niveau
was, van God. Binnen het jodendom betekent het paradijs
de plaats waar de ziel van de dode naar toe gaat en waar die
terugkomt bij God, de oorsprong van alle leven. Joden
noemen het paradijs Gan Eden. Doch om bij God te komen
en met Hem verbonden te worden, moesten zij Jezus
aannemen en erkennen dat Hij het leven is; de Boom des
Levens in het Paradijs Gods. Jezus Zelf was de eerste mens
die aan de volledige verwachting van God voldeed en van
wie Hij kon zeggen:
‘Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in
wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem
gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.’ (Jes.42:1) Zo
had de Schepper het van vóór de grondlegging der wereld
voor ogen gehad; de mens waarin Hij, de Heilige
levendmakende Geest Zijn woning kon hebben. Hijzelf en
de menselijke geest, waarnaar Hij vurig verlangt en begeert
om haar te verhogen, te koesteren en te beminnen, zijn
samen in Christus. Dit nieuwe wezen, waarin de
Allerhoogste Zelf en de menselijke geest tot één geheel
worden, is Christus, en daarvan werd Jezus de eerste. Hij
was daarmee de eerste van deze nieuwe schepping. In Hem
(Christus) valt het onderscheid tussen mens en God weg;
Hij is één wezen, Hij is ‘de mens Gods’ tot alle goed werk
volkomen toegerust. (2Tim.3:17) In Jezus Christus is God
‘alles’, zoals Hij, nadat alle herstelwerkzaamheden zijn
gedaan respectievelijk ‘alles in allen’ zal zijn. (Kol.3:11)
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Paulus schreef eerder in de Kolossenzenbrief over de Heer
Jezus: ‘want in Hem woont al de volheid der godheid
lichamelijk’. (Hoofdstuk 2:9) Daarom zal in Jezus’ Naam
zich alle knie buigen omdat wij mensen door Hem deel
krijgen aan Christus, waarvan Hij het Hoofd is en wij
dankzij Hem opstandingsleven hebben. In Christus heeft
God Zijn woning en op Hem hebben duivel, dood of
dodenrijk geen enkele uitwerking. Christus met Jezus haar
Hoofd, is het cumulatief van mensen die van Jezus zijn en
die door de eeuwen heen naar Hem hebben uitgezien, maar
ook zij die in de eeuwen na Zijn hemelse verhoging aan
Zijn geestelijk lichaam als woning Gods zijn toegevoegd.
(Matt.13:17/Joh.14:2)
Dan zijn er nog de miljoenen van onze moderne tijd die
geloven in de doop met de Heilige Geest en Hem dankbaar
aanvaarden, en daar getuigenis van geven door zich in
water te laten onderdompelen. Ook in de tijd die na onze
generatie zal komen zullen er vele mensen zijn die door het
Woord Gods Zijn beloften in geloof zullen aanvaarden en
zij zullen eveneens ontvangen. Het geheel of de volheid van
Christus - Jezus mét Zijn Lichaam - is op deze wijze aan
het groeien en toenemen en op weg om de geprofeteerde
ontelbare schare van mensen te vormen. (Opb.7:9)
Christus is de nieuwe schepping die door Jezus in de wereld
kwam, Hij was daarvan de eerste en Hij gaat voorop.
Vervolgens alle mensen van alle tijden die door de doop in
de Heilige Geest werden en nog worden ingevoegd in het
Lichaam van Christus; zij zijn dus allen van deze schepping
Gods. (2Kor.5:17) Wanneer dit Lichaam waar de
Allerhoogste in woont belaagt of verdrukt wordt, dan zal
God Zelf voor uitkomst zorgen. Dit was immers ook zo
toen het oude bondsvolk nog onder Gods bescherming
stond, JaHWeH zal voor de Zijnen strijden en Hijzelf zal de
vijanden overwinnen. Deze zekerheid en het geloof in de
uitkomst van de Almachtige Vader, geeft de vaste
gemoedsrust bij hen die van Christus zijn. Toen het oude
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bondsvolk door de gewelddadige Farao werd vervolgd, was
het ook de Heer Zelf die het vijandige leger versloeg.
Mozes de knecht van God, die in gehoorzaamheid het volk
leidde belijdt deze verlossing door de Heer, wanneer de
strijdwagens van de Farao het Joodse volk aan de zee bij
Pi-Hachirot hebben ingehaald: ‘Vreest niet, houdt stand,
dan zult gij de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden
bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien
hebt, zult gij nimmermeer zien. De HERE zal voor u
strijden, en gij zult stil zijn.’ (Ex.14:13,14) Hoog verheven
in de hemelen tabernakelt de Waarachtige God op Zijn
Heilige Berg. Dit is het waarachtige hemelse Sion-gebergte,
waarvan de berg Sion in het Midden-Oosten ooit een beeld
of afschaduwing was. In het aardse Jeruzalem werd de
tempel van koning Salomo met haar fundamenten op de
berg Moria (Sion) gebouwd, daarmee was zij een
uitbeelding van de dingen die in de hemel plaatsvinden. De
heerlijkheid van God op de grote witte troon in het
Koninkrijk van de hemel, daaraan had de Heer Jezus deel
vóór Hij in de wereld kwam. (Joh.17:5) Hij kwam van de
boezem van de Vader om als eerste mens de unieke nieuwe,
uit God geboren schepping te worden. Jezus kwam dus
vanuit dit machtscentrum van het Koninkrijk Gods in de
hemel, van de top van Zijn Heilige Berg, om in de wereld
die in duisternis is gelegen, als baby tevoorschijn te komen.
Terwijl Jezus in de wereld opgroeide (het werkgebied van
de duivel) werd Hij door Zijn Vader bij wie Hij vandaan
kwam geheiligd, dus afgeschermd en afgezonderd van de
zondemachten.
Als geheiligd kind van God groeide Jezus op en leefde als
rechtvaardig mens in het domein van Gods vijand de boze,
om te wachten tot de tijd vol of rijp was om aangedaan te
worden met Kracht uit de hemel. Met andere woorden,
Jezus ontving de Heilige Geest Die in Hem woning kon
maken vanwege Zijn zondeloosheid. Dit wil de Schepper
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voor alle mensen, Hij wil immers niet dat er ook maar één
mens verloren gaat, dus ten prooi zal vallen aan de
demonen, want wij zijn zeer kostbaar in Zijn ogen.
(Matt.18:14) Vanaf de doop in de Jordaan, waarbij Jezus als
eerste mens de majesteit, het gezag en de autoriteit van de
Heilige Geest ontvangt, wordt Jezus verheven in de hemel
en neemt Hij Zijn voorbestemde plaats in als Koning van
God. Jezus is nu de Kyrios die door Zijn grote gezag en
majesteit vanuit de hemel functioneert op aarde, vanuit
Gods Troon boven op de heilige Berg waar Jezus omringt
door de heilige engelen Gods Zich als eerste Mens bevindt.
(Hebr.1:6) Deze grootste van alle geestelijke bergen beeldt
de Heilige Geest uit en Die is volkomen één met Jezus.
Vandaar dat Jezus kon zeggen; ‘Voorwaar, Ik zeg u, wie tot
deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in
zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij
zegt geschiedt, het zal hem geschieden.’ De demonen die
ook geestelijke bergen voorstellen zijn in kracht en gezag
ondergeschikt aan de Almachtige God. (Mar.11:23)
Hoort nu een mens van de rechtvaardiging door de
vergeving van zonden in de naam van Jezus, kan ook die
mens rekenen op de belofte van de Vader en die in
ontvangst nemen. (Matt.6:6) Geestelijk gezien wordt hij of
zij in de hemel overplaatst vanuit de plaats der zonde naar
de Berg van God, vanuit duisternis in Zijn licht, vanuit de
doodstoestand van de geest overgegaan in Het Leven van
Jezus. (Kol.1:13) Eérst zijn wij zondaren, vervolgens
rechtvaardigen door ons geloof in Jezus, vervolgens kunnen
wij Zijn levenskracht uit de Hoge ontvangen die ook óns
zal verhogen: CHRISTUS. De grote ommekeer van
zondaren naar rechtvaardigen is mogelijk vanwege ons
geloof in de Heer Jezus Christus. Wat geloven wij dan? In
de eerste plaats dat Jezus voor de straf, die wij door
liefdeloosheid en zonden uit ons oude zondige leven
hadden verdiend, met Zijn eigen goede leven heeft betaald.
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Hierdoor zijn wij zonder zonde want deze zijn immers
volkomen vergeven, een betere of grondiger manier om van
onze zonden af te komen is er niet. Voor de Vader die
hiervoor Zijn Zoon moest overleveren betekent dit dat HIJ
op rechtvaardige basis met deze nieuwe mens in contact
kan treden, wij zijn dan ook volledig onschuldig geworden.
De doorbraak omtrent dit heilsfeit is vooral gekomen toen
de kinderen Gods de tekst waarmee Romeinen 5 begint in
geloof tot zich namen: ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het
geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus
Christus’.
De oude schuldige mens waarover ook gesproken wordt in
Romeinen 6:6, is door de doop in Jezus dood voor eeuwig
prijsgegeven aan de duisternis. Het oude paspoort met
daarop de oude criminele naam van onze oude zondige
natuur vanwege de overtredingen op Gods levenswetten,
werd toevertrouwd aan Jezus die hem meenam in de dood
en daar achterliet. Een zondig mens is immers niet bij
machte om op te staan uit de dood, waardoor wij voor
eeuwig af konden rekenen met onze oude identiteit van
zondaar, deze bestaat niet meer! Nu wij leven komt dat door
onze nieuwe identiteit als rechtvaardige, door Jezus
opstanding ‘tussen de doden uit’ als onschuldige en
zondeloze mensen. Nu de oude mens met zijn oude
identiteit is verdwenen, hebben wij ons ook van zijn oude
naam ‘zondaar’ kunnen ontdoen. Het karakter dat bij de
oude identiteit hoorde zijn wij dankzij Christus geheel
kwijt. Wij zijn door het geloof in Hem een nieuwe
schepping en hebben de oude onnutte zondige mens met
zijn status prijsgegeven. De zondemachten waar wij ooit
mee verbonden waren, zijn doordat Christus ons kocht en
bij Zich opnam krachteloos geworden. (Rom.6:6) Met de
oude naam of titel werd de oude zondige persoon
geïdentificeerd, wiens wezen en karakter werd samengevat
met de oude, toen bij hem best passende naam. In Christus
Jezus is er voor een dergelijke naam als zondaar geen plaats
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meer daarom geeft Hij ieder die deel van Hem wordt een
nieuwe naam; ‘Wie overwint, hem zal Ik geven van het
verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en
op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand
weet, dan die hem ontvangt.’ (Opb.2:17) De witte steen
waar de Heer Jezus hier over spreekt, geeft de volkomen
onschuld aan van de mens die de steen ontvangt.
Dit beeld is ontleend aan de oude antieke rechtspraak,
waarbij de raad de verdachte door middel van het naar
voren schuiven van een zwarte steen schuldig verklaarde.
Wanneer echter door de rechter bij zijn oordeel een witte
steen ter hand werd genomen, was de verdachte vrij.
De naam van een wezen drukt de geaardheid uit, dit zien
we ook bij Adam die in de hof al het gedierte een naam gaf.
Het inzicht van Adam moet enorm geweest zijn, om de
veelheid van dieren te kunnen doorgronden en om die
allemaal te ordenen en een passende klank of naam bij hen
te bedenken. (Gen.2:19)
Noemt iemand de naam van een dier dan heeft dat reeds
inhoud en betekenis. Zeggen wij bijvoorbeeld ‘wolf’, dan
vormt zich in ons hoofd een heel andere voorstelling wat de
aard betreft, dan dat wij zeggen ‘schaap’. Van de naam wolf
gaat vrees en verscheuren uit terwijl schaap staat voor
ongevaarlijk, zachtaardig en volgzaam. Zo hebben mensen
in de geschiedenis diverse bijnamen gekregen waarmee hun
karakter op bijzondere manier werd aangeduid en
omschreven. Denk aan ‘Ivan de Verschrikkelijke’, de eerste
Tsaar of bvb. ‘Alexander de Grote’, veroveraar van Perzië
en Egypte, voor wie de naam ‘Alexander de Gruwelijke‘
misschien beter op zijn plaats was geweest. Vanwege de
dingen die zij deden wordt er dus iets aan de naam en
daarmee aan het wezen van een mens toegevoegd! De naam
of bijnaam is dan niet alleen synoniem van zijn karakter,
maar vooral voor de dingen die hij deed. De identiteit, het
wezen en de naam, zijn tot de dood toe onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Zo heeft de mensheid vanaf Adam en
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Eva door hun overtredingen en gebrek aan liefde om de
Vader te gehoorzamen, iets aan hun naam toegevoegd. Zij
zijn allemaal zondaren geworden door de zonde te doen.
(Rom.3:23) En het loon wat de zonde geeft is de dood.
(Rom.6:23) Dit is er de oorzaak van dat wanneer een mens
eenmaal ongehoorzaam wordt en gaat zondigen, hij in de
ellende terecht komt. Zo kwam ook onze Heer Jezus, toen
Hij de zondeschuld van de hele mensheid op Zich nam in
grote ellende en benauwenis. (Marc.14:33,34)
‘Niemand is goed dan God alleen.’ (Marc.10:18) Daarmee
wilde Jezus aangeven dat Hij, omdat Hij één was met God
Zelf wél bij machte was om de zondemachten uit Gen.4:7 te
weerstaan en de boze te overwinnen. Zo heeft Hij de wereld
die het gehele werkterrein van de duivel omvat,
overwonnen. (Joh.16:33) Bij Jezus’ keuze om God te
dienen kon de boze niets vinden waarmee hij Hem tot
zonde kon brengen. (Joh.14:30) Nu wij gelovigen dankzij
Jezus een nieuwe wedergeboren schepping zijn geworden,
hebben wij ook behoefte aan een nieuwe naam: de oude
naam zondaar zijn wij immers kwijt! In dit nieuwe tijdperk
waarin God Zijn Geest kan uitstorten over al wat leeft,
kunnen wij als nieuwe scheppingen aan de slag met een
eveneens nieuwe naam: Christus. Bij een nieuw wezen
hoort een nieuwe naam. Een hemels paspoort met een
hemelse identiteit en een goddelijke naam erop! Wij dienen
ons van onze nieuwe naam bewust te worden en ons met
die naam ‘Christus’ te identificeren en er mee te werken.
Wij zijn geen christenen met lek en gebrek, maar wij zijn
Christus en Zijn Geest is in ons. Wij dienen de goede strijd
te strijden en dit geloof, dat wij door Gods Geest deel
hebben gekregen aan Christus, moeten wij behouden.
(2Tim.4:7) Is het niet wonderbaarlijk wat God allemaal kan
en wat HIJ allemaal voor elkaar krijgt, glorie en lof voor
Zijn heilige Naam! Samen met Zijn heilige engelen juichen
wij Hem toe en danken Hem, en zijn het volkomen met
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Hem eens in alles wat Hij gedaan heeft en nog gaat doen!
Het Latijnse woord Christus komt van het Griekse woord
‘Christos’, dat gezalfde betekent. In het Hebreeuws komt
dit overeen met Masjiach, wat wij kennen als ‘Messias’.
Christus is eigenlijk een soortnaam of titel, die de door God
Zelf gezalfde mens draagt en weergeeft dat Hij Koning is.
Vanaf het ontstaan van het Nieuwe Testament wordt
‘Christus’ terecht gezien als de persoonsnaam die
onlosmakelijk verbonden is met Jezus van Nazaret, die dus
beter bekend is als Jezus Christus. In het Oude Testament,
die aanvankelijk in het Hebreeuws geschreven werd, wordt
reeds aangegeven wat de functie of het werk van de
Messias is. (Jes.42:1 en Jes.53) Dit is degene die van de
Almachtige komt en door Hem bekrachtigd is geworden om
de mensheid te herstellen en te redden van de gewisse
ondergang. Hij, Jezus de Zoon van God wordt om deze taak
te kunnen volvoeren met Kracht dat is met Heilige Geest
gezalfd, en met Zijn doop in water wordt het startpunt
aangegeven vanwaar Hij het herstelwerk in woord en daad
gaat beginnen. De taak van de Messias is dan ook het
brengen van heil, herstel en redding door zalving van God.
‘Uw heil komt’ (Jes.62:11), daarmee wil God zeggen:
Christus Jezus, uw Verlosser en Heelmeester komt tot u. We
zouden ook kunnen lezen: ‘Uw Christus komt.’
Het merendeel van de religieus Joodse elite ten tijde van
Jezus omwandeling, wilde dit niet erkennen en geloofde
niet dat de eenvoudige timmerman uit Nazaret deze
belangrijke en grootse taak voor God zou kunnen uitvoeren.
Zou dit immers wel het geval zijn, dan zou hun eigen
politieke en religieuze leventje ten einde zijn. De
allerhoogste waarheid die JaHWeH, toen de tijd rijp was te
zeggen had, zou slechts uit de mond van deze ‘jongeling’ te
horen zijn. En datgene wat God wil dat gedaan moest
worden, is dan ook uitsluitend op te maken uit de dingen
die deze Jezus zei en zelf deed. (Joh.5:36 en Matt.11:4-6)
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Alle godsdienstige plichtplegingen en rituelen zoals de
Joodse schriftgeleerden het volk oplegden, waren dus in één
klap waardeloos geworden!
Weg met al die offers. Weg met de lange zinloze
gebedsriemen. Weg met de tempel. Weg met de geslachten
‘der vaderen’ (Matt.3:9). De schriftgeleerden en de
Farizeeën waren huichelaars want zij hadden behoefte aan
eer van mensen, zij waren hebberig en waren uit waren op
persoonlijk gewin en aten de ‘huizen der weduwen’ op. Wie
geen geld had om voor de vele offerdieren te betalen, werd
door deze lieden genegeerd en verwaarloosd. Daarentegen
deed Jezus Zijn werk om niet, enkel uit liefde voor God en
voor Zijn naasten. Hij bracht ook de armen en minder
bedeelden Zijn kostelijk Evangelie. (Luc.4:18) Via Jezus
kon het volk tot God naderen, ook al had men geen geld of
aanzien. Hij zei: ‘Gaat heen en leert, wat het betekent:
Barmhartigheid wil Ik en geen offerande’.
Het Joodse sanhedrin, de Farizeeën en Sadduceeën, zagen
door Jezus prediking en openbaring van Gods goedheid en
kracht, hun hele schijnheilige pseudo godsdienstige bestaan
ondermijnt. De Messias die door de enige God aan het
Joodse volk was voorzegd en nu daadwerkelijk was
gekomen, moest wat hen betrof koste wat koste gestopt
worden. ‘Kruisigt hem, kruisigt hem’ klonk het uiteindelijk
in de straten van Jeruzalem. Doordat zij Jezus niet kenden,
doordat zij liefdeloos waren en slechts hun eigen belang
zochten, verwierpen zij Hem. Zij wilden hem niet als
Messias erkennen en dat Hij dus hun waarachtige Koning
was. (Luc.19:14) De goddelijke naam die bij onze nieuwe
identiteit past en voor ons functioneel is komt uit de hemel,
hij komt bij de Vader vandaan uit het Koninkrijk van de
Zoon van Zijn liefde. (Kol.1:13) Deze nieuwe naam is
Christus, de heilige en geliefde knecht Gods waarover reeds
in het oude verbond gesproken werd. (Joh.14:12) De eerste
mens die als nieuwe goddelijke schepping deze nieuwe
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naam ging gebruiken, was Zijn Zoon Jezus. Jezus is de
eerste mens uit de hemel, dit was in de geschiedenis van de
mensheid volkomen nieuw! (Joh.8:23) De eerste mens
Adam was immers van zijn hoge hemelse bestemming
afgeweken door zich in dienst te stellen van de duivel,
hiermee was hij omlaag gevallen. De oorspronkelijke
bestemming om bij God tot volmaaktheid op Zijn heilige
Berg te komen, was daarmee voor de mens als oude
schepping verkeken. Door de zonde te doen waren Adam en
zijn vrouw Eva van ‘beneden’ geworden. De duivel in
wiens dienst zij zich hadden gesteld, was door God
verstoten en mocht geen deel meer hebben aan de eeuwige
heerlijkheid van de Allerhoogste. Nu de eerste mensen deze
verworpen geest gingen dienen, zou ook hun niveau
nimmer boven dat van deze hun ‘heer’ uit kunnen komen.
Dit geldt tevens voor de gehele mensheid na hen, die in het
domein van de satan tot ongehoorzaamheid aan God
konden worden aangezet en overtredingen begingen.
Door als rechtvaardig mens aan de goede Vader te vragen,
zullen wij van Zijn Geest ontvagen waardoor deze hemelse
gave ons met Hem samenbrengt. (Joh. 14:23) Door te
geloven dat wij door Zijn Geest deel uitmaken van
Christus, zijn wij één geheel met Hem geworden.
(1Kor.6:17) Dit heilsfeit, waarbij de kracht en wijsheid van
God worden ingeschakeld en die vele malen groter blijken
te zijn dan die van de duistere vijanden, voltrekt zich alleen
dan wanneer wij die in geloof als ontvangen beschouwen.
(Marc.11:24) Deze nieuwe naam, deze nieuwe identiteit en
persoonlijkheid, kan nimmer meer van ons worden
weggenomen. Zelfs de dood als grootste vijand bleek niet
sterk genoeg of bij machte om Christus vast te houden, dus
in ellende gevangen te houden. (1Kor.15:55/2Tim.1:10) De
twee Hebreeuwse woorden Jeshua Masjiach, willen
zeggen: JHWH redt in Christus. Een tekst die bijzonder
mooi de taak van Jezus Christus verwoordt, is Lucas
4:18,19
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‘De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd
heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft
Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen
en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden
in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des
Heren.’
‘Want in Hem, in Zijn lichaam, woont God volledig’
(Col.2:9)
Het geheim van Christus is God.
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Het geheim van het Koninkrijk Gods

Om een goed beeld te krijgen van de werking van het
Koninkrijk van God, eerst een verduidelijking van wat met
het Koninkrijk van God wordt bedoeld. Het Koninkrijk van
God is daar waar Gods gezag wordt nageleefd en Zijn wil
wordt uitgevoerd, dus waar Hij als hoogste Macht en
Koning wordt erkend en gewaardeerd. Soms hoor je wel
eens iemand zeggen ‘God is overal’, maar aan die gedachte
kan onmogelijk worden vastgehouden, denk maar eens aan
plaatsen waar zondaars de leiding hebben zoals in
concentratiekampen waar mensen worden gemarteld, aan
de vele bordelen of aan afgodentempels waar demonen
worden aangebeden. Op dergelijke plaatsen is de heilige
God en Vader van Jezus Christus niet aanwezig, men kan er
Zijn aanwezigheid immers niet verdragen maar vlucht door
Zijn verschijning verder van Hem weg, verder de duisternis
in.
God is alleen in het Paradijs tegenwoordig, dáár kan een
mens Hem ontmoeten en leven van Zijn leven ontvangen,
elders is dat onmogelijk te vinden. Toen Adam en zijn
vrouw Eva het Paradijs Gods moesten verlaten, verliet God
Zelf niet ook Zijn Koninkrijk. Het mensenpaar vertrok uit
de nabijheid van JaHWeH en verliet het Paradijs om
daarbuiten zonder Zijn bescherming pijn en moeite te
ondergaan, zonder zicht op Zijn redding. (Gen.3:24) In Zijn
Koninkrijk zijn enkel wezens toegelaten die zich door hun
liefde aan Hem hechten en Hem danken en loven voor alles
wat Hij doet en gedaan heeft om Zijn gemaakt bestek van
plannen en voornemens uit te voeren.
De mensen onder hen - de heilige engelen zijn daar immers
ook aanwezig - die God Almachtig om al Zijn woorden en
daden loven en het met Hem eens zijn, zijn Joden. Dit
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impliceert dan tevens dat niet het collectieve volk in het
Midden-Oosten dat in de staat Israël woont Joden zijn,
maar slecht diegenen van hen die Christus Jezus als Koning
hebben aangenomen. Zoals u weet, geloven de meeste van
dit oude bondsvolk niet dat Jezus de Messias is die uit God
geboren werd en als mens in de wereld is gekomen. Naar
Hem, deze Uitverkoren en lijfelijke Zoon van God moest
dit oude volk zich richten en Zijn woorden moesten zij
aannemen en bewaren. Slecht door Jezus was het ook voor
hen mogelijk weder in het Paradijs Gods terug te komen,
zoals hun verre voorvader Adam ooit daarbinnen
functioneerde. Alleen en uitsluitend via Jezus Christus is
het voor een mens, dus ook voor Israëli mogelijk om het
Koninkrijk van God te betreden want daar existeert het
Paradijs: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik
vreugde. Luister naar hem!’ (Mat.17:5)
Joden zijn mensen die het eens zijn met wat de Vader
onderneemt en Hem daarvoor dankbaarheid en eer
bewijzen, dit begint door Zijn geliefde Zoon Jezus te
aanvaarden en naar Hem te horen. Om die reden kon de
apostel schrijven ‘Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook
de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.’
(1Joh.2:23) Voor Joden is het Koninkrijk van de Vader
toegankelijk. Johannes de Doper werd geboren om van de
Messias te getuigen en voor Hem de weg te bereiden.
(Mar.1:2) Johannes predikte dat het Koninkrijk der hemelen
nabij was, en dat men zich van zijn zonden moest bekeren
om aan dit hemels Koninkrijk deel te kunnen krijgen. Met
zijn oproep probeerde Johannes de toehoorders uit zijn volk
in een innerlijke staat te brengen, zodanig dat zij geschikt
werden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.
Daar moest men dan vervolgens getuigenis van geven door
zich door hem te laten dopen in de Jordaan. Johannes bracht
met zijn woorden de gelovigen tot aan de deur die toegang
tot het Paradijs gaf. Zelf kon hij de mensen het Koninkrijk
van God niet binnenlaten maar hij verzamelde ze voor Hem
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‘die groter was’ dan hijzelf, voor de grote Koning van dit
hemelrijk: Jezus Christus. Johannes verkondigde: ‘Kom tot
inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
(Mat.3:2) Voor wie het Koninkrijk van God is
binnengegaan gelden de woorden van Jezus dat deze mens
blij en tevreden mag zijn met hetgeen de hemelse Vader
hem dagelijks zal geven. Dat dit ook tevens voldoende zal
zijn, zoals dat ook het geval is bij de dieren die zich
helemaal geen zorgen maken hoe ze in hun
levensonderhoud zullen voorzien, daarin voorziet het geloof
in God. ‘En gij, zoekt niet wat gij eten of drinken zult en
weest niet verontrust, want naar al deze dingen gaat het
zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet,
dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt zijn Koninkrijk, en
die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees
niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader
behaagd u het Koninkrijk te geven.’ (Luc.29t/m32)
In Jezus is het Koninkrijk Gods in de directe aanwezigheid
gekomen. Dat wil zeggen in het vlees van de ‘Zoon des
mensen’ gekomen, leefde God zó tussen de andere mensen.
(Joh.1:14) Door de zalving met de Heilige Geest gaan de
krachten van het Koninkrijk Gods werken, dus wordt de
boze weerstaan en demonen buiten het karakter van de
zondaar geworpen. Ook geneest de Kracht Gods - de gave
Gods - de ziektes bij gelovigen, bij ongelovigen uiteraard
niet want zij zijn door hun ongeloof voor God
ontoegankelijk. De rechtvaardige gelovige krijgt door deze
genade dus alles waarom hij had gebeden, dit is hem ook
genoeg. (2Kor.12:9) De ongelovige mens kan van God niets
ontvangen omdat hij ook de Heilige Geest (de gave Gods)
niet verlangt. De door het geloof in Jezus rechtvaardige
mens kan op de steun van God rekenen, zoals álle in Hem
gelovigen van álle tijden op Gods hulp konden rekenen.
(Rom.4:3,5) Zo worden dan de woorden van de Heer Jezus
vervult dat wie heeft, hem zal gegeven worden. Maar wie
(de Heilige Geest) niet heeft, ook wat hij heeft zal hem
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(door de demonen) afgenomen worden. (Joh.10:10) ‘Want
wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar
wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden
ontnomen.’ (Matt.25:29)
‘Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de
gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken,
gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend
water hebben gegeven. Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt
geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het
levende water? Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob,
die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met
zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot
haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst
krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik
hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar
het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een
fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. De
vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water,..’
(Joh.4:10t/m15a)
Het levende water dat Koning Jezus geeft, maakt een mens
vrij van en door Zijn aanwezigheid onkwetsbaar voor de
zondemachten, waardoor hun destructieve invloed geheel
verdwijnt. (Marc.9:1) Bij een mens in wie de Levensbron
opwelt werkt het Koninkrijk van God en kan de Heilige
Geest alle duisternis verdrijven. De zondemachten hebben
grote vrees voor de Heilige Geest, Die als gave ofwel
levend water aan de gelovige persoon wordt gegeven. Zijn
leven, Zijn kracht en majesteit werken door in het
dagelijkse leven van dit gelukkige mens waardoor na (soms
veel) strijd te leveren hij of zij in kan gaan in het
Koninkrijk van de enige Hoogheilige God. (Luc.13:24)
Doordat de gelovige op zijn gebed de Heilige Geest van
Christus als zalving ontvangt, is hij in staat om onder Zijn
leiding tot de Vader te bidden met de taal van de Geest
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ofwel ‘klanktaal’. Dit bidden in de Geest wordt ook wel het
bidden in ‘tongen’ genoemd, glossolalie. De Geest van God
geeft de gelovige bidder woorden te spreken die
rechtstreeks tot JaHWeH gericht zijn en die direct tot de
kern komen aangaande de behoeften van de bidder, zodat
de Vader hem of haar datgene kan schenken waar deze
mens in Christus om verlegen is.
Paulus was met deze kennis maar al te goed op de hoogte
en schreef ‘Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot
mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de
Geest spreekt hij geheimenissen.’ en ’Wie in een tong
spreekt, sticht zichzelf,..’ (1Kor.14:2 en 4a)
Dus door te bidden met de taal die de Heilige Geest
goeddunkt en díe (doorgaans onbegrijpelijke) woorden uit
te spreken, wordt God Zelf erbij gehaald. Voor Christus
hebben demonen grote vrees en zij zullen moeten wijken
indien de gelovige bidder in zo’n geval veel in ‘tongen’
bidt. Met het opruimen van de geestelijke vuilheid der boze
geesten komt de mens Gods verder in de vrijheid wat als
zeer helend en stichtend voor zijn karakter wordt ervaren.
Het lang en aanhoudend bidden in deze voor mensen niet
verstaanbare klanken, kan betekenen dat het uitspreken
meer op een soort zang gaat lijken dan op spreken.
(Hand.16:25 en Opb.14:3) In wat voor taal zouden wij God
bij ons bidden moeten aanspreken, verstaat HIJ de
Tsjechische man beter dan de Chinese vrouw? Nee, met alle
klanken tezamen die wij als mens voortbrengen kunnen wij
tot Hem bidden en Hij zal ons verstaan maar als de Geest
van Christus de leiding heeft dan vragen wij juist datgene
waar het op aan komt, de Geest weet immers altijd wat er in
een mens is en dus ook wat het meest nodig is. (1Kor.2:10)
De glossolalie is in de strijd tegen de boze geesten een sterk
wapen waarmede de gelovigen individueel hun vrijheid en
positie bevechten, doordat God aan hun zijde strijdt. Juist
vanwege de reinigende en bevrijdende werking van het
‘tongen’-gebed is het de demonen er om te doen deze
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klanken in woord of zang belachelijk te maken, zodat men
ermee zal stoppen en er voortaan vanaf zal zien. Doch juist
door het gebed onder Gods leiding, kan Hij voor ons met
onze belagers afrekenen en het gebed verhoren. (Joh.14:13)
Dit is er tevens de oorzaak van dat de woorden van de
Meester juist in onze steeds verder demoniserende
samenleving, hun vervulling krijgen. Jezus sprak: ‘Wie
onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij
worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer
geheiligd.’(Opb.22:11) Alle mensen over de hele wereld
hebben deel aan een koninkrijk waarmee bedoeld wordt dat
iedereen, ook al beseft men het niet deel heeft aan en deel
uitmaakt van een onzienlijk rijk. Óf een mens heeft deel aan
Gods Koninkrijk waar de goedwillende persoon uitsluitend
door genade en op uitnodiging van Jezus Christus binnen
kan gaan, óf een mens verwerpt Jezus Christus en heeft
daardoor deel aan het koninkrijk van de boze. Zolang een
mens nog niet tot bekering is gekomen en zich heeft laten
dopen opdat hij de Heilige Geest zal ontvangen, kán hij het
Koninkrijk van God niet binnen zijn gegaan, wat impliceert
dat deze mens nog een zondaar is en dus een slaaf van het
rijk van satan. Er bestaat in deze geen enkele uitzondering,
men is óf op de hoge en smalle weg óf men is op de brede
weg waarop allerlei zonden, onreinheid en liefdeloosheid
mogelijk zijn. (Matt.7:13-23)
De brede weg is aangelegd door de duivel en voert net als
hijzelf door de wereld met zijn begeren, de hogere hemelse
sfeer van God kan deze weg onmogelijk benaderen omdat
zij duivels is. Over de oude wereld en die van onze tijd,
waar de talloze zondaren door demonen worden begeleid en
beziggehouden met vleselijke begeerten, onreinheid,
begeerten der ogen en een hovaardig bestaan, voert de
duivel nochtans het wederrechtelijke bewind.
De boze is als aanvoerder der zondemachten, de ‘overste

72

der lucht’ dus van de duisternis waarin de wereld na zovele
eeuwen nog steeds verkeert. Deze duisternis die de satan
bracht en die door de boze geesten wordt gesterkt en in
stand gehouden, vormt eveneens een koninkrijk maar dan
van wetteloosheid, liefdeloosheid, boosheid, onreinheid en
zonde. Het is dus vrij snel waar te nemen van welk rijk
iemand een onderdaan is, of hij is rechtvaardig, heilig en
rein en hoort bij het Koninkrijk van God óf hij is onrein en
doet de zonde uit ongehoorzaamheid en liefdeloosheid en
geeft aan deelgenoot te zijn van het rijk van satan.
In zijn brief aan de volgelingen van Jezus die in Korinthe
bijeen kwamen schrijft Paulus: ‘Dwaalt niet! Hoereerders,
afgodendienaars,
overspelers,
schandjongens,
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards,
lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet
beërven.’ (1Kor.6:10) Wie dus dergelijke dingen doen
kunnen niet functioneren in het Koninkrijk van God en
onder het gezag van Christus Jezus staan omdat niemand
twee heren dienen kan, wat men ook voor argumentatie of
excuus aan wil dragen. (Matt.6:24)
Het Koninkrijk van God waarover alle macht en gezag door
de Vader zijn overgedragen aan Zijn Zoon Jezus Christus,
en het koninkrijk van satan waarin enkel leugen, haat en
zonde aanwezig zijn, botsen in alle hevigheid met elkaar
zodra zij via hun dienaren met elkaar contact maken. Toen
de Heer Jezus de trouwe tweeënzeventig volgelingen de
opdracht gaf om in de steden te verkondigen dat het
Koninkrijk der hemelen nabij was, kwamen de
confrontaties met de boze geesten tevoorschijn die echter
door de heiligen onderworpen werden. (Luc.10:17,18) De
Heer Jezus vermeldt er nog bij dat Hij de satan als een
bliksem uit de hemel zag vallen. Dit geeft aan hoe vel de
botsingen waren tussen de autoriteit van Christus en de
boze geesten, die werden onderworpen en uitgedreven. Het
is als wanneer men van een batterij door middel van een
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stroomdraadje de plus-pool met de min-pool aan elkaar
verbindt, de vonken knetteren daarbij ten teken van de
tegengestelde krachten. Voor wie in het koninkrijk van
satan verblijft en de zonde niet los wil laten, voor die is de
prediking van het bloed van Jezus en Zijn allerhoogst
Koningschap een kwelling.
Wie echter bereid is het koninkrijk van satan los te laten,
die zal op de belofte van Jezus door deze oude duivelse
heerser losgelaten moeten worden. (Luc.6:37) Dit mens
komt zelfs in zijn oude leefomgeving door de
wedergeboorte als nieuwe schepping tevoorschijn en dit
wordt door anderen waargenomen. Deze man of vrouw
heeft de oude ‘baas’ en overheerser de dienst opgezegd en
gaat met de kracht van de Heilige Geest gesteund aan de
slag in Gods Koninkrijk. Dit heilige Koninkrijk heeft zich
in zijn binnenste kunnen vestigen en van daaruit
manifesteren haar vrede, blijdschap en gerechtigheid. Voor
hen zal uiteindelijk de profetie gelden die Johannes
opschreef toen hij op het eiland Patmos was: ‘Gij hebt hen
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.’ (Opb.5:10)
Vooral bij de jeugd is in dit duistere tijdsbestek duidelijk te
zien hoe ernstig de inwerking der demonen is, als deze
jonge mensen het Koninkrijk van God nog niet zijn
binnengegaan. Hoe velen van hen valt heden ten dage niet
ten prooi aan drugs, alcohol en andere verslavingen? Het
resultaat is dikwijls dat zij een sticker opgeplakt krijgen met
‘moeilijk opvoedbaar’ en ergens aan de rand van de
samenleving belanden, omdat zij zonder het te beseffen in
het verkeerde koninkrijk actief zijn. De apostel schreef
reeds over hun ontsporen en de zonden die zij zouden
bedrijven, dat de jeugdigen die in de duisternis verblijven
‘hun ouders ongehoorzaam, zelfzuchtig en ondankbaar’
zijn. (2Tim.3:2)
De alles te bovengaande liefde van de Vader is er op uit om
juist ook deze groep, die zich in onze tijd opmerkelijk
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genoeg over de hele wereld aandient, te redden en te helpen
door hen deze liefde die ‘van boven’ komt te bewijzen, in
zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en geduld. De liefde
van God die in Zijn Koninkrijk regeert is bij machte om de
duisternis in een gezin waar een jongere(n) woont die het
moeilijk heeft, te verdrijven en te overwinnen.
Als de gelovige ouders, doordat zij in de Heilige Geest
gedoopt zijn en dus in Christus naam aan God vragen om
bevrijding van de duisternis bij hun kind, zal het hun
geworden omdat elk kind (ook de moeilijke) in zijn ouders
is geheiligd. Dit wil zeggen dat de ouders van hun positie
gebruik mogen maken en hun kind voor hun leven en liefde
mogen claimen. (Matt.18:20) Door dit te doen nemen zij
het voor hun jongeren op en staan zij op de bres in de strijd
tegen de boze machten. Het ‘groene gras’ dat de demonen
trachten in ‘brand’ te steken, wordt door de
bovennatuurlijke liefde van de ouders met het ‘water des
levens’ geblust. (Opb.22:17) Dit wordt ons getoond als wij
naar ons grote voorbeeld de mens Jezus kijken die één is
met de ‘kracht uit de hoge’, de Heilige Geest. Jezus bleef
onder alle omstandigheden de wil van de Vader doen
waardoor Hij ook altijd op Zijn steun en kracht kon
rekenen. Vanuit Zijn verheven positie als gezaghebber van
het Koninkrijk der hemelen, benadrukte de Meester dat wij
hen die de zonde doen ‘zeven maal zeventig maal’ zullen
vergeven en zelfs voor onze vijanden bidden, opdat zij door
de liefde van God die zij in ons zien tot inkeer zullen
komen. Met het in onze omgeving bewijzen van de liefde
Gods die in onze harten is uitgestort, vervullen wij het grote
gebod en de eis der wet; ‘En zie, een wetgeleerde stond op
om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem:
Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij
antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben
uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
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En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en
gij zult leven. ‘ (Luc.10:25/28)
Jezus is de Zoon van God en Hij kwam van Zijn Vader uit
het Koninkrijk ‘van boven’ en daarom was Hij boven allen.
Hij was bij Zijn komst naar de wereld boven de rest van de
mensen die door toedoen van de werken des duivels ‘van
beneden’ geworden waren. (Joh.3:31) Jezus is het leven en
Zijn leven is het licht der mensen dat schijnt in de duisternis
en de duisternis kan het niet in haar macht krijgen.
(Joh.1,4/5) Toen in de oude tijd het eerste mensenpaar at
van de boom der kennis van goed en kwaad, kon de boze
daardoor in hun ‘innerlijk’ zijn intrede doen waardoor zij
die goed waren innerlijk werden verdeeld door duisternis.
Zij moesten wel geestelijke mensen worden, dus kennis
krijgen van wat in de hemel goed is en wat slecht, maar zij
stonden daartoe bij de verkeerde boom! (Gen.3,22) De
‘god’ en inspirator die aan deze boom verbonden was had
een heel andere geaardheid dan de Waarachtige en heilige
God die hen in de Hof had geplaatst. Het verlangen om
geestelijk te groeien was wel goed, waaraan ook de slang
appelleerde maar Adam en zijn vrouw Eva hadden door
gehoorzaamheid aan hun Schepper in het licht van de
waarheid moet blijven waardoor hun hart niet verduisterd
had kunnen worden en zij het leven eeuwig hadden kunnen
behouden.
Zij waren na hun zondeval echter niet meer enkel goed
zoals de Schepper na hun formatie had geconstateerd, maar
in hun binnenste was nu ook duisternis door
gehoorzaamheid aan de woorden van de slang ontstaan, en
deed zich voortaan gelden in hun ‘hart’. (Gen.1,31) Hun
innerlijke mens gesymboliseerd door het ‘hart’ heeft vanaf
de intrede van de zonde geen steun meer van God die licht
is, maar nu hebben zij contact opgenomen met de duisternis
en verlaten het paradijs. Vanaf nu begint de mens ‘de dood
te sterven’, dit ziet dus op een aftakelingsproces waarbij de
omstandigheden van kwaad tot erger verslechteren.
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Jezus is op aarde gekomen om scheiding aan te brengen,
dus om uit onze innerlijke mens de duisternis weg te doen.
Dit gebeurt als Hij door de Heilige Geest de boze geesten
wegstuurt, die de oorzaak waren van de duisternis in ons
bestaan. (Matt.12:28 en 15:18)
Wanneer een mens op die manier door Christus Jezus
geestelijk in de vrijheid van het licht is gesteld en van zijn
belagers is verlost, is er geestelijk een zwaard door zijn
‘hart’ gegaan. Gods Woord is daar een werk der
gerechtigheid begonnen door scheiding aan te brengen
tussen de nieuwe mens (licht) en de demonen (duisternis).
Zo’n mens is dan inwendig ‘besneden’ waardoor hij een
nieuwe schepping is, namelijk niet meer gevangen en
gebonden aan de zondemacht maar echt vrij! (Joh.8:36) Hij
of zij is waarlijk Jood geworden en God heeft een verbond
met hem.
Door zich tot Jezus te bekeren en zijn toevlucht bij Hem te
zoeken kwam hij binnen Zijn kracht, waardoor deze
bovennatuurlijke verlossing mogelijk werd. Door nu te
geloven dat Jezus Christus Heer is en dat Hij met Zijn eigen
Leven voor ieder persoonlijk de hele zondeschuld heeft
betaald, wordt de mens rechtvaardig en ‘opnieuw geboren’,
waarvan hij getuigenis geeft door zich in water te laten
dopen. De innerlijke ‘besnijdenis’ door Jezus met het
Woord der waarheid dat Zijn bloed reinigt van alle zonden,
vormt in de onzienlijke wereld der geesten het ‘teken van
het nieuwe verbond’ dat men tot Zijn volk behoort en Zijn
bescherming geniet. Want ‘hij is een Jood die het in het
verborgene is’. De belofte in de Schrift is dat als deze
persoon de Vader daarom bidt, Hij hem de Heilige Geest
geven zal. (Hand.2:38). Voortaan is hij dan geen zondaar
meer maar van Christus dus heilig, goed, rechtvaardig en
zeer kostbaar. Jezus ging als Rechtvaardige met onze
zondelast onder in de dood (als beeld: het doopwater) en
wist dat Hij tot God moest bidden om van de dood gered te
worden.
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Wij allemaal die Zijn voorbeeld volgen gaan ook onder in
het water, omdat wij weten dat van de dood slechts Jezus
redden kan. De waterdoop is immers een bede van een goed
geweten (1Petr.3:21). Wij geloofden eerst in deze redding
en geven daarna gehoorzaam getuigenis van dit heilsfeit.
Degenen die uit geloof leven zijn immers rechtvaardig,
want de rechtvaardige zal uit geloof leven. (Rom.1:17) Het
‘aldus’ waar Jezus met Johannes de Doper over spreekt,
houdt in dat het dopen op díe specifieke manier moet
gebeuren.
Dus een mens getuigt van zijn onmacht, zonde en
geestelijke dood, geeft zich over aan de doper – Jezus zelf en bevindt zich vervolgens in Jezus’ rechtvaardige handen
en gaat onder in het graf (het water), en staat vast in geloof
rechtvaardig te zijn met Hem daaruit op tot een nieuw
Leven. Bij het opstijgen uit het ‘watergraf’ waarin de
dopeling geheel in het water onderging, beeldt het kind van
God het opstaan uit de dood door de hulp en de Kracht van
Jezus uit. Het oude zondige bestaan dat wij er ooit op na
hielden wordt definitief aan de destructie prijsgegeven en
verdwijnt voor eeuwig in de dood. Hieraan wordt door de
Vader nimmer meer teruggedacht en wij moeten het zelf
ook laten waar het hoort, in de dood. Het nieuwe krachtige
Leven dat wij als Rechtvaardige door de doop in Christus
Jezus ontvangen, wordt ook met de zonde- en
doodsmachten geconfronteerd maar hierin is God Zelf
aanwezig en bezit de kracht om uit de dood op te staan en te
overwinnen. (Deut. 1:30 en Matt.16:18)
Nadat de Heer Jezus eerst de twaalf discipelen heeft
uitgezonden om het Koninkrijk Gods te verkondigen, zendt
Hij nog eens zeventig van Zijn volgelingen uit met de
opdracht de zieken te genezen en de boze geesten te
onderwerpen. (Luc.10:1t/m20) De macht en de kracht om
dit te kunnen doen ontvingen deze trouwe volgelingen van
Jezus zelf en Hij gaf hen die vanuit het hemelse Koninkrijk

78

van Zijn Vader. Dit Koninkrijk was met de bediening van
Christus nabij de mensen gekomen en nu gaf de Meester
voor het eerst deze autoriteit over aan Zijn geliefde
volgelingen om Zijn werk uit te breiden. Op hun beurt
brachten zij met hun prediking het Koninkrijk van God en
de kracht die zij daaruit ontvingen, de genade en steun van
God nabij de gewone mensen om hen van dienst te zijn.
(Luc.10:9)
Steeds wanneer het Koninkrijk van God zich door de leden
van Christus tussen de nog onwetende en onder de zonde
gebukt gaande bevolking manifesteert, ontstaat er een
botsing met het koninkrijk van satan omdat in de hemelse
gewesten deze twee tegengestelde krachten elkaar raken.
Dit was de grote primeur toen Jezus voor het eerst in de
menselijke geschiedenis vanwege de wil van Zijn Vader
ermee begon mensen van hun ziekten te genezen en boze
geesten buiten te werpen. Vele van deze demonen wierpen
zich daarbij voor de voeten van de Messias en erkennen dat
Hij Gods Zoon is. ‘En de onreine geesten wierpen zich voor
Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden,
zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En herhaaldelijk
verbood Hij hun Hem bekend te maken.’ (Marc.3:11,12) Bij
deze confrontaties gaat het er soms luidruchtig en
spectaculair aan toe maar steeds blijkt het Licht van
Christus sterker te zijn dan iedere onreine geest. De kracht
van God is in de Heer Jezus aanwezig en steeds worden
mensen door Hem van duisternis verlost en in de vrijheid
gesteld. ‘De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij
gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en
Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen
heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het
aangename jaar des Heren.’ (Luc.4:18-19) Ook Zijn
volgelingen hebben van Hem gezien en geleerd om als
arbeider met de kracht van Gods Koninkrijk te werken en
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ook zij winnen terrein en verdrijven satan. Daarbij
geschieden dezelfde wonderen omdat ook in hen Christus’
autoriteit en kracht steeds aanwezig is door wie zij hun
opdracht kunnen uitvoeren. In het leven van Johannes en
Jacobus is bij het volgen van hun geliefde Meester Jezus
reeds zoveel licht en kracht van God gekomen dat zij net als
Hij er om bekend werden de zieken te genezen en onreine
geesten uit te drijven. Wellicht om deze reden geeft Jezus
hen de toepasselijke bijnaam ‘Boanerges’, zonen des
donders. Bliksem en donder doen zich immers alleen voor
wanneer in ‘de lucht’ positieve lading op negatieve lading
botst. (Marc. 3:17)
Op weg naar het midden van de tuin waar de Levensboom
te vinden was terwijl de eerste mensen zich dus geestelijk
proberen te ontwikkelen, ontmoeten zij de oude slang op
hun pad. Dit sluwe beest staat onder de directe
beïnvloeding van de satan en spreekt tot Eva om haar
uiteindelijk te beletten dat zij en haar man van de
Levensboom zullen gaan eten, doch in plaats daarvan van
de boom der kennis van goed en kwaad. Soms hoor je de
opmerking, waarom liet God de slang toe in de Hof? Maar
de toegang tot de ‘tuin van geestelijke ontwikkeling’ had
satan immers van God Zelf gekregen in de tijd dat hij als
‘Lucifer’nog een lichtdrager was om God te helpen bij het
totstandkomen en uitvoeren van Zijn eeuwige raadsbesluit.
Als Lucifer had deze dienaar des lichts de expliciete
opdracht en taak de eerste mensen te begeleiden op hun
weg naar Gods troon. Toen Lucifer dit allemaal duidelijk
begon te worden (hij wist dit aanvankelijk niet, want hij
begeerde net als alle engelen een blik te slaan in het
raadsbesluit van de Allerhoogste - 1Petr.1:12) dat dit
nieuwe schepsel dat de Vader ‘mens’ noemde nota bene bij
God op de grote Troon moest plaatsnemen, werd deze engel
jaloers en verzette hij zich tegen dit eeuwige voornemen
van de Almachtige God.
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Dit is de strik des duivels dat hij jaloers werd op de positie
van de mens, de zoon van God.
Door zich tegen dit eeuwige plan en voornemen van God te
verzetten stelde Lucifer zich buiten de genade en waarheid
van de Allerheiligste, waardoor er ongerechtigheid in hem
werd gevonden. De Vader verstootte hem hierom en de
satan werd met eeuwige banden aan duisternis gebonden.
Voor hem is er in eeuwigheid geen redding of herstel meer
mogelijk. Het was bij hem niet zo als bij de ‘onontwikkelde’ mens die nog kennis en onderscheid van goed
of slecht moest opdoen, dus nog geestelijk in de groei was.
Lucifer was bij zijn formatie reeds geheel compleet
geformeerd en had duidelijke instructies en bevelen van
God gekregen om het licht door te geven te dienste van
Adam en de andere mensen die zouden volgen. (Ez.28)
Doch de toegang tot de tuin éénmaal door God gegeven aan
de in zonde gevallen Lucifer, die voortaan wordt aangeduid
met de naam satan (‘lasteraar’, ‘scheidingmaker’,
‘tegenstander’), die had hij nog steeds. God komt namelijk
nooit terug op iets dat Hij heeft gesproken, Hij is immers de
onveranderlijke en eeuwige God en volgt altijd Zijn
voornemen. De nieuwe vijand van God ziet vanwege zijn
verzet dus niet meer toe op een goede ontwikkeling van de
beelddrager van zijn Meester, maar doet zijn invloed juist
gelden om die ten val te brengen zoals ook hijzelf gevallen
is. Dit ‘vallen’ wil zeggen de hoogste en heilige positie
binnen Gods bestemming loslaten om tegen de wil van God
in en dus een onreine positie te verkiezen en vast te grijpen.
De slechte invloed van deze overste der engelen werd
voordien reeds duidelijk, als hij zich laat gelden in de
planten- en dierenwereld die in de tuin en daarbuiten
aanwezig zijn. Als de mens vervolgens verschijnt, smeedt
hij zijn arglistige plan om Adam tot ongehoorzaamheid te
verleiden. Van list spreekt men als de eigenlijke
bedoelingen niet getoond worden of onduidelijk zijn. Om
Adam te treffen wendt de slang zich dan ook niet direct tot
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de mens, maar volgens een omtrekkende beweging, via zijn
naaste vertrouweling Eva.
Zoals de duivel éénmaal het goede gekend had en daarna in
de zonde viel, zo bracht hij dit waar hij kon ook over op de
schepping. Door zijn invloed brengt de ‘kennisboom’ die
naast de Levensboom stond niet meer zijn oorspronkelijke
vruchten voort maar draagt nu vruchten die, wanneer men
ze aanraakt of tot zich neemt de dood tot gevolg hebben.
Bij de dieren wordt de slang door de satan benaderd. Van de
slang staat dat ze de ‘listigste’ van alle dieren was,
hoogstwaarschijnlijk door de omgang met de vijand. Dit
geeft te denken want ook in de huidige wereld waar de
duivel zijn werkterrein heeft, zijn het juist de meest
intelligente en geestelijk ‘vooroplopende’ mensen die hij
probeert in zijn gelederen te krijgen. Wat bvb. te denken
van een geleerde die een uiterst dodelijk en besmettelijke
stof kan ontwikkelen, waar toch alleen maar mensen en
dieren mee gedood kunnen worden? De intelligentie en
kennis van zo’n geleerde staat dan in dienst van de vijand
van God, want Die wil immers niet dat er ook maar één
mens verloren gaat. Het gevaar is echter dat wanneer een
gedemoniseerde machtsmisbruiker ergens de samenleving
aan deze dodelijke chemische stoffen bloot kan stellen, er
zeer veel mensen worden uitgeroeid. In zijn uiterlijk
vertoont de slang ook een aantal eigenschappen die
karakteristiek zijn voor de aard en het wezen van de boze.
Zo doet deze zich voor als een goede boodschapper, doch
wat hij zegt lijkt aanvankelijk op de waarheid maar is
doordrenkt van leugen. (2Kor.11:14) De tong van de slang
is gespleten, wat hij spreekt is innerlijk verdeeld en
daarmee zaait hij ook verdeeldheid.
De ogen van het reptiel zijn altijd geopend en met zijn
strenge en genadeloze blik probeert hij zijn slachtoffers van
schrik te verlammen en te intimideren. In zijn bek bevindt
zich het dodelijke gif, dat zijn zijn woorden die een
dodelijke uitwerking op zijn hulpeloze slachtoffers hebben.
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Met zijn lichaam kronkelt hij zich in alle bochten en
verschuilt hij zich in zijn omgeving. De camouflage is zijn
grootste dekking! Het liefst ligt hij ‘onzichtbaar’op de loer
zodat hij ongemerkt in de nabijheid van zijn slachtoffers
verblijft om hen dan plotseling te overmeesteren. Soms
roert hij zich tijden niet, waardoor de omgeving hem niet
meer opmerkt.
‘Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, op verborgen
plekken doodt hij onschuldigen, zijn ogen spieden naar
weerloze mensen.’ (Psalm 10:8)
Door gehoorzaam te zijn aan hetgeen de slang zegt komen
Adam, zijn vrouw en hun kinderen in de duisternis van de
zonde terecht. Zij kunnen zich dus niet volgens gemaakt
bestek ontwikkelen in het Koninkrijk van God maar zij zijn
‘inwoners’ geworden van een ‘ver land’, van een geestelijk
rijk dat uit duisternis bestaat. Dat is het rijk van satan dat
met duisternis het ‘innerlijk’, de geest en ziel van de eerste
mensen omringt waardoor zij het oorspronkelijke doel dat
de Schepper met hen had niet meer kunnen bereiken. De
mens verandert door de inwerking van de satan innerlijk
naar het ‘beeld’ van deze onreine geestelijke macht in wiens
dienst hij zich nu heeft geplaatst: hij die ongehoorzaamheid
jegens God bedrijft en de zonde doet is een zondaar. De
apostel Johannes gaf al aan dat de duivel zondigt vanaf den
beginne, dus toen de mens zijn positie in de Hof moest gaan
innemen. (1Joh.3:8)
De mens ontwikkelde zich zo dus niet verder als geestelijk
wezen in Gods Koninkrijk maar valt uiteindelijk geheel ten
prooi aan de zondemachten en boze geesten, waardoor hij
nog slechts ‘enkel vlees’ is. (Gen.6:3) Hij kan zich niet
meer verheffen in de sferen waarin zijn Schepper Zich
bevindt maar is enkel actief in de zichtbare wereldse
omgeving van genot en bezit en waar de satan heerst als de
overste der boze machten. Daarmee verdwijnt Gods invloed
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en dus het leven uit de mens. Deze verwordt zo tot een
speelbal van demonen omdat hij slechts bezig is met
onreinheid, vleselijk genot, hoogmoed en ongerechtigheid.
Dat het voor de zondemachten niet moeilijk is om met zo’n
mens contact te krijgen en die in bezit te nemen, daarvan
lezen we in Genesis 6:1,2: ‘Toen de mensen zich op de
aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters
geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der
mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen,
wie zij maar verkozen.’ Met ‘zonen Gods’ worden de boze
engelen bedoeld, die als ‘zonen’ ooit door God werden
geschapen maar hun ‘eigen plaats’ bij Hem verlieten en
wederechtelijk ín de mens wilden binnendringen om over
hen te heersen. De ‘dochters’ der mensen zijn allen die zich
voor de inspiratie en de gemeenschap der boze geesten
openstellen, dus zij die voor de zonde ontvankelijk blijken.
Omdat reeds de mens in de oudheid de innerlijke leiding
van Jahweh de goede Inspirator ontbeert, is er voortaan een
‘wet’ nodig die hen van buitenaf van richtlijnen voorziet
hoe zij rechtvaardig zullen leven. Dat is de wet voor het
volk die aan Mozes werd gegeven. Van die wet staat dan
ook ‘wie dat doet, zal daardoor leven’ (Rom.1:17). Doch
ondanks deze Mozaïsche wet kwamen de mensen op een
enkeling na niet terug bij God, zij kwamen daardoor dus
niet weer tot leven omdat deze wet massaal overtreden
werd en wordt. Jakobus schrijft ’Want wie de gehele wet
houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan
alle (geboden).’ (Jak.2:10) Dat het dan ook niet zo goed met
het oude bondsvolk van God gesteld is, daarvan getuigen de
oproepen van Johannes de Doper en van Jezus, die allen
opriepen tot bekering om alsnog het Koninkrijk van God
binnen te kunnen gaan. (Marc.1:4 en 15) Het Koninkrijk
van God is door Jezus ‘nabijgekomen’.
‘Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen:
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen.’ (Matt.4:17)
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Jezus werd geboren, groeide op en was een volwassen man
geworden die als eerste mens het Koninkrijk van God op
aarde openbaarde, dus liet zien waar dit uit bestaat en
waartoe Hij door daarin te leven in staat was. De demonen
die tot dan toe vrij in hun slachtoffers konden huizen,
werden door Hem bij Zijn medemensen uitgeworpen. De
armen en de zieken die door de religieuze Joodse leiders
werden genegeerd, ontvingen van Jezus zonder de
tussenkomst van deze tempellieden van Jeruzalem het
Evangelie van genade en de genezing ‘om niet’. (Matt.10:8)
De toegang tot eeuwig heil bij de Vader zou spoedig door
Zijn Zoon Jezus voor ieder mens worden vrijgemaakt. Het
voorhangsel dat de toegang tot het ‘heiligste gedeelte’ van
de tempel afsloot scheurde! (Matt.27:51)
Het Koninkrijk van God werd door Jezus ontsloten en
toegankelijk gemaakt voor rechtvaardigen. Met de doop van
Jezus in de Jordaan, waar de zalving met kracht van de
Heilige Geest direct op volgt, begint het Koninkrijk van
God op aarde te functioneren. Jezus Christus trad van
Godswege als Koning en Priester op en juist vanwege de
Kracht die de Allerhoogste Hem betuigt, kan Hij ieder mens
redden die Hem persoonlijk als Koning erkent en aanneemt.
Met het getuigenis dat de Rechtvaardige en uit God geboren
Jezus van Zijn Vader ontvangt, neemt Hij tevens Zijn
Koninklijke waardigheid in ontvangst. Op weg naar
Jeruzalem vertelt de Heer Jezus hierover in een gelijkenis:
‘Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een
ver land om voor zich de Koninklijke waardigheid in
ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren.’
(Luc.19:11,12)
De krachten van de nieuwe ‘eeuw’ werken in Hem en later
ook in hen die tijdens Pinksteren de Heilige Geest
ontvangen. Deze nieuwe eoon kenmerkt zich van de
voorliggende periodes, doordat de gelovigen en heiligen
van Christus met hemelse Kracht worden aangedaan. Met
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die Kracht van God kunnen zij duivelen weerstaan en
wegsturen en eveneens door de Heilige Geest in Jezus’
naam genezingen verrichten, daar God Zelf met hen is. ‘IK
heb gesproken, IK doe het ook komen; IK heb het
ontworpen, IK breng het ook tot uitvoering.’ (Jes.46:11)
De onwilligen en ongelovigen die Jezus niet aannemen en
niet willen dat Hij Koning over hen zal zijn, die zullen net
als in de tijd van de overgang van het oude naar het nieuwe
verbond van het volk van God worden afgesneden. Wie de
Heilige Geest niet wil ontvangen en daarmee zijn of haar
ondergeschiktheid aan Christus niet aanvaardt, kan
vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God geen deel
uitmaken van het ware volk van God: de Joden naar de
geest. (Rom.2:28,29) Zoals ten tijde van de oude bedeling
de onbesneden man geen deel kon hebben aan het verbond
met God, zo kan in de nieuwe bedeling een mens geen deel
hebben aan het verbond dat God sluit door de gave van de
Heilige Geest. Daartoe vergelijken we de volgende twee
teksten, één uit het oude- en één uit het nieuwe verbond:
‘En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van
zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid
worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond
verbroken.’ (Gen.17:14) ‘Gij daarentegen zijt niet in het
vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u
woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet
heeft, die behoort Hem niet toe.’ (Rom.8:9)
Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap
‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken,
maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de
heilige Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is
van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de
mensen.’ (Rom.14:17,18)
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Rechtvaardigheid
De Heilige Geest overtuigt een mens van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel. (Joh.16:8) Zodra een zondaar
van zijn misstappen wordt overtuigt, kan hij daar afstand
van doen door in het geloof het Offer van Jezus te
aanvaarden. De Heer Jezus gaf Zijn bloed en Zijn leven
enkel en alleen om zondaars aan hun verdiende straf te
laten ontkomen, door die in onze plaats te ondergaan. Wie
gelooft dat Jezus zijn of haar zondeschuld heeft
overgenomen, die heeft geen moeite te geloven dat Hij
tevens de daarbij horende straf heeft overgenomen en die
ook heeft ondergaan. Nu dan de schuld en de straf van deze
mens zijn verdwenen, is dit mens rechtvaardig en zeer
gelukkig geworden want hij is dankzij Jezus Christus aan
de dood ontkomen. De voorzegging die Jezus daarbij heeft
gedaan is dat wie in Hem gelooft dus in Zijn
rechtvaardigheid, in Zijn heiligheid, in Zijn aan-God-gelijkzijn en in Zijn Koningschap, die mens vervolgens de Vader
mag vragen hem of haar de Geest van Christus te geven.
Dit is de Heilige Geest Die dit mens vervolgens tot Zijn
eigendom kan maken en daarmee deel van het Koninkrijk
van God. In het Koninkrijk van God heeft de Heilige Geest
de leiding. Hij is de leraar ter gerechtigheid Die het kind
van God in wie het Koninkrijk nu ook functioneert, de weg
wijst naar de ‘volle’ waarheid. Dat is de toestand die door
wasdom wordt bereikt en waarin de gehoorzame zonen en
dochters van God de geestelijke ‘volheid’ of volmaaktheid
ervaren en daarvan getuigen. Dan is ook de kracht die door
de overweldigende genade van de Geest van Christus in
deze mensen Gods is gevestigd, in staat om de dingen te
doen die Jezus deed. (Joh.14:12) Bij het vanuit het
Koninkrijk der hemelen volkomen worden van hen die
onder de leiding staan van Gods Geest, wordt de beeltenis
met Jezus als volmaakte Zoon van God geheel compleet.
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De gerechtigheid ving voor de zondaar aan toen hij de
woorden van Jezus hoorde en berouw kreeg over zijn
wetteloze zondige daden en niet langer in dienst wilde staan
van de ongerechtigheid, waarin hij gemeenschap had met
demonen en dus in dienst stond van de duivel. Zijn oude
leven op het niveau van de wereld waar hij in de duisternis
verbleef, achtte hij niet langer waardevol en deed daar
afstand van door dit aan Jezus toe te vertrouwen. Jezus
draagt dit oude zondige bestaan samen met dat van alle
andere zondaars die om deze reden hun toevlucht tot Hem
zochten, op de schouders van Zijn eigen leven en geeft het
aan de dood prijs. De nieuw gelovigen willen hiervan
getuigen door deze waarheid in de waterdoop uit te
beelden, waarbij wij in de handen van de doper (Jezus)
onder gaan in het water (dood) en in Zijn handen (de kracht
van God) daaruit opstaan! (2Tim.2:11)
Het oude bestaan wierp de zondaar zo als een oude jas van
zich af, om daarna het nieuwe hemelse leven van het
Koninkrijk Gods te ontvangen en ‘aan te doen’. (Gal.3:27)
Hij richt zich voortaan steeds op de woorden van Jezus, die
zegt eerst het Koninkrijk van God te zoeken en zijn
gerechtigheid, dus door geloof bezig zijn met de onzienlijke
hemelse werkelijkheid. (Mat.6:33) De mantel die hij van
Christus voor zijn oude jas terug ontvangt, is die der
gerechtigheid. (Jes.61:10) In tegenstelling tot vroeger mag
hij voortaan ‘stralend witte kleding’ dragen, die hij van God
ontving. (Opb.22:14) Dit is gerechtigheid, want Jezus heeft
op volkomen legale wijze de toegang tot dit Koninkrijk der
hemelen voor de mensen geopend. De mens die op Jezus’
woorden en toezeggingen ingaat, sluipt niet als een
wetteloze het domein van God binnen maar is dankzij Hem
als rechtvaardige bezig de gerechtigheid van deze ‘hogere
orde’ in ontvangst te nemen.
De Vader had in Zijn onbegrensde wijsheid voorzien in
deze mogelijk voor de mens die Hem zoekt, om nog tijdens
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hun verblijf in het ‘vlees’ door de prediking van Christus
Zijn hemels Koninkrijk binnen te gaan. Daarbij maakt men
geen reis met het aardse lichaam naar een locatie op aarde
of ergens in de ruimte, maar het grote geheim van Christus
is dat door Hem de Heilige Geest in de gehoorzame mens
kan komen wonen. (Opb.3:20) Het Koninkrijk van God is
met de Heilige Geest aanwezig in de gelovige, terwijl hij in
het vlees is dus in zijn dagelijkse leven temidden van
andere mensen. Deze Goddelijke inwoning van de
Allerhoogste in de gewone mens die in Zijn Zoon Jezus
gelooft en op Hem vertrouwt, wordt door de antichrist
ontkent en geloochend. (2Joh.1:7) De gewone mens wordt
vanwege de eeuwen van zonde geassocieerd met een
verdorven natuur en een onderworpen zijn aan de
zondemachten die liefdeloos zijn, die hem laten zondigen
en slecht maken waardoor hij dan uiteraard geen aanspraak
heeft op de heerlijkheid en de genade om in Gods
Koninkrijk te mogen functioneren. Dit zou ook geen
gerechtigheid zijn omdat in dat geval een zondaar in Gods
heerlijke nabijheid zou kunnen bestaan, dus net als de
rechtvaardige eeuwig in het licht zou kunnen leven.
(Gen.3:24)
Hier wordt de goedheid en de liefde van de Vader
geopenbaard, doordat Hij om zondaars te redden en hen
toegang te verschaffen tot Zijn eigen heerlijkheid, Zijn
Zoon Jezus overgaf aan de dood om vervolgens allen het
waarachtige leven te schenken die in Jezus Christus
geloven. De genoegdoening van de dood, dat iedere ziel die
gezondigd heeft met de dood moet worden uitbetaald, werd
aan Jezus uitbetaald in ruil voor het leven van alle mensen.
(Ez.18:20 en Rom.5:12) Door deze ‘losprijs’ te betalen
heeft de Vader met het leven van Jezus het eigendomsrecht
van de mensheid wettelijk en legaal teruggekocht. Als de
Vader Zijn doel wil bereiken, dan is Hij bereid daarvoor op
eerlijke wijze te betalen. Hij neemt nooit hetgeen Hem niet
toekomt.
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De duivel die het geweld over de wereld had gekregen en
die iedereen die in zijn domein als natuurlijke baby werd
geboren en opgroeide in zijn macht kreeg, was bereid om al
deze zondeslaven te ruilen voor die Ene rechtvaardige
Jezus.
Jezus was eveneens in het domein van de duivel als baby
geboren, maar werd door Zijn eigen Vader bij het opgroeien
geheiligd en beschermd tegen gevaren van buitenaf. Ieder
kind is immers geheiligd in zijn ouders, Jezus dus ook.
(1Kor.7:14) In het evangelie van Mattheus wordt de ruil
tussen God en de boze in de gelijkenis van de koopman die
parels zoekt uitgebeeld. De koopman heeft al zijn parels er
voor over indien hij die Ene kostbare parel maar in zijn
bezit zal krijgen. (Matt.13:46) Zo had de duivel vanuit zijn
macht die hij in de wereld had verworven zijn claim op de
miljoenen slachtoffers er voor over om de macht over Jezus
te kunnen krijgen, omdat hijzelf Hem nimmer tot zondigen
had kunnen overhalen. (Luc.4:6) De boze was bereid om
alle mensen te laten gaan, indien hij de eigen Zoon van de
Allerhoogste God in zijn macht kon krijgen. Zó kocht de
Vader ons vrij, het was daadwerkelijk één voor allen! Dat
de duivel vanwege zijn macht over Jezus Hem vermoordt
en denkt zodoende deze Zoon van God onder zijn controle
te kunnen houden, komt voort uit machtswellust. De duivel
wil namelijk koste wat kost heersen over en meer zijn dan
een mens en wil dat mensen hem dienen. Hij wil dus
eigenlijk de positie van God Zelf en heeft zijn plaats als
dienaar verlaten om zelf als een god gediend en aanbeden te
worden. (2Tess.2:4) Wie echter dankzij Jezus het
Koninkrijk van God binnen gaan, die ontrukken zich aan de
overheersing der demonen door wie zij ongerechtigheden
bedreven en daardoor een zondeschuld opbouwden. De
rechtvaardigen worden met hun intrede in de gerechtigheid
overgeplaatst vanuit het rijk van satan in het Koninkrijk van
de Zoon van Gods liefde. (Col.1:9)
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In het Koninkrijk van God worden uitsluitend ‘werken der
gerechtigheid’ uitgevoerd, waardoor de rechtvaardigen hun
kleed der gerechtigheid kunnen voltooien. (Opb.19:8)
De strijd die de gelovige moet leveren bestaat erin dat de
satan probeert door de natuurlijke omstandigheden zodanig
te manipuleren dat het kind van God niet meer ziet op de
werkelijkheid van Gods Koninkrijk maar zich door
zintuiglijk waarneembare factoren laat misleiden, angstig
wordt en zijn geloof dat God zijn Vader hem zal uitredden,
loslaat. Indien hij struikelt komt dit dus doordat hij ziet op
wat ‘voor ogen’ is, in plaats van dat hij door zijn geloof ziet
op het ‘niet zintuiglijk waarneembare’, dus op het
Koninkrijk Gods. (Hebr.11:3)
Als bijvoorbeeld een ongelovig persoon het kind van God
in zijn dagelijkse werkomgeving verbaal aanvalt en dus
geweld gebruikt, dan komt het er voor de rechtvaardige op
aan dit voorval te negeren. De liefde voor de medemens
rekent immers het kwade niet toe maar blijft daarentegen de
persoon in kwestie liefdevol en respectvol behandelen.
(1Cor.13:5) De rechtvaardige blijft dus vanuit het
Koninkrijk Gods reageren op situaties in de wereld waarin
hij functioneert en zijn plaats heeft tussen allerlei
verschillende mensen die dikwijls zelf de Vader niet
kennen. Door zich niet in dienst te stellen van de
geweldgeesten, krijgt de boze geen vat op hem en komt hij
dus niet in dienst van de ongerechtigheid. Met andere
woorden, het woord Gods dat zegt dat hij de naaste dient
lief te hebben, blijft in hem en daardoor kán hij niet
zondigen. (1Joh.3:9) Hij is dan in de duistere wereld van
geweld, onreinheid en ongerechtigheid aanwezig, terwijl hij
er een geheel andere benadering en visie op na houdt. Hij is
dan wel in de wereld, maar er niet van. (Joh.15:19) Dit
komt overeen met hoe Jezus zich tussen de mensen bewoog
en met zondaars kon verkeren, omdat Hij altijd vanuit het
Koninkrijk van God en Diens liefde reageerde. De
gerechtigheid Gods komt ook hierin naar voren dat de
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kinderen Gods door de Leraar ter gerechtigheid de mensen
hun zonden niet aanrekenen, maar de demonen die hen
aanzetten als eerste verantwoordelijk houden. Door het
optreden van deze heilige mensen vanuit het licht van Gods
Koninkrijk, houden de demonen geen stand en worden zij
uit de omgeving van de kinderen Gods geweerd en buiten
geworpen. Ook dit komt overeen met hetgeen onze Meester
Jezus deed en aldus volgen wij Zijn voorbeeld en opdracht
na. (Marc.16:15-17)
Vrede
Hoewel Job niet wist dat de boze verantwoordelijk was
voor al de ellende en rampspoed die hem overkwam en
dacht dat het God was die dit veroorzaakte, werd Job niet
verbitterd en nam hij het God niet kwalijk door Hem de rug
toe te keren. Job vertrouwde erop dat God wel zou weten
waarom Hij hem in deze toestand had gebracht, en sprak
daar ook zo over. (Job 2:10) De vrede die Job ervoer,
ontstond vanwege zijn geloof dat God de Almachtige is en
zijn leven te allen tijde in Gods hand was en Hij ermee kon
doen wat Hij maar wilde. Ondanks de vele beproevingen
was Job het met zijn Schepper eens. Deze totale overgave
aan God de Vader, dat Hij bij machte is ons in Zijn Hand te
bewaren en Hij zelfs uit de zwaarste storm zal redden, geeft
een mens vrede en rust.
Mensen die het Koninkrijk van God nog niet zijn
binnengegaan kennen ook deze vrede en de vreugde die
men daar ontvangt niet en kenmerken zich dikwijls door
hun bezorgdheid, hun snelle boosheid en ontevredenheid.
De omstandigheid en situatie waarin de ongelovige
zondigende mens verkeert zijn dan ook meestal aan de
gelaatstrekken te herkennen. ‘Moogt gij het niet opheffen,
indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt,
ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte
naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.’ (Gen.4:7)
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Het Koninkrijk van God resideert na de wedergeboorte nu
ook in de gelovige mens, die zijn hemelse Vader vanwege
zijn nieuwe naam “Christus” om de Heilige Geest bidt en
Hem uiteraard zal ontvangen. Zoals de apostel schreef ‘- en
Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God
en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot
in alle eeuwigheden! Amen.’ (Opb.1:6), dus toegevoegd of
geannexeerd aan het Koninkrijk van Christus.
In deze onzienlijke hemelse werkelijkheid waar Gods
Koninkrijk existeert, kan men enkel binnenkomen door
middel van de wedergeboorte. De innerlijke mens dient
daartoe vooraf contact te krijgen met het Woord van God,
dat is Jezus. Hij geeft de mens die de waarheid liefheeft en
Hem aanvaardt toegang tot Zijn hemelse Koninkrijk, Hij is
voor die mens de deur om binnen te gaan. Men wordt door
de woorden Gods aan te nemen ‘verwekt uit onvergankelijk
zaad’, dus geboren uit het Woord van God en dat is zoals
we zeiden Christus. (Joh.1:1) Mét Hem komen dan ook de
gelovigen ‘van boven’, zij functioneren wel in de wereld
doch vanuit het Koninkrijk van hun Heer Jezus. Terwijl de
wereld in het domein van de satan ligt, handelen de
kinderen Gods op hun dagelijkse situaties en
omstandigheden vanuit deze ‘hoogte’.
Daar waar de mensheid massaal door de duivel en de
demonen wordt opgejaagd en beangstigd, blijven de
kinderen Gods bij het vaste geloof in de kracht van hun
Koning Jezus en onkwetsbaar voor deze gewelddadige
vijanden. Zij weten dat Hij die in hen aanwezig is, meerder
is dan die buiten hen is en hun bestaan probeert te belagen.
(1Joh.4:4) De vrede Gods die door het verlossende werk
van Jezus in de harten van Zijn kinderen is komen wonen,
wordt door hen op aarde temidden van toekomstige
problemen en tegenslagen geopenbaard. Zó is Christus
komende in het vlees dat nog op aarde is! Wij zijn deel
geworden van het Koninkrijk van God, en het koninkrijk
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van satan waar wij ooit als zondaren toe behoorden
verdwijnt door de prediking van het Evangelie steeds
verder. (Opb.5:10) Daarom riep de Heer Jezus de
omstanders op het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan.
Hij sprak: ‘Gaat in door de enge poort, want wijd is [de
poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen
zijn er, die daardoor ingaan’ (Matt.7:13) Ook maakt Hij
ons erop attent dat het binnengaan in het Koninkrijk van de
Hoogheilige strijd zal kosten, Hij zei derhalve: ‘Strijdt om
in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen
trachten in te gaan, doch het niet kunnen.’ (Luc.13:24)
De val van satan creëerde een ‘anti-JHWH-rijk’ in de
hemelse gewesten, de onzienlijke wereld. Vanuit dit rijk,
vanuit deze duisternis en ongerechtigheid wordt de boze
actief en attaqueerde hij ook het eerste mensenpaar.
Doordat zij tijdens hun geestelijke ontwikkeling
ongehoorzaam werden aan de geboden van JaHWeH,
werden ze onderdaan van dit duivelse ‘anti-Christus-rijk’.
Hierdoor breidde dit demonenimperium zijn machtsgebied
vanuit de onzienlijke wereld uit over de aarde, die vanaf dat
moment ‘in de boze’ ligt en onder zijn directe invloed is
gekomen. Het gevolg is dat de mens in zijn zondige staat
geen toegang meer heeft tot de Boom van eeuwig Leven,
Christus. Deze eeuwigheidgedachte, om de mens aan
Christus deel te laten hebben, koestert de Schepper echter
niet aangaande een onrechtvaardige maar over een
rechtvaardige, niet over een zondaar maar over een
onschuldig en goed mens. Het gevolg daarvan is dat de
mens steeds minder kon profiteren van de verkwikkende
omgang met zijn Schepper en God, en dat zij steeds verder
afdwaalden in zonde en bezet werden door het leger aan
demonen. Compleet onbruikbaar geworden voor Gods plan
met hen, moest de Schepper helaas tot de conclusie komen
dat de mens die Hij schiep, enkel ‘vlees’ is. Het kenmerk
van mensen die steeds verder afraken van Gods wil en Zijn
oorspronkelijke plan met hun leven is, dat zij steeds verder
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‘verworden’ en zoals ooit de bevolking van Sodom en
Gomorra, zij onreinheid, slechtheid en haat bedrijven.
(Gen.18:20)
Via de begeerten proberen demonen toegang te krijgen tot
de innerlijke mens de ‘mens des harten’ , deze dimensie van
een persoon heeft betrekking op zijn ziel en geest. De
gelovigen zijn door de Heilige Geest in staat de begeerten
af te schermen voor demonen, zodat deze niet door hen
kunnen worden omgebogen tot zondige begeerten dus
evenmin tot zondige daden. Dit is de geloofsstrijd van hen
die van Christus zijn, om tijdens hun aardse leven de
demonen die van ‘beneden’ zijn te weerstaan en vanuit ‘de
hoogte’ van Gods Koninkrijk over hen te heersen! God is
liefde. (1Joh.4:8) Zonder liefde sterft een mens geestelijk,
dat wil zeggen naar zijn ziel en geest vervalt hij aan de
dood, indien iemand dus geen contact met de Schepper
heeft. De zonde(macht) maakt scheiding tussen een mens
en God (Jes.59:2) Door te zondigen komt de mens in dienst
van de duivel en kan hij de liefde die God voor hem of haar
heeft niet (met gehoorzaamheid) beantwoorden, omdat de
boze machten hem dit beletten. Het loon dat de zonde dus
geeft is de dood (Rom.6:23). Als een mens op de woorden
van Jezus Christus ingaat en het Koninkrijk van God
binnengaat, dan maakt hij innerlijk contact met Jahweh
waardoor de liefdesband ontstaat en hij geestelijk tot leven
komt. De woorden van God zijn dus Geest en Leven, Jezus
is dit Leven (Joh.6:63 en 14:6). In het Koninkrijk van God
ontvangt een mens leven en overvloed doordat hij waarlijk
liefde ontvangt en ervaart. Zijn geest (zijn ‘hart’) stroomt
over van de liefde Gods zoals Jezus had gezegd ‘Wie in Mij
gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien.’ (Joh.7:38) Deze liefde
van Jezus eenmaal ontvangen, geeft de nieuwe mens van
Christus op zijn beurt ook aan zijn naasten. Hiermee vervult
hij dan de eis der wet : ‘Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelf.’ (Matt.22:39)
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De naasten ervaren hierdoor de liefde van God in hun leven
en kunnen daardoor ook tot leven komen indien zij Jezus
aannemen. Dit geven of liever doorgeven, maakt anderen
dus ook zalig. ‘Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om
niet.’ (Matt.10:8) Uit dit oogpunt is geven dus zaliger dan
ontvangen, daar het bij het geven van waarlijk Leven steeds
om kostbare mensen gaat, die God als Vader hebben en
hierdoor met Hem verbonden worden.
Het mooie van de Trooster de Heilige Geest is dat Hij door
de bede van onze Heer Jezus ‘Vader uw Koninkrijk kome’,
ook in ons dit Koninkrijk manifesteert op aarde in ons leven
van alle dag. Wáárheen de gelovige in Christus zich op
aarde ook begeeft, altoos bevindt hij zich in het hemelse
gezag van de Geest van God Die rust op Christus, tot wie
hij behoort. In de omgang met de broeders, zusters en de
naasten kan Gods liefde openbaar gemaakt en bewezen
worden. Dit zijn dan de werken der liefde, waarbij Christus
Jezus in het midden is. (Matt.18:20) Van gelovige tot
gelovige onderling wordt de liefde van God door en dankzij
Christus Jezus met groot enthousiasme en ingetogenheid
elkaar bewezen en voorgehouden.
Juist de confrontaties tussen Christus en de machten der
duisternis die door hun slechte begeerten actief zijn bij
mensen van de wereld, geeft reden voor vertroosting want
telkens worden er overwinningen op de boze geesten
geboekt. De liefde Gods en de levenskracht door de Heilige
Geest is onverzettelijk aanwezig in de door God
gerechtvaardigde mensen die eigendom van Christus zijn.
Het overeind blijven in moeilijke, bedreigende, maar ook in
verleidelijke situaties geeft aan dat de Kracht Gods nabij is,
ja in ons heiligen aanwezig is. (Luc.17:21) Mensen die
geleid worden door de eeuwig levende Geest van God zijn
dan ook altijd vol liefde voor hun naaste, in hen
functioneren de wetten van het Koninkrijk van God.
Christus zoekt immers niet zichzelf maar de naaste om ook
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die Levend te maken.Dit tot leven komen van zondaren is
de grote wens van de Schepper. Hij wil immers niet dat er
ook maar één verloren gaat maar dat iedereen tot erkentenis
van de Waarheid komt. (1Tim.2:4) Zij bidden dagelijks in
de taal van de Geest tot de Almachtige God om nog meer
liefde te ontvangen, die zij aan hun naasten en mensen uit
hun directe omgeving willen geven. Hierdoor komen tevens
de heilige engelen Gods in actie die hen - die het Leven
hebben - helpen en terzijde staan. Het komt door de heilige
leiding van de Geest van Christus met de gelovigen zover
dat zij ook voor hun vijanden kunnen bidden en hen
liefhebben. Door de bovennatuurlijke liefde van Christus
zijn zij in staat dat als iemand hen op de wang slaat zij hem
ook de andere toekeren (Luc.6:29).
Blijdschap
De liefde van God die Zijn Zoon Jezus ons heeft bewezen,
heeft uitgelegd en verduidelijkt is van het verheven niveau
van God Zelf. Deze liefde koestert Hij sinds de
grondlegging der wereld voor u en voor mij en zij is de
reden van onze onuitputtelijke blijdschap. Wij nemen deze
liefde en blijdschap van Hem over als wij door de Heilige
Geest deel van Christus zijn geworden. Hij maakt het ons
mogelijk dat wij:
Jegens anderen lankmoedig en goedertieren zijn,
nooit afgunstig op hen zijn of pralen.
Wij zijn niet opgeblazen, maar letten op
dat wij van niemand het gevoel kwetsen.
Wij zoeken onszelf niet maar de ander,
en worden ook als het tegenzit daarin niet verbitterd.
Wij hebben van God geleerd het kwade niet toe te rekenen.
Wij zijn niet blij over ongerechtigheid, maar wij zijn blij
met de waarheid.
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Alles bedekken wij, alles geloven wij, alles hopen wij,
alles verdragen wij.
Dankzij de liefde van Jezus Christus vergaan wij
nimmermeer.
(naar 1Kor.13)
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Het geheim van God

Het geheim van God is Christus de Uitverkorene, waardoor
Hij Zijn voorgenomen doel en de volheid der mensheid
bereikt. Christus is Gods woord dat voort gaat
‘overwinnende en om te overwinnen.’ (Opb.6:2) ‘Zo wil ik
hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot
de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de
kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten
van wijsheid en kennis verborgen liggen.’ (Col.2:2,3)
Wat is er nu eigenlijk geheim aan God? Vanaf de zondeval
werd door de satan gepoogd zoveel mogelijk het karakter
en de bedoelingen van God voor de mensen te verbergen en
verborgen te houden en de toegang tot Hem te belemmeren.
Door de zonde te doen heeft de mens zijn vooruitzicht op
het plan dat de Vader met hem had verloren en kan de mens
niet meer tot God komen, Hij woont immers in een voor
zondaars ontoegankelijk licht. (1Tim.6:16) Geheimen zijn
zaken die we niet ‘zien’ ze zijn versluierd of bedekt en voor
anderen verborgen doordat er een gordijn voorhangt, een
‘voorhangsel’. Door de bedekking weg te nemen komen de
geheimen aan het licht. Wie en hoe God de Vader is, heeft
de satan door de eeuwen heen zoveel mogelijk geprobeerd
verborgen te houden, doch toen de tijd rijp was heeft Jezus
Christus Hem ons bekendgemaakt. (Joh.1:18) Ooit was de
hemel voor ons als van koper en konden wij niet tot God
naderen, maar doordat Christus voor ons de weg heeft
vrijgemaakt kunnen wij tot de Allerhoogst opklimmen en
Zijn gaven ontvangen. (Deut.28:23)
De aangehaalde tekst uit Deuteronomium waarin de
vervloekingen vanuit de hemel uitvoerig worden
omschreven, stellen wij als voorbeeld om al het onheil uit
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het Oude Testament te verklaren. Wanneer een mens de
geboden van God overschrijdt dan valt hij in zonde en
wordt hij slaaf van de boze geesten en plaatst zich daarmee
buiten de bescherming en de hulp van Jahweh. De
rampspoed die deze omgang en het contact met de onreine
geesten hem oplevert komt wel uit de onzienlijke hemelse
gewesten maar dan vanuit de duistere zijde, van het rijk van
satan. De toorn van God rust op de demonen en wie als
mens gemeenschap met hen heeft moet die toorn eveneens
ondergaan. De rechtvaardige daarentegen behoudt het
geloof en de zekerheid dat Jahweh Zelf hem uit elke
benauwenis verlossen zal. De gedachte dat God een
rechtvaardig en onschuldig mens met ziekten slaat en hem
aan zijn geestelijke vijanden overlaat is dus onjuist, ook al
werd dat door gebrek aan inzicht door velen uit de oude
bedeling gedacht. De openbaring over dit thema die ons
met Christus in het nieuwe verbond wordt aangereikt,
maakt duidelijk dat God enkel goed is en dat iedere gave
die goed is van Hem komt. Als de bedekking eenmaal van
het verstand is verdwenen kunnen we duidelijk zien dat
vanuit de onzienlijke hemelse sferen de duivel met onheil
op de mens inwerkt en dat ook het goede van de hemel tot
de mens komt, maar dan vanuit het Koninkrijk van God.
(Jak.1:17) Wanneer wij die van Christus zijn door de duivel
worden aangevallen en deze probeert ons met ziekte te
slaan, dan belijden wij niet zoals Job deed dat de Heere dit
doet maar geven dit vast in het geloof over aan onze Vader,
in de zekerheid dat Hij nu wij heilig zijn ons van de boze
zal verlossen en altoos met ons is om voor ons te zorgen.
(Matt.6:13 en 1Petr.5:7) Hosanna in de hoogste hemelen!
God immers is Geest en Hij existeert in de wereld der
geesten, de geestelijke wereld of hemel. De psalmist
schreef in psalm 115:16 ‘De hemel is de hemel van de
HEER, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.’ Dus in
een geestelijke wereld die we niet met onze natuurlijke
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ogen kunnen zien bevindt zich het Koninkrijk der hemelen,
daar is de troon van God. Doordat God enkel goed is, heeft
Hij ons óók liefgehad ‘toen wij nog zondaren waren’, dus
toen wij los van Christus in duisternis verbleven. God heeft
dus mensen lief ook al zijn zij zondaars, Hij kan dan echter
geen omgang met hen hebben en zijn zij allen aan de dood
overgeleverd. Daarom gaf Hij Zijn Zoon, om die zondaren
te redden van de dood. (Joh.3:16)
Als God spreekt om Zijn wil bekend te maken, gebruikt Hij
daar dikwijls Zijn heilige engelen voor die Zijn dienaren
zijn. Ook spreekt Hij bij monde van de profeten, zoals die
ook al optraden in het Oude Testament. Doordat God op
deze manieren tot Zijn oude verbondvolk sprak, werd dit
met Zijn gedachten bekend. Het aller belangrijkste wat God
ooit heeft gesproken, dat sprak Hij door middel van Zijn
Zoon Jezus en het aller belangrijkste wat God ooit heeft
gedaan, dat deed Hij eveneens door Hem.
De woorden die Jezus sprak zijn de belangrijkste woorden
die God heeft gesproken. Door Christus sprak God Zelf tot
Zijn volk. Als Woord was Christus van eeuwigheid bij de
Vader en doordat God Hem uitsprak, nam dit Woord vlees
aan in Zijn Zoon Jezus. Jezus spreekt vervolgens de
woorden van Zijn Vader en dat zijn woorden die mensen tot
leven brengen. Doordat Jezus woorden van eeuwig leven
heeft en deze uitdeelt aan de mensen, worden die daardoor
met Hemzelf verbonden. Vanwege het contact met de
Heilige en Reine God komt Zijn genade over de mens die
Zijn woord heeft gehoord en die heeft aangegrepen. Dit is
het Evangelie: de boodschap waar Gods kracht in schuilt,
de mens blij maakt en hem in vrijheid stelt.
Evangelie betekent immers blijde boodschap. Dit evangelie
dat levend maakt werd dus voor het éérst door Jezus
Christus de Zoon van de levende God verkondigd. Dit
belangrijkste Woord heeft God toen Hij de tijd geschikt
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vond uiteindelijk uitgesproken, nadat Hij al vele malen door
de profeten groot en klein tot Zijn volk gesproken had.
(Hebr.1:1) Dit laatste Woord was het belangrijkste en
‘hoogste’ wat de Schepper ooit had gezegd.
Iemand schreef eens: ‘Toen kwam het Hoge Woord eruit!’
(Rom.16:25) Ook dit laatste Woord van God dat vlees werd
in de mens Jezus, was aanvankelijk voor de mensen
verborgen en dus geheim. Het was immers bij God in de
onzienlijke wereld de hemel en het was God. Nu bij de
geboorte van Jezus dit Woord in de zichtbare wereld
tevoorschijn kwam, werd het geheim van God zichtbaar en
tastbaar. (1Joh.1:1)
Gods grote geheim waar niemand inzicht in had gehad ook
de engelen niet, werd openbaar nu de aangekondigde
Christus de Messias eindelijk was geboren. (1Kor.2:8) Op
die manier was het Woord van God bij de mensen en kon
men Hem aanraken en Zijn heerlijkheid aanschouwen. Aan
Jezus Gods vleesgeworden Woord kon men zien wie God is
en wat voor karaktereigenschappen de Allerhoogste heeft,
zo vol van goedheid en vol van waarheid. Het
geopenbaarde geheim is dus dat het Woord van God vorm
aannam in de mens Christus Jezus. In Hem kwam God
vanuit de onzienlijke wereld in de zienlijke en
manifesteerde Hij Zichzelf tussen Zijn volk. (Joh.1:11)
Door de Christus voort te brengen interfereert God dus Zelf
in de strijd tussen de goedwillende maar zwakke mens en
diens vijand, de duivel. Dit geheim was sinds alle tijden
verborgen geweest en hierin had geen schepsel ooit inzicht
gehad, dat God Zelf door de Christus Zijn beloften van
verlossing en herstel inlost doordat Hij in een mens van
vlees en bloed Zijn woning maakt, in Christus. De
inwoning van God Zelf was tot dan toe nog nooit
voorgekomen. Wel was er sprake van enkele mensen ‘op
wie de Geest des Heren was’, denk bijvoorbeeld aan
Mozes, Elia en Johannes de Doper. De inwoning door de
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Allerhoogste gebeurt uitsluitend bij die mens die uit Hem is
geboren geworden. Beter nog, uitsluitend in Zijn
Uitverkorene Christus en daarmee in allen die tot deze
Uitverkorene behoren en er deel van uitmaken. Om deze
geestelijke geboorte de wedergeboorte, van natuurlijk mens
naar geestelijk wezen mogelijk te maken was de prediking
en het werk van Jezus Zelf nodig tot en met het kruis van
Golgota. Doordat Jezus de Weg van de Geest voor alle
andere mensen heeft geopend, kunnen wij nu door Hem
gereinigd worden en zelfs deelgenoot van Christus worden
en daarmee zoon van de heilige Vader. Hiertoe hebben wij
immers macht ontvangen zoals Johannes dat in zijn
Evangelie schrijft. (1:12)
Dit nu is het vervolg van het grote geheim waarvan geen
schepsel geweten heeft dat God langs die weg de toegang
tot eeuwig leven en het eeuwige licht mogelijk zou maken:
Jezus als Zijn Zoon, volkomen rechtvaardig sterft de dood
en ondergaat het loon wat zondaren verdienen. Doordat de
dood Jezus de Levende niet kan vasthouden overwint Hij
hem en ontneemt Jezus de dood alle macht over hen die hun
toevlucht tot Hem nemen. (Joh.6:37/40 )
Deze fase in de schepping die reeds is aangebroken is er
een van het herstel en de wederoprichting van alle dingen,
hiervoor gaat Christus zorgen. (Hand.3:21) God zal wel
gedacht hebben, als het goed moet gebeuren doe ik het
Zelf! Dit van Gods geslacht zijn, Zijn nakomeling en
daarmee deel van God geworden zijn van een gewoon mens
doordat God bij hem of haar komt wonen, was en is voor de
Joodse religieuze elite een onmogelijkheid. Ook in onze
moderne tijd zijn er zeer veel godsdienstrakkers van diverse
pluimage die deze oorspronkelijke bedoeling van God, Hij
én de mens door Christus tot één goddelijk wezen
geworden, loochenen en ontkennen.
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Dat God Zelf aan het begin van onze jaartelling Zich in de
Messias onder het oude bondsvolk begaf, werd door de
oversten der Joden en Farizeeën als godslastering
verworpen. Maar een profeet uit hun eigen volk had dit
reeds lang geleden voorzegd: ‘Want een kind wordt ons
geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust
op zijn schouders; men noemt hem: Wonder van beleid,
Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst’. (Jes. 9:5)
Dit was ook de uiteindelijke reden dat de schriftgeleerden
en oversten der synagoge wilden dat Jezus tot de doodstraf
moest worden veroordeeld. (Mat.26:63/66) Voor hen
betekende het Zoonschap van Jezus, dat Hij Zich
gelijkstelde aan God. De Zoon bezit immers dezelfde
afkomst. Hij en de Vader hebben inderdaad dezelfde
goddelijke natuur.
‘Christus Jezus,.. die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode
gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,’ (Fil.2:6) Er is
echter maar één die deze haat jegens de Allerhoogste in de
leiders van het Joodse volk aanwakkerde en die hen
inspireerde, de duivel. Jezus had al eens gezegd dat zij de
duivel als vader hadden en dat zij de begeerten van hun
vader wilden doen. Deze duivelse haat tegen de levende
God, werd nu door de kinderen van de duivel op Jezus de
Zoon van God afgewenteld. (Joh.8:44)
De grote afkeer en haat die de duivel jegens de Schepper
heeft, kon hij nu door de oversten heen demonstreren
doordat hij God Zelf in de gestalte van Jezus onder
handbereik had. Het geweld en de woede van de satan
jegens God kon hij nu laten zien en hetgeen hij eigenlijk
altijd al wilde, dacht hij nu te gaan bereiken door de
Allerhoogste te vermoorden. De satan wilde immers zelf
God zijn en door de Waarachtige die in het vlees was
gekomen te elimineren, meende de duivel alleenheerser te
kunnen worden. (Jes.14:14)
De gehele wereld lag onder zijn controle en de boze had
hier zijn rijk
reeds gevestigd, door de voormalige
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gezaghebber Adam in zijn dienst te krijgen. (Rom.6:16) Nu
probeerde hij de hemel te bestormen door de Hoogste
macht, die vanuit de hemel in zijn rijk was geboren en
opgegroeid, te overweldigen en te vermoorden door een
marteldood aan een houten kruis.
In satans macht, vervloekt is immers hij die aan het hout
hangt. (Gal.3:13)
De Machthebber uit de hemel Christus ging hier de
confrontatie aan met satan, aan wie de macht over de
wereld ooit was overgegeven. (Luc.4:6) Indien in deze
openlijke botsing de hemelse Machthebber aan de
machthebber der wereld onderworpen kon worden, dan zou
die voortaan ook de macht in de hemel kunnen overnemen.
Vanuit het oogpunt van de duivel leek dit te gaan lukken,
want een dode machthebber heeft geen macht meer!
Maar het verstand van de duivel was niet toereikend en hij
maakte een calculatiefout. De duivel had er geen rekening
mee gehouden dat slechts zondaars in de dood gevangen
gehouden kunnen worden en geen rechtvaardige dus nazaat
van God. Daarom kon onze Heer Jezus ook de weeën van
de dood doorbreken. (Hand.2:24) Andere teksten hebben:
de dood kon Hem niet vasthouden! (NBG51,WV95)
Menende de heerser te worden raakte de duivel ook hetgeen
hij had kwijt, namelijk het gezag en de macht over de
wereld en hen die daarin zijn. Nu kon de hemelse
Machthebber Zijn Koninkrijk vanuit de hemel ook op de
aarde vestigen en daardoor zouden al de dienaren van de
duivel, alle zondeslaven de kans krijgen om van hem weg te
lopen en hun nieuwe Heer Koning Jezus te gaan dienen.
Het grootste kenmerk van Christus én zij die tot Zijn
Lichaam behoren is hun gehoorzaamheid aan en
afhankelijkheid van de eeuwige Vader. Jezus heeft altijd
geloof in hetgeen God Zijn Vader Hem zal geven en de
Meester leert ook ons dat wij ons altijd afhankelijk moeten
weten van de Almachtige Vader, zelfs al hebben wij het
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einddoel van het geloof bereikt. Jezus zegt daartoe tegen
het kleine groepje trouwe volgelingen ‘Ik kan van Mijzelf
niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is
rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van
Hem, die Mij gezonden heeft.’ (Joh.5:30)
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De naam van God: JHWH
Grieks was in het begin van onze jaartelling de alom
gesproken taal in het midden oosten, te vergelijken met het
huidige Engels dat in onze moderne tijd over de hele wereld
wordt gebruikt. Omdat het Joodse volk in de verstrooiing
was geraakt en voor velen van hen ook het Grieks de
voertaal was geworden, werd de Hebreeuwse Tenach (het
Oude Testament) enkele eeuwen vóór onze jaartelling door
70 (of 72) geleerden in het Grieks vertaald. Deze Griekse
vertaling wordt de Septuagint genoemd en behoort samen
met de Samaritaanse Thora tot de oudste versies van de
Schrift. Vanwege het toenmalig algemeen gebruik van de
Griekse taal werden ook de boeken en de brieven van het
Nieuwe Testament voor het eerst in het Grieks
neergeschreven, waarmee de Griekse versie dus de basis
vormt voor álle latere vertalingen van het Nieuwe
Testament. In de Griekse taal heten de letters waarmee de
naam van God ‘JHWH’ wordt aangeduid het
‘tetragrammaton’, wat Grieks is voor ‘vier letters’. De
naam van de Allerhoogste ‘JHWH’ werd echter door de
Joodse lezer nooit uitgesproken (behalve door de hoge
priester) omdat hij bang was dat hij op enigerlei wijze de
naam van zijn God verkeerd zou uitspreken ofwel ijdel zou
gebruiken. Om dit te voorkomen werden er door de oude
Joden diverse titels aan de naam van God toegevoegd, zoals
bijvoorbeeld Adonai (Heer) of Elohim (God). Door een
combinatie te maken van de letters in JHWH en de klinkers
uit Elohim en Adonai, is overigens de naam "Jehowah"
samengesteld. De oude Godsnaam Jehowah (Jehova) wordt
tegenwoordig nog gebruikt door het gelijknamige
kerkgenootschap, doch was in de 6e eeuw in Nederland en
Duitsland reeds vóór de oprichting van deze stroming in
gebruik. De letters uit de oude Hebreeuwse taal waarmee de
naam van God wordt aangeduid, houden waarschijnlijk
verband met een oud Hebreeuws werkwoord 'zijn' (HWH).
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De betekenis is dan 'hij is' of 'hij zal zijn' (derde persoon
mannelijk enkelvoud, onvoltooide tijd). JHWH kan tevens
verbuiging zijn van de causatieve vorm van HWH,
'Hi·WaH' (vormen, veroorzaken te zijn), de naam betekent
dan 'hij veroorzaakt / zal veroorzaken te zijn'. De
samengevoegde betekenis van de naam van JHWH God is
dan:
‘Hij is’ en ‘Hij veroorzaakt te zijn’.
De conclusie is duidelijk: JHWH is de eeuwige God en Hij
heeft Jezus Christus gevormd en daarmee veroorzaakt dat
Hij God is. Door Jahweh is ‘alles geworden dat geworden
is, en zonder Jahweh is geen ding geworden.’ De Schepper
heeft alles geformeerd door middel van Zijn Woord. Het
Woord ging van De Allerhoogst uit en volbracht waartoe
Hij het zond. De tijd die het Woord nodig heeft om het
gesprokene ten uitvoer te brengen, wordt een
scheppingsperiode of eoon genoemd. Deze perioden noemt
de Bijbel ook wel ‘dagen’, maar kunnen door ons niet in
tijd gemeten of berekend worden, omdat voor Hem één dag
en duizend jaren gelijk zijn. (2Petr.3:8) Ook de
herscheppingperiode waarin wij ons nu bevinden, kan
worden aangeduid als ‘een dag’. Dit is de periode waarin
onze Heer de zondige mens vergeeft en herstelt, vernieuwt
en heelt en hem omhoog tilt uit zijn uitzichtloze situatie.
Vervolgens wordt hij door Christus gevormd en opgevoed
tot volmaaktheid, waardoor hij of zij volledig kan
beantwoorden aan de goede levenswandel die God reeds bij
de eerste schepping voor ogen stond. Omdat in deze tijd en
in de aansluitende periode van voleinding, de Geest van
Christus zo actief is met het bijeen verzamelen en volmaken
van hen die God geloven, wordt dit tijdperk ook wel de
‘dag des Heren genoemd’.
Ook hier weer gebeurt dit door middel van Zijn krachtig
Woord: ‘Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u
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gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.’ (Joh.15:3)
Met het in de wereld brengen van Jezus zegt God dus
eigenlijk “herstel!” tot Zijn schepping en worden vanaf dat
moment alle dingen door Hem weder opgericht. De
levenskracht die er in het Woord der waarheid Christus
aanwezig is, herstelt van alle ziekte en gebondenheid. Het is
dus zaak dat wij om herstel te vinden ons wenden tot Jezus
en Zijn Woord bewaren. Deze Kracht van God en Zijn
Herstel, staan tot elkaar als Spreker en Woord. Waar de
Almachtige spreekt, komt Zijn Woord om het te volvoeren.
We hebben hier te maken met een metonymia: JHWH en
Jezus zijn één en worden door elkaar gebruikt. Zij willen
allebei hetzelfde, zijn niet te scheiden en zijn wezensgelijk
aan elkaar.
Eenmaal uitgesproken leidt het Woord een eigen bestaan.
Dit is trouwens bij alle woorden het geval, denk
bijvoorbeeld aan het gedachtegoed van politici of
wetenschappers. Met de woorden die Einstein in de vorige
eeuw op papier zette, wordt nog dagelijks gewerkt. Leest
men E=MC2 dan wordt dit direct met hem in verband
gebracht, terwijl deze geleerde zelf reeds lange tijd is
gestorven.
Wat de goede God betreft, Hij is één met Zijn Woord. Als
Hij zegt: ‘Er zij licht’, dan verdrijft Zijn Woord de
duisternis, waardoor Het Licht doorbreekt. De duisternis
kan het Licht immers niet grijpen of weerstaan. Johannes
heeft dat in zijn evangelie op ultieme manier onder
woorden gebracht: ‘In den beginne was het Woord en het
Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den
beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In
het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;
en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet gegrepen.’ (Joh.1:1-5)
Wat dunkt u nu wanneer Jezus zegt: ‘Uw zonden zijn u
vergeven’, bestaan ze dan nog of bent u ze kwijt?
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De woorden die u nu leest zijn van toepassing op alle
mensen die gezondigd hebben, dus ook op u en op mij.
Doordat de Heer Jezus zegt ‘uw zonden zijn u vergeven’,
schijnt het Licht in de duisternis van ons bestaan. Indien wij
Zijn woorden geloven, moet onze ongerechtigheid en
slechtheid verdwijnen en worden wij een geheel nieuwe
schepping. Wij worden nieuwe mensen, volkomen
rechtvaardig omdat Jezus dat zegt. Gelooft u wat Jezus
zegt?
Hij stierf immers voor de zonden voor álle mensen,
waardoor ook allen die dit geloven zeker mogen weten dat
zij voor God volstrekt rechtvaardigen zijn. God heeft
daarmee onze rechtvaardigheid veroorzaakt door die Zelf te
zijn, Hij doet Zijn Naam hiermee eer aan.
Als immers Jezus onze rechtvaardigheid niet heeft kunnen
bewerken wie zou dat dan wel kunnen? Wat voor ons leven
nodig was om te doen, heeft Hij gedaan en dat is
voldoende. Kunt u zich een blijere boodschap indenken?
Dit is een zienswijze waardoor je als mens wordt opgetild
in Gods nabijheid! Stel je eens voor je bent een goed en
rechtvaardig mens omdat God het zegt. Je mag voortaan
vrijmoedig tot Hem bidden om het goede te ontvangen en je
zult het krijgen. ‘Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in
u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.’
(Joh.15:7) De moeilijkheid van je oude situatie was dat je
door te zondigen een slecht geweten had, waardoor jouw
toegang tot God was verspert. Hierdoor was onze toestand
uitzichtloos en als niet de Heer Jezus gekomen was zouden
wij allemaal in onze zonden zijn gestorven, want zelf waren
wij niet in staat om ons te rechtvaardigen op welke manier
dan ook. Evangelie betekent ‘blijde boodschap’, het enige
dat wij moeten doen is dit heilsfeit in geloof aannemen, het
bewaren en het nimmer meer laten afpakken.
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(onze oude situatie:)
‘maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen
tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht
voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’ (Jes.59:2)
(onze nieuwe situatie:)
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met
God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de
toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij
staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.’
(Rom.5:1,2)
Door wat Jezus Christus voor alle mensen van alle tijden
heeft gedaan, door zijn eigen leven te ruilen voor dat van al
die mensen, kan de ganse schepping worden hersteld. Een
ieder die deze blijde boodschap ontdekt en Jezus gelooft,
heeft deel aan dit glorieuze herstel. Doch wie Hem niet
gelooft kan op geen enkele andere manier deel krijgen aan
waarachtig herstel en leven in overvloed. Immers, ‘Wie de
Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet
heeft, heeft het leven niet.’ (1Joh. 5:12) Heil en herstel is
tevens de betekenis van de naam Jezus. Jezus komt van het
Hebreeuwse
‘Jeshua’ of ‘Jesjoea’, hetgeen betekent
‘Jahweh is redding’.
Hij is de Reddende, de God die er opuit gaat om het
verlorene te redden en het geknakte weer op te richten.
(Matt.12:20) Omdat Jezus dit doet en omdat Zijn liefde ons
éérst heeft gezocht voordat wij Hem zochten, daarom is Hij
zoals dat staat in Sefanja 3:17 ‘Jahweh, uw God, is in uw
midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met
vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal
over u juichen met gejubel.’ Hij is een “God-Held” want
Hij brengt ook daadwerkelijk tot stand wat Hij volgens Zijn
Naam Zelf heeft veroorzaakt om het daarna te vormen en
tot voleinding te brengen.
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Door de wedergeboorte ontvangen wij de Heilige Geest, en
het wonen van God bij een mens maakt deze mens tot
‘Christus’, dus hij die met Gods Geest is gezalfd en
toegerust. ‘De Christus’ begon bij Jezus, de Eerste op wie
de Geest van God kwam en op Hem bleef en daarna werden
Zijn volgelingen aan Hem toegevoegd, als het lichaam dat
bij het Hoofd behoort. Jezus heeft zelfs voor óns gebeden,
wij die door overlevering van het woord tot erkentenis en
geloof in Hem zijn gekomen. (Joh.17:20).
Op deze wijze is Christus én aanwezig in het vlees én
voorts (in latere generaties) komende in het vlees, door
steeds nieuwe gelovigen en volgelingen te dopen in de
Heilige Geest. Het woord ‘parousia’ in Paulus’ brief
betekent in de eerste plaats ‘aanwezig zijn’ maar tevens
‘komende’. (2Tess.1:10)
De hemel
Er is over God en de Bijbel in de afgelopen eeuwen al heel
wat geschreven, het is zelfs zo dat er over Jezus Christus in
de wereldgeschiedenis meer is gesproken en geschreven
dan over ieder ander mens. Hoe kan het dan toch dat er over
de glorieuze plannen die Hij met ons leven heeft zoveel
onwetendheid bestaat? En dan hebben we het nog niet eens
gehad over de wijze waarop Hij het mogelijk maakt dat wij
onze verheven hemelse en gelukzalige bestemming zullen
realiseren. Dit is voor het merendeel der mensen des te
meer ‘terra incognito’, volledig onbekend terrein. Waarom
is authentieke informatie over dit onderwerp niet bij veel
meer mensen bekend? De waarheid die God in Zijn
boodschap aan ons heeft gericht is steeds door toedoen van
de vijand, dikwijls van generatie tot generatie voor heel
veel mensen verborgen gehouden. (Matt.13:19)
Om de geheimen van en over God bekend te maken dienen
wij ze vanuit de verborgenheid tevoorschijn te halen, zodat
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ze voor iedereen zichtbaar en duidelijk worden.
Je zou kunnen zeggen dat ze nu nog ‘verstopt’ zijn en er op
wachten tot ze geopenbaard worden. Waarin zijn deze
waarheden verstopt? In een onzienlijke wereld. De
onzienlijke wereld wordt door God ‘het Koninkrijk der
hemelen’ genoemd. Het was aanvankelijk niet Gods
bedoeling dat dit een ‘hemel van geheimen’ zou zijn, maar
dat is ze ondertussen wel geworden. Hij nodigt ons nu dan
ook uit om de hemel in te gaan en de waarheden te
ontdekken, om de kostelijke feiten omtrent Hem, over u
maar ook over de vijand te ontdekken. Eenmaal op de
goede weg dienen wij bereid te zijn strijd te leveren om dit
hemels Koninkrijk binnen te gaan. Nu wij Christus’
onderwijzing
hebben
ontvangen
dienen
wij
‘wederomgeboren’ te worden en daar vervolgens getuigenis
van te geven door ons in water te laten dopen, opdat wij zo
de Heilige Geest kunnen ontvangen. Deze doop is nodig
ondanks wat anderen, die zelf in de zonde blijven, daar ook
van zullen vinden. (Luc.13:24)
Of men het zich nu bewust is of niet, het kenmerkende van
het wezen van een mens is dat hij in twee dimensies tegelijk
aanwezig is. Behalve onze natuurlijke lichamen met zijn
ontelbare variaties in lichaamsbouw haarkleur of
huidskleur, heeft een ieder van ons een met het natuurlijke
oog niet waarneembare inwendige mens die bestaat uit
geest en ziel.
Wij bewegen ons om het maar eens zo te zeggen allen met
ons lichaam van ‘vlees en bloed’ in de zichtbare stoffelijke
wereld. Is dat niet meer zo dan zijn wij gestorven en zijn we
geen natuurlijke personen meer maar keren onze versleten
lichamen tot stof terug. Wat ons dan nog rest is het
onstoffelijke deel dat in de geestelijke wereld aanwezig was
en blijft.
Met dit onstoffelijk of ‘geestelijk lichaam’ dat wij allen
bezitten kunnen wij dan in de wereld der geesten verder
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functioneren, mits wij tijdens ons aardse leven de keuze
hebben gemaakt om ons leven te schenken aan Christus.
Met de eigendomsoverdracht van onze gehele existentie aan
Christus, die overigens wordt uitgebeeld in de waterdoop,
komt ons geestelijk lichaam door Hem tot leven; geestelijk
staan wij met Hem op uit de dood. Wij hebben de prediking
van het Evangelie van Jezus Christus belangrijker gevonden
dan onze oude eigen waarde en hebben Zijn woord geloofd
en houden het vast. Naar de ‘mens des harten’ zijn wij door
Christus’ woord tot ons te nemen ‘opnieuw geboren’ of
wederomgeboren, ditmaal niet vleselijk maar onze ‘ziel’
kwam door Hem tot leven.
De zeer vele mensen die nimmer op de juiste wijze het
evangelie van Christus hoorden en daarmee de rechte
prediking van Zijn woord dus ook niet vernamen, die
blijven zonder dit te weten onder de macht der demonen.
Dikwijls bedoelen zij het goed maar in de praktijk van het
dagelijks leven zijn zij slaaf van de onreine geesten en doen
zij tegen hun wil de zonde. (Rom.7:15) Als de oprechte
personen zouden weten langs welke weg zij verlossing
konden ontvangen, zouden zij daar onmiddellijk gebruik
van maken. Slechts Christus maakt de mens waarlijk vrij en
Zijn Geest kan pas dan tot ons komen nadat wij de
rechtvaardigheid door Zijn vergoten bloed aanvaarden,
waarna ook de zalving met kracht uit de hoge kan
geschieden. (Hand.1:8)
De zondaar die bewust niets van de Heiland weten wil blijft
uiteraard eveneens in de duisternis, maar dat is door de
verwerping van Gods woord zijn eigen keuze. De geest van
zo’n mens kan niet wedergeboren worden en dus ook niet
geestelijk ‘ontwaken en opstaan’ (Ef.5:14). Naar zijn geest
en ziel gesproken blijft zo iemand dus een ellendige en in
de macht van de demonen en de dood, al heeft hij op aarde
misschien een vorstelijk bestaan. (Luc.16:19)
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Wie op Christus Jezus’ oproep ingaat zich tot God te
bekeren en te laten dopen, wordt door de geestelijke
geboorte overgeplaatst vanuit de duisternis in het licht en
vanuit satans macht in het Koninkrijk van God. Bij het
sterven neemt zo’n gelovige en naar de geest reeds
levendgemaakte mens, volledig zijn intrek bij Jezus en blijft
hij in Zijn Koninkrijk. Zo sprak ook Paulus de hoop uit om
na het vele evangelisatiewerk dat hij had verricht voortaan
van aangezicht tot aangezicht bij Hem te zijn. (2Kor.5:1-5)
Nadat Jezus Zelf lichamelijk gestorven was betrat Hij met
Zijn geestelijke lichaam het dodenrijk of Hades. Vanwege
het geboeid zijn van haar bezoekers wordt dit rijk van de
dood ook wel de gevangenis genoemd. (1Petr.3:19)
Alle mensen die Jezus niet kennen en Hem nog niet hebben
aangenomen blijven bij hun sterven waar zij reeds zijn nl.
in de duisternis waaraan de zonde hen verbindt. Volgens de
Griekse maar ook de Romeinse oudheid had de
onderwereld een zeer gruwelijk gedeelte, de zogenaamde
Tartarus. Hier werden de geesten van de doden naartoe
gestuurd van hen die bijzonder slecht hadden geleefd en de
gruwelijkste dingen hadden gedaan. En zo is het ook, hoe
meer en groter zonde men heeft verricht des te meer
pijniging en smart na het sterven ervaren zal worden.
Zij ontwaken daar, maar dan met een geestelijk lichaam
geketend aan demonen. Hoe meer contact iemand met de
boze geesten heeft opgenomen en hoe meer men in dienst
van de demonen heeft gehandeld, des te meer men zal delen
in de duisternis van deze verderfelijke geesten. De
nabijheid van deze geestelijke geweldenaren wordt na het
sterven niet meer afgeleid door dingen uit de stoffelijke
wereld waardoor hun aard nog enigszins gecamoufleerd
kon worden, eenmaal gestorven ervaart de mens hun
gezelschap als ‘vuur’ dat op hem inbrandt.
Dit overkwam bijvoorbeeld de rijke man in tegenstelling tot
Lazarus, doordat hij zich voor zijn arme en hulpbehoevende
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medemens had afgesloten. De pijniging die de rijke man na
het sterven ervoer was het gemis aan bewegingsvrijheid, die
hij door de zondemachten, die met hem op dezelfde plek
werden vastgehouden, moest ondergaan. Iedere geest die
zich niet vrij kan bewegen zal dit als pijniging ervaren. De
demonen die de rijke tijdens zijn onbarmhartige en
overdadige aardse leven zo lang hadden vergezeld, kwamen
nu met hem in dezelfde kerker van het dodenrijk terecht.
Daar hielden de cipiers onder leiding van Hades hen
tezamen vast en werkten de eeuwige kwelling van de
demonen onafgebroken op de man in, nu hij zijn ogen had
opgeslagen in de geestelijke toestand die hem restte.
Zijn liefdeloosheid hield de rijke meneer in de duisternis,
niet zijn rijkdom. Door die juist niet te gebruiken in dienst
van zijn naaste Lazarus, was die rijkdom echter wel het
middel waarmee hij zijn liefdeloosheid demonstreerde. De
rijke man was liefdeloos jegens zijn naaste en maakte
daarmee duidelijk in dienst van satan te staan, hij wilde de
aard van zijn heer tonen en voor hem was Jahweh niet van
belang. Alles wat de man voor zijn leven in rijkdom en
overdaad nodig had daarin wilde hij zelf voorzien, hij
richtte zijn leven naar eigen dunken in en God had hij daar
nergens bij nodig. Wie meent in eigen kracht te kunnen
staan en zonder God te kunnen standhouden, die gelijkt op
de duivel en zal uiteindelijk geheel ten onder gaan. Lazarus
bezat geen enkele pretentie en stelde zich in zijn armoede
op in afwachting wat hij van God en zijn naaste ontvangen
zou. De naam Lazarus is de Latijnse vorm van het Griekse
Lazaros, dat ‘God heeft geholpen’ betekent.
De rijke had de arme Lazarus eenvoudig en praktisch
kunnen helpen door hem van voedsel te voorzien. Zijn
rijkdom en zijn dienst aan mammon weerhield de rijke
ervan zijn liefde op zijn medemens te richten, terwijl dit
toch de eis der koninklijke wet is: God liefhebben boven
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alles, en je naaste als jezelf. (Matt.22:37/39) Hij moest niet
zijn rijkdom bovenaan zetten want hierdoor werd de
aandacht van de naaste afgewend en bleef er slechts
aandacht en liefde voor hemzelf over! Dit ‘solo ego’ of
anders gezegd ‘ik ben belangrijker’ en ‘ik kan het zonder
God’, houdt geen rekening met Jahweh en dus ook niet met
de naaste en is daarmee vanzelfsprekend geïnspireerd door
de duivel. Wij weten dat de boze ook zo denkt en dit bracht
hem ten val, hij werd van God afgesneden en prijsgegeven.
(Ez.28:16)
De inwendige mens is onder andere verantwoordelijk voor
ons karakter. Hier bevinden zich onze overwegingen, onze
emoties en onze keuzes. Binnen in ons neemt onze
creativiteit een aanvang en worden onze gevoelens geboren
wanneer wij bijvoorbeeld verliefd worden of als wij houden
van onze kinderen. Met onze inwendige mens kunnen wij
ook denken en dromen en maken wij in de geest soms de
meest opmerkelijke en fantasierijke reizen, terwijl ons
vleselijk lichaam in bed ligt of op een stoel in de
woonkamer zit.
Een ander kenmerk van onze inwendige mens is dat we
daarmee geloven. ‘..want met het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.’
(Rom.10:10) ‘Hart’ is hier beeldspraak voor de innerlijke
mens. Geloven is het wezenskenmerk waaraan elke geest
herkent kan worden. Zowel de goede geesten hebben geloof
maar ook de vijandige geesten hebben geloof. ‘ook de boze
geesten geloven dit, en zij sidderen’ (Jak.2:19)
Indien wij met ons hart de woorden van de Heer Jezus
geloven, zullen wij volkomen vrij worden en zal voor ons
niets meer onbereikbaar of onmogelijk zijn. Wij zullen
onder leiding van de Geest van Christus bij machte blijken,
de verheven bestemming waartoe de goede Vader ons heeft
geschapen te behalen en die in te nemen. (Mar.11:23/24)
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De duivel is hier eveneens mee op de hoogte en hij weet
van de potentie die er in een mens schuilt, indien hij of zij
in God de Vader gaat geloven en door Jezus Christus Zijn
leven ontvangt. Het is de boze er daarom alles aan gelegen
te voorkomen dat mensen het Woord van God zullen horen
en het in hun ‘hart’ zullen bewaren, zodat er kracht aan
verleend kan worden. Dit Woord immers brengt al de
verborgen waarheden aangaande Gods rijkdom aan het licht
en doet de gelovige opgroeien in gerechtigheid en maakt
hem volmaakt ofwel volkomen. Hiermee is dit mens dan
nutteloos voor de duivel geworden, want hij komt nog wel
om te verzoeken maar vindt in hem niets meer waarmee hij
hem tot zonde kan brengen. (Luc.8:12 en Joh.14:30)
‘Maar toen de pachters hem zagen, overlegden zij met
elkander en zeiden: Dit is de erfgenaam: laten wij hem
doden, opdat de erfenis voor ons zij.. ’ (Luc.20:14) De
duivel wil niet dat de mens Christus aanneemt en deel van
Hem wordt om daarmee het volledige kapitaal en vermogen
van God in ontvangst te nemen, dat wil hij met geweld zelf
hebben want zijn doel is het om zelf god te zijn.
Met ons geloof kunnen wij de dingen van de onzienlijke
wereld pakken en vasthouden, zoals bijvoorbeeld een
gesproken woord of gedachten die wij ons bij het lezen
vormen. Nemen wij op die manier de uitgestoken Hand van
God, Jezus Christus aan dan verzamelen wij schatten in de
hemel doordat wij de waarde van God tot ons eigendom
maken. (Matt.6:20) Het Woord van God wordt dan op deze
wijze voor ons het ‘manna uit de hemel’ dat door onze geest
wordt opgenomen of geconsumeerd, zoals ook ons aardse
lichaam stoffelijk voedsel nodig heeft om te kunnen
functioneren.
Eten wij in de onzienlijke wereld het goede dan ontvangen
wij daardoor leven voor onze ziel en geest, nemen wij het
slechte tot ons dan maakt ons dat innerlijk ziek en sterven
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we een geestelijke dood. Zo sprak de Heer Jezus: ‘Er is
geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar
bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.’ (Matt.4:4)
‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven
het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware
Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij, Die uit
den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft. Zij
zeiden dan tot Hem: Heer, geef ons altijd dit Brood. En
Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij
komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten.’ (Joh.6:32-35)
De scheuring in de hemel
Nadat de Allerhoogste het oordeel over de duivel in de
personage van de slang had uitgesproken, heeft God deze
engel volledig afgeschreven en losgelaten. De duivel heeft
vanwege zijn haat jegens Jahweh zichzelf daarmee in
verdoemenis gebracht, hetgeen betekent dat hij met
eeuwige banden aan de duisternis is geketend. Er is voor
deze weerbarstige rebel geen herstel of rehabilitatie meer
mogelijk. De satan weet ook dat hijzelf vanwege zijn
opstandigheid is afgeschreven en verdoemd. Deze
verdoemenis die voor de satan en zijn engelen geldt en
volledig zijn vervulling krijgt, daarvan wil hij ook dat de
mens die zal ondergaan zodat ook die niet tot Jahweh terug
kan keren. Dit ‘God verdoeme mij’ dat voor de satan van
toepassing is, probeert hij zo vaak als mogelijk is de mens
te laten denken en belijden en is waarschijnlijk de
grondslag voor de oude Hollandse vloek. Dit geeft dan ook
meteen aan wie het vloeken heeft uitgevonden. Mensen die
dit dus doen worden in hun onoplettendheid door de duivel
geïnspireerd.
Wat gebeurde er in de hemelse gewesten nog vóór de aarde
geformeerd werd en wie waren daarbij betrokken?
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Jahweh is Geest. (Joh.4:24) Als geestelijk Opperwezen is
Zijn residentie van eeuwigheid in de geestelijke wereld.
Daarbij komt dat Hij woning zoekt in de mens die Hij reeds
van eeuwigheid in gedachten had, om door met hem samen
te zijn te veroorzaken dat hij ook ‘als Hem’ dus God zou
worden en zo in alle eeuwigheden Zijn Geliefde te kunnen
zijn. Toen de Heer met de uitvoering van Zijn gigantische
scheppingsbesluit een begin maakte, staat er op de eerste
bladzijde van de Bijbel, ‘In den beginne schiep God de
hemel en de aarde.’ De hemel was er dus al voordat de
aarde werd geschapen. Deze onzienlijke hemelse ‘wereld’
of dimensie werd door de Allerhoogste ook van geestelijke
wezens voorzien, engelen die Hem konden dienen.
Ingedeeld in heel veel verschillende rangorden en met een
grote verscheidenheid aan functies om de hemel te
bevolken. Onder hen zijn de troonengelen, de cherubs, de
serafs, de overheden enz. allemaal dienende geesten die het
Woord van Jahweh ten allen tijde ten uitvoer willen
brengen. Dit dienen hield voor hen in de eerste plaats in dat
zij als ‘kwartiermakers’, zoals wij die ook uit het leger
kennen de ‘omgeving’ ten behoeve van de mens moesten
prepareren zodat de Uitverkorene mede door hun hulp zich
kon ‘opwerken’ en opklimmen tot Jahweh . (Gen.2:15,
Matt.4:6b, Opb.4:1)
Zij waren als geestelijke schare wonderschoon en zij
toonden de glorie en de majesteit van hun Schepper. Eén
van de voornamen onder hen was Lucifer, hij was
lichtdrager Gods bij uitstek. In Ezechiel wordt in een
metafoor beschreven wat voor rijkdom dit wezen bezat.
(Ez.28:13,14) Toen de Schepper voortvarend Zijn
scheppingswerk verder openbaarde en uitvoerde, was er bij
de engelen in de hemel grote vreugde en jubelstemming,
omdat zij o.a. mee mochten werken om de vaste materie
vanuit het niets (roept ten aanzijn..) tevoorschijn te brengen
en langs deze weg de aarde, de planeten en alle
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sterrenstelsels uit het heelal te formeren. Zij verwonderden
zich over de grote Wijsheid van het Opperwezen en het
vakmanschap dat Hij aan de dag legde, en hoe Hij
‘scheppende’ op ingenieuze wijze de onzienlijke en
zienlijke elementen op elkaar had afgestemd. Wat zullen zij
zich verwonderd hebben toen zij zagen dat Jahweh zelfs bij
machte was om leven aan vaste materie te verbinden, zoals
later in de planten- en de dierenwereld naar voren kwam!
Hoe was het mogelijk dat de Grote Voortbrenger zelfs aan
natuurlijke elementen een levensgeest kon geven waardoor
deze materie een ontwikkeling en groei kon doormaken?
Was er dan geen enkele grens aan Zijn kunnen? Het
machtige Koninkrijk dat God in de hemel tot stand had
gebracht, kreeg zijn weerslag in de natuurlijke stoffelijke
wereld. Dat alles geschiedde door ieder Woord dat van de
Vader uitging en waarbij al Zijn heilige dienstknechten
werden ingezet om Zijn wil te volvoeren en tot aanzijn te
brengen.
Tenslotte begon de Schepper aan Zijn kroonjuweel! Hij
opperde Zijn voornemen om een mens te gaan maken. ‘En
God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als
onze gelijkenis’, het mooiste en verhevenste dat Hij ooit
heeft bedacht. (Gen.1:26a) Toen begon Hij aan Zijn
Meesterwerk.
Gij zult als God zijn
De slang doet voorkomen alsof zij de intentie en de wil van
Jahweh kent, en die in een gesprek met Eva nog eens wil
doornemen. Zij spreekt leugen als zij suggereert dat God
het aan Eva en haar man verbiedt om van het geboomte in
de hof te ‘eten’. (Gen.3:1) Als het mensenpaar daar immers
niet van mag eten, voor wie zijn de vruchten in de Hof dan
anders bestemd? Vervolgens liegt dit beest als ze zegt dat de
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vrouw door van de verboden vrucht te eten als God zal
worden, want indien Eva naar dit zeer listige beest luistert
en zich daardoor in haar dienst stelt, is het
tegenovergestelde bereikt en is het afgelopen met de
geestelijke opgang van Eva en kan zij niet meer tot God
komen. Eva en Adam zullen dan nog wel naar hun
inwendige mens veranderen, maar dan van goed naar slecht
naar het beeld van de boze die zij nu als ‘heer’ hebben
aangenomen en gehoorzamen. (Rom.6:16)
Het is opmerkelijk dat niet alleen Jahweh weet dat de mens
door geestelijk op te wassen volmaakt kan worden en bij
Hem op de Troon plaats kan nemen, maar dat ook de slang
daarvan weet en er aan refereert met de woorden ‘gij zult
als God zijn’. Indien dit bij voorbaat al niet tot de
mogelijkheden behoorde en de mens toch alleen maar tot
een onvolkomen niveau beperkt zou blijven, dan hoefde de
slang daar verder ook niet over te beginnen. Het reptiel is
andermaal leugenachtig bezig als zij het karakter en het
wezen van Jahweh afschildert alsof dat tweeledig is, met de
woorden ‘kennende goed en kwaad’, alsof er in de
allerhoogste hemelen van Gods heerlijkheid en
verhevenheid ruimte zou kunnen bestaan voor het kwaad.
Met andere woorden, ze geeft wel toe dat het goede van
God komt, maar als daarbij door haar de duivel buiten
beschouwing wordt gelaten, dan moet ook het kwade dat uit
de hemel tot de mens komt wel van God komen. De slang
schrijft daarmee eigenschappen aan de Naam van Jahweh
God toe die Hem niet toekomen, en gebruikt daarmee de
Naam God oneigenlijk en ijdel. Niet onze hemelse Vader is
vertegenwoordiger van kwaad en onheil en kan die ook niet
voortbrengen, maar het is de gevallen engel satan die ooit
het goede van Jahweh heeft gekend en daarna in zichzelf
het kwade voortbracht. De bron van het kwaad werd dus
door dit hemelse wezen in de schepping geïntroduceerd
toen hij tegen de Schepper opstond en zelf god wilde zijn,
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en nu de mens daarmee naar zíjn eigen verdorven
veranderen en misvormen. Waar men in de
gewesten door inspiratie mee in contact staat
omgaat, daar wordt men innerlijk mee
(1Kor.15:33)

aard wil
hemelse
en mee
besmet!

De mens zou door te eten van het geboomte uit de Hof
inderdaad veranderen in een geestelijk wezen, hij zou
kennis en inzicht krijgen in de hemelse dingen. Hij zou
langs deze weg ‘hogerop’ komen als geestelijk wezen en
zich bekwamen in de geestelijke wereld waar de aard der
dingen verborgen ligt; door in de Hof van de geestelijke
vruchten te eten en daardoor ‘verstandig’ worden. ‘En de
vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij
een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was
om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn
vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en
hij at.’ (Gen.3:6)
En zo geschiedde het ook, het mensenpaar kwam direct na
hun consumptie tot erkentenis dat zij ‘naakt’ waren. Dit was
op dat moment een afspiegeling van hun geestelijke
toestand, omdat zij niet bedekt waren met het kleed der
gerechtigheid dat wordt geweven met daden die geschieden
in gehoorzaamheid aan God. (Opb.19:8)
De boom der kennis van goed en kwaad stelt de duivel
voor, die het goede kende doch omdat hij Jahweh ging
haten daarna in zichzelf het kwaad had voortbracht. Door
zijn imposante en kleurrijke verschijning was satan in de
ogen van Eva, die alleen naar de buitenkant keek, een lust
om te zien. Zij achtte deze kennisboom geschikt om door
hem verstandig te worden, en daartoe at zij van zijn vrucht.
Zo’n ‘vrucht’ uit de Hof staat voor een geestelijke
begaafdheid of gave. Wanneer een mens die consumeert,
voegt hij deze gave aan zijn binnenste toe; de mens des
harten opent zich en het voedsel krijgt zo toegang tot zijn
ziel en zijn begaafdheden nemen toe. Zo is in het Paradijs
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Christus de Boom des levens, en Zijn vruchten schenken de
eter de gave Gods. Hij is het ‘brood des levens’ en wie Hem
consumeert, dat wil zeggen wie Zijn bloed drinkt en Zijn
vlees eet, diens ziel krijgt deel aan de begaafdheden van
Zijn levendmakende Geest. (Joh.6:48-58)
Dat Eva en haar man geestelijk wilden worden was op
zichzelf dus helemaal geen verkeerd streven, want God had
immers gezegd dat zij van alle geboomte in de Hof vrijelijk
mochten eten. Zij mochten dus alle ‘vruchten’ uit de Hof tot
zich nemen en die eten, waardoor zij zouden
metamorfoseren in geestelijke wezens, om dan ook nog (Hij
staat immers in het centrum) te eten van de boom van
eeuwig Leven.
Op die manier zouden Adam en zijn vrouw Eva een
kostelijk en luisterrijk bestaan ontwikkelen volgens de weg
die de Schepper in gedachten had, om dat dan ook nog te
vereeuwigen. De mens zou zich tot het goddelijke niveau
mogen en kunnen ontwikkelen waardoor hij ook eeuwig
leven zou ontvangen, het plan van de Schepper voorzag
hier immers in. Zij stonden daartoe echter bij de verkeerde
boom. Door nu gehoorzaam te zijn aan de inspiratie en wil
van de satan die tegenwoordig was in de slang, klommen zij
langs illegale weg de hemel in.
Door hun ongehoorzaamheid aan de wil en de bedoelingen
van de Vader, verloren de eerste mensen hun onschuld en
gerechtigheid. Zij deden niet wat Jahweh had gezegd maar,
aangezet door het reptiel trachtten zij langs alternatieve weg
dit aanvankelijk goede en hogere doel te realiseren. Zij
begaven zich daarmee op een zijspoor en stelden zich door
dit te doen buiten de bescherming en het heil van hun
Maker. Nu kwamen zij los van God en ‘begonnen de dood
te sterven’. Degene die macht over hen gekregen had was
zelf ook afgesneden en ontworteld uit ‘het land der
levenden’. (Ps.52:7) Door hun nieuwe overheerser kwamen
zij in de dood, de satan had in die tijd immers de ‘macht

124

over de dood’. (Hebr.2:14) De duivel met zijn leger
demonen heeft vanaf Adam ieder mens afzonderlijk tot
zonde gebracht, om op die manier ook over hem zijn macht
te kunnen laten gelden. Eenmaal in zijn macht, voert hij
iedereen af naar de doodsengel Apollyon (Gr.). Dit is hem op enkele rechtvaardigen na, denk aan Henoch en Elia
(Gen.5:24, 2Kon.2:11) - met alle mensen gelukt, behalve
met Jezus Christus.
De verderfengel tevens bekend onder de naam Abaddon
(Hebr. Avadon), is zo krachtig dat hij iedereen die eenmaal
in zijn macht is gegeven nooit meer laat gaan. Wie bij hem
is aangeland is dus verankerd in de duisternis, ver van de
Almachtige God die de mens vrijheid en licht geven wil.
Ieder mens dat op aarde wordt geboren begint zijn
levensweg dus in het werkterrein van de duivel. Indien de
demonen dit nieuwe mensje bij het opgroeien eenmaal tot
zonde hebben gebracht, komt dit geestelijk in de sfeer van
de dood en naarmate het grover zonden doet uiteindelijk
straks dieper in het dodenrijk. (Ps.88:16a) Bij het sterven
verlaat de geest het lichaam dat tot ontbinding overgaat en
tot stof terugkeert maar de geest blijft waar zij reeds was, in
de duisternis want waar de boom valt daar blijft zij liggen.
(Pred.11:3) Van nu aan echter geheel afgesloten en
onbereikbaar voor hen die bezig zijn het Evangelie op aarde
te prediken, zijn zij in hechtenis genomen tot de ‘dag des
oordeels’. (2Petr.2:9,10)
Van alle wezens die iets over God hebben gezegd, is de
slang de eerste die zegt dat de Schepper het goede en het
kwade kent. Het is daarbij opmerkelijk dat er nadien zo
gigantisch veel mensen vanuit zijn gegaan dat dit ook echt
zo is, dat van God niet enkel het goede maar ook het slechte
komt. De Heer geeft en de Heer neemt, Hij geeft het leven
maar maakt ook ziek, de wegen van de Heer zijn daarmee
inderdaad ondoorgrondelijk gemaakt. Dat de oude slang dat
is de satan door Jezus de vader der leugen wordt genoemd,
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beseft men in dit opzicht over het algemeen te weinig.
(Joh.8:44) Komen dan zowel licht als duisternis uit de
Vader van Christus Jezus? Het ondubbelzinnige antwoord
geeft ons de broeder des Heren Jakobus: ‘Iedere gave, die
goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven
neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is
of zweem van ommekeer.’ (Jak.1:17)
Natuurlijk is het zo dat Jahweh kennis heeft van de
duisternis des satans maar dan van buitenaf, de boze opzet
van de vijand is ook Hem immers niet onbekend.
(2Kor.2:11) Maar in Gods gehele wezen zit niets maar dan
ook helemaal niets dat een lid van Christus ziek zou maken
of dat Hij onheilspellende gedachten over een van Zijn
kinderen zou koesteren. Kijk maar eens naar het ultieme
voorbeeld Jezus, aan Hem kun je precies zien hoe de Vader
denkt en met mensen omgaat. Hij maakt niemand ziek maar
geneest juist allen die ernstig ziek geworden zijn doordat de
duivel hen had overweldigd. (Hand.10:38)
Jezus is daarmee de afdruk van het wezen van de Vader en
ook hierin heeft Jezus ons de Vader doen kennen. Hij is er
in de eerste plaats op uit om het verlorene te zoeken en te
redden van de ondergang. Nimmer schrijft Jezus een mens
af maar vergeeft hem al zijn zonden, zodra de mens tot God
spijt betuigt en berouw heeft van zijn daden en ze voortaan
nalaat. Nee, al het slechte zoals ziekte, verdriet, pijn, zonde,
angst en onrust worden veroorzaakt door de boze geesten
omdat die hun invloed op de onbeschermde mens kunnen
laten gelden. Bij zijn bekering en wedergeboorte komt de
rechtvaardige onder de bescherming van Jezus en Zijn
heilige engelen. (Luc.12:8) Voortaan heeft deze mens ‘De
Sterkere’ tot zijn bondgenoot en samen met Jezus is hij de
vijanden de baas.
Om echter deze kracht ‘uit de hoge’ te kunnen ervaren is
het wel noodzakelijk dat een mens door God rechtvaardig
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geacht wordt. Een rechtvaardige ontvangt alles van God,
een onrechtvaardige allereerst vergeving en dan de rest,
zoals de Bijbel zegt ‘zelfs genade op genade’. (Joh.1:16) De
enige manier om rechtvaardig te kunnen worden, is niet
door goede werken te doen of door zo goed mogelijk je best
te doen maar enkel door te geloven dat Jezus voor al je
zonden en zondeschuld is gedood aan het kruis van
Golgota. Enkel het geloof in Jezus maakt je rechtvaardig en
maakt je vrij uit de banden en beïnvloeding der demonen.
Zoek je toevlucht tot Jezus en Hij zal je helpen, want
iedereen die op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamt
uitkomen. (Rom.5:1 en 10:11)
Ook Jezus zegt dat wij als God zullen zijn. (Mat.5:48)
Als er één thema uit het Nieuwe Testament is waar de
‘vrome’ gevestigde orde moeite mee had en heeft, dan zijn
het wel de passages waarin Jezus meedeelt dat wie in Hem
gelooft en wederom geboren wordt, door de leiding van
Zijn Geest volmaakt zal worden.
God zal uiteindelijk in ons gelovigen ‘alles in allen’ zijn,
waarbij wij dan door Christus’ Geest net als Hij God zijn
geworden. (1Kor.15:28) De Almachtige God heeft Christus
voortgebracht en Hij is Zelf ook God, en Hij heeft van de
Vader macht gekregen het leven te geven wie Hij wil.
(Joh.5:21) Mensen voortbrengen konden we zelf al,
daarvoor hoefde Jezus Christus niet op aarde te komen. Hij
daarentegen is gekomen om in ons God voort te brengen,
Hij wil dat waar Hij is (volmaakt) ook wij bij Hem zullen
zijn om Zijn heerlijkheid te aanschouwen. (Joh.17:24) Ooit
sprak de Heer Jezus tot de rijke jongeling: ‘Niemand is
goed dan God alleen’, met andere woorden als je Mij goed
noemt, kom dan tot erkentenis dat je God eert in Mij.
Sterker nog de Heer Jezus nodigde deze jonge man uit om
eveneens volmaakt te worden, wat een aanbod!
(Matt.19:21)
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Christus heeft omdat Hij Volkomen is en daarmee ook God,
een ‘levendmakende’ Geest. (1Kor.15:45) Christus heeft
door Zijn liefde óns voortgebracht en Hij zal, wanneer wij
de volheid van de Heilige Geest hebben ontvangen ook ons
aan God gelijk maken. Wij zullen dan net als Hijzelf in de
gestalte van God zijn, dit is van aanvang aan Zijn ultieme
wens en doel geweest. Bij Zijn uitleggingen voor wie het
Koninkrijk van God is, spreekt Jezus daar dan ook
onomwonden met Zijn volgelingen over. (Matt.5:48)
Sommige leden van Christus hebben reeds dingen gedaan,
die je alleen kunt doen als je door geloof voldoende kracht
van de Heilige Geest hebt ontvangen. Denk aan de doden,
die niet alleen door Jezus maar ook door de apostelen
werden opgewekt, en denk aan Petrus die net als zijn
Meester over het water liep. (Hand.9:40, 20:10-12 en
Matt.14:29)
Voor de onreinen en zondaars is deze bestemming van het
Koninklijk onverteerbaar, daar zijzelf nog met velerlei
demonen verbonden zijn, en deze boze geesten niet willen
dat de mens hen zal overstijgen. (Marc.16:17) Demonen
willen immers ‘heer’ over de in zonde levende en nog niet
wedergeboren mens blijven, als deze immers op de
woorden van het Evangelie van Christus ingaat dan zijn zij
hun macht over dit mens kwijt. (Matt.11:28) Op hun beurt
worden de boze geesten bij de bevrijding en verlossing van
een zondaar door de vinger Gods uitgedreven de duisternis
in. (Luc.11:20) Omdat boze geesten ongemoeid in en bij de
zondaar kunnen verblijven, en deze onreine geesten willen
voorkomen dat zij hun ‘vertrouwde oude woning’ moeten
verlaten, protesteren zij heftig wanneer er iemand bekend
maakt dat hun slachtoffer op Gods niveau kan komen. Dat
betekent hun definitieve ondergang, omdat zij allen aan
God onderworpen zijn. De demonen smeekten de Heer
Jezus Christus om deze reden dat Hij hen niet naar de
afgrond zou zenden. (Luc.8:31)
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Veel van de Joodse gezaghebbende godsdienstleiders
werden ten tijde van Jezus’ prediking overheerst en geleid
door satan en zijn onreine geesten, toen dan ook duidelijk
werd dat de Heer Jezus de Christus Gods is, zeiden zij dat
Hij God lasterde door Zich aan Hem gelijk te stellen. ‘Jezus
antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb
gezegd: Gij zijt goden?’ (Joh.10:34) Dit waarachtige woord
dat de mens Christus in Gods gestalte is en één met Hem,
was er naderhand toen Hij voor de Raad stond ook de reden
van dat deze geleerde elite in felle woede over Hem
ontbrandde met de woorden: ‘Hij is des doods schuldig’ en
‘Kruisig Hem!’ (Marc.14:64 en Joh.19:15)
Nee zolang wij de mens uit onze omgeving maar mens laten
die bij zijn zonden mag blijven waardoor hij onder het
slavenjuk van de boze geesten blijft, zullen deze duivels
niet protesteren en kunnen wij bijna eindeloos met deze
lieden omgaan en in gesprek zijn. Mensen die door de satan
en zijn trawanten worden geïnspireerd, willen in hun
zonden blijven en zouden het liefst willen dat ook wij met
hen daarin meegaan.
Zelfs wanneer het over ‘het christen zijn’ gaat is er nog niet
veel aan de hand, daar de meeste christenen ondanks Jezus
verlossingswerk, toch belijden zondaar te blijven. De Enige
die niet door de onreine boze geesten onder de voet is
gelopen, is de Heilige God Zelf. Over Hem heeft de satan
en zijn engelen uiteraard geen enkele macht integendeel, de
satan siddert voor Jahweh. Zodra wij dus in het vooruit
gesteld krijgen door Christus ‘als Jahweh’ te worden,
reageert de vijand des te heftiger. Velen uit de beginjaren na
Pinksteren zijn uitsluitend hierom vervolgt en zijn erom
vermoord. (Hand.8:1) De Heer Jezus had reeds
geprofeteerd dat zoals de zondaars met Hem gedaan
hebben, ze ook met de rest van Gods Lichaam zullen doen.
(Joh.15:20-21)
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‘Christen’ zijn is voor de boze geesten nauwelijks een
bedreiging, dit woord gaat ook aan de kern van het
Evangelie voorbij. Het woord ‘christen’ is een scheldnaam,
die eveneens in de beginjaren tijdens de vervolgingen door
ongelovige zondaars aan de leden van Christus werd
gegeven. Deze vervolgers en geweldenaars, die net als
Paulus zich geen voorstelling konden maken dat zij
Christus Zelf vervolgden, noemden de leden van hetzelfde
Lichaam niet ook Christus maar ‘christenen’,
sympathiserende aanhangers. Voor hen bestond Christus
niet meer, die was immers te Jeruzalem geëxecuteerd. De
massa der christenen vormen met elkaar het ‘christendom’
en dat vindt de duivel prima, zolang ze maar dom blijven en
niet aan God gelijk worden.
De Heer Jezus had reeds voorzegt dat zodra duidelijk was
geworden dat mensen goden kunnen worden, er zeer velen
zullen zijn die dit aanspreekt en zich er met geweld naar
uitstrekken. (Matt.11:12) Deze lieden lopen echter een
groot risico doordat zij wel ‘hogerop’ komen en meer dan
alleen maar mens van vlees en bloed zullen zijn, maar men
wil niet tot Christus behoren en niet zoals de Heer Jezus in
alles wat Hij deed voor 100% afhankelijk zijn van de
Heilige Geest van de Vader. Deze mensen zijn in feite
machtswellustelingen die net als de boze ook proberen als
God te worden maar zij klimmen daartoe binnen langs
illegale weg, niet via Jezus Christus en missen dus ook Zijn
bruiloftskleed. (Matt.22:11) Zij willen net als satan macht
en willen meer zijn dan hun naasten om zo over hen te
kunnen heersen. Dit in tegenstelling tot wat Jezus Christus
heeft laten zien, die zette Zijn leven in om God en de
zwakke mens te dienen. Wij die van Christus zijn kennen de
stem van onze Heiland en volgen ook hierin Zijn
voetsporen, wij blijven in Hem en daardoor nederig.
(Matt.11:29)
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‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een
mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het
is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is,
is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom,
zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen
nestelen.’ (Matt.13:31b-32) Het is niet de bedoeling dat het
bij ons kleine menselijke geloof blijft, maar dat ons geloof
wordt ‘omgevormd’ in het geloof van God, vanaf het
moment dat wij Zijn Heilige Geest ontvangen. Doordat wij
bij het geestelijk opwassen door God worden geleid, krijgen
wij tevens beschikking over Zijn geloof. Toen wij nog op
het menselijke niveau bezig waren geloofden wij eveneens
op menselijk niveau. Nu wij door Christus tot Gods Partner
worden omgevormd, komen wij in het bezit van het geloof
dat God heeft en dat vele malen groter en sterker is dan dat
van een mens. Ons geloof begon bij het horen van de
woorden van Jezus Christus en was toen nog gering, te
vergelijken met een klein struikje of zelfs maar een zaadje.
Nu de voorzeggingen van de Heer Jezus in vervulling gaan,
dat Zijn Geest ons nu leidt in de volle waarheid, groeit
ditzelfde geloof in kracht uit tot een boom. (Joh.16:13)
Deze geloofskracht overstijgt dat van de natuurlijke mens,
omdat dit Gods geloof is en wij weten dat door dit grote
geloof voor God alle dingen mogelijk zijn. (Matt.19:26).
Wat klein begon als een struik is nu veranderd in een boom,
daarmee is de omvorming van de gelovige mens tot God
volledig geschied. Wie echter buiten Jezus Christus om God
wil worden, die komt het Koninkrijk der hemelen langs
illegale weg binnen. Deze mensen zijn wel verbonden met
een ‘hogere macht’ uit de hemel, maar dan die uit het rijk
der duisternis. Hierdoor is men dikwijls ‘para’ normaal
geworden en is men soms tot bijzondere dingen in staat.
(2Tess.2:9) Hun liefde tot God om Zijn Zoon Jezus Christus
te volgen, vervullen zij echter in het geheel niet waardoor
zij tenslotte door de dienende engelen van God zullen
worden uitgeworpen. (Matt.22:11-13)
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Wie Christus volgt zal door Hem volkomen worden en de
liefde tot God de Vader zal almaar groter worden doordat de
schapen van de Goede Herder zich continu afhankelijk
weten van de Geest der Waarheid. Zij zijn in de ogen van
Jahweh Zijn liefdevolle kinderen die Hij het Koninkrijk
heeft beschikt. (Luc.12:32)
Het kenmerk van een waarachtig en liefdevol kind is dat het
graag afhankelijk wil zijn van zijn ouders, volkomen op hen
vertrouwt en al het goede dat zij te bieden hebben uit hun
hand wil ontvangen. Zij proberen nooit tegen de wil van
hun ouders om zelf iets te ondernemen, maar volgen ook als
zij ‘groot’ zijn de ouderlijke wil. Mede hierom sprak Jezus
over hen die Hem liefhebben en als een kind van Hem
afhankelijk willen zijn: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en
verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk
Gods.’ (Luc.18:16)
Zij zullen net als de Meester Zelf wanneer zij volkomen en
onberispelijk geworden zijn, alle macht en Kracht afstaan
aan de Vader en zich in nederige gehoorzaamheid voor de
Allerhoogste buigen. Amen. Wie van Christus zijn en Hem
liefhebben willen net als Hij, dat niet hun wil maar de wil
van de Vader zal geschieden, hierdoor blijven zij voor alle
eeuwigheden in het licht en het leven van de enige
Almachtige God. Twee van onze dochters zijn actief in het
onderwijs en de jongste van hen richt zich daarbij speciaal
op groep 1 en 2, de hele kleintjes dus. Dikwijls kwam zij
van een stage-adres thuis om vol blijdschap te vertellen hoe
geweldig het is om met deze kleine mensjes om te gaan en
ze in alle dingen te begeleiden en te helpen. Het talent dat
zij als kinderjuf heeft is vooral ontstaan vanuit haar liefde
voor kinderen, dit maakt het haar mogelijk om haar werk zo
goed te doen.
Zo ging het ook toen de Heer Jezus op aarde tussen de
mensenkinderen Zijn Evangelie verkondigde. In ons die in
Zijn ogen allemaal heel klein waren, ziet Hij in de Geest
reeds de volgroeide geestelijke mens voor Zich, aan God
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gelijk. De Heer Jezus is de goede Herder, Hij kent ieder van
ons bij naam en Hij weet hoe kostbaar wij zijn. Dit is de
grondslag voor Zijn onmetelijke liefde jegens ons én voor
hen die nu nog onwetend in de wereld zijn, doch die Hij
ook aan Zijn kudde wil toevoegen om langs die weg met
God Zelf één te worden. (Joh.10:16)
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Mijn Heilige Berg

Het tot leven komen van de geestelijk mens doordat men de
woorden van Jezus Christus hoort en ze gaat doen en het
opwassen naar de geestelijke volheid of volmaaktheid, kan
allegorisch vergeleken worden met de beklimming van een
hoge berg. Diegene die deze hemelse tocht onderneemt,
bewandelt de ‘hoge weg’ van het geloof van Christus. Het
Woord van God bevindt Zich in de hemel op de
Allerhoogste positie namelijk op de Berg Gods, die een
uitdrukking is van het koninklijke gezag, de Kracht en de
majesteit van de Heilige Geest. Vanuit de onmetelijke liefde
voor Zijn mensen begon bij God het initiatief om de ‘kroon
der schepping’ te rehabiliteren, te verheffen en
respectievelijk bij Hem een plaats te geven op de troon.
De mens Adam moest van levende ziel zich verder
ontwikkelen tot ‘levendmakende geest’, maar door de
aantasting der zonde verspeelde hij zijn vooruitzichten op
deze geestelijk verheven toestand. Hij begon te sterven en
naar geest en lichaam ervoer hij wat het is om pijn en
ellende te hebben, iets wat voor hem tot dan toe onbekend
was geweest. De positie en het doel dat de Schepper met
Adam voorhad, was voor hem onmogelijk geworden om die
in zijn zondige staat te bereiken. Doordat hij zijn
koninklijke erfenis niet meer in ontvangst kon nemen en
zijn aardse lichaam het na verloop van vele honderden jaren
begaf, restte Adam slechts de geestelijke sfeer waarin hij
door de zonde was blijven steken. Geestelijk sloeg hij na
het sterven zijn ogen op in die toestand van gevangen zijn:
de Sjeool of Hades. (Gr.) Daarbij was er meer gebeurd dan
enkel de ontneming van de vooruitzichten op de koninklijke
status van deze troonpretendent. Behalve dat Adam met zijn
vrouw Eva door ongehoorzaamheid in de schaduw van het
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dodenrijk terecht waren gekomen, was aan de vijanden van
God - de satan en de boze geesten - de heerschappij over de
wereld overgedragen. De duivel kon daarom na vele
eeuwen zeggen dat de positie van ‘wereldbeheerser’ hem
door de mens was overgegeven, omdat de eerste mensen
zich vrijwillig in zijn dienst hadden gesteld en daarmee zijn
slaaf waren geworden. (Luc.4:6)
En omdat Adam de duivel toegang verschafte tot de mensen
op aarde om die te beïnvloeden en tot zonde te verleiden, is
daardoor het hele menselijke geslacht tot zonde gekomen.
Ieder nieuw mens wordt immers als baby binnen het directe
werkterrein van de boze geboren en bij het opgroeien is het
onmogelijke om zijn sluwe en boosaardige inspiraties te
pareren, en vroeg of laat komt men tot zonde. Daarvandaan
dat Paulus kon schrijven in zijn brief aan de Romeinen
‘Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods.’(Rom.3:23) Het is dus niet zoals een bekend leerstuk
in de kerk wil aangeven (art.15, NGB) dat een mens vanaf
zijn conceptie een verdorven natuur heeft, want dan zouden
wij aan de duivel gelijk zijn en er voor ons geen redding en
herstel meer mogelijk zijn. Maar doordat wij opgroeiden in
een sfeer waar bij gebrek aan bescherming tal van boze
geesten toegang tot ons hadden en ons konden aanvallen, is
het voor ons onvermijdelijk gebleken om niet te zondigen.
Wat onze oude geestelijke ‘natuur’ betrof hebben wij die
daarmee gediskwalificeerd om eeuwig te leven, dus bij God
de Vader te zijn. Alles in aanmerking genomen maakt het
dus niet uit of wij, zoals abusievelijk werd geleerd als
strafwaardig zondaar in de wereld kwamen of dat wij zo wij
nu weten in de wereld gaandeweg tot zondaars werden, wij
hebben allen hoe dan ook onze rechtvaardiging aan het
onschuldig vergoten bloed van Christus Jezus te danken! In
tegenstelling tot oude leerstellingen geven wij dus wel toe
zondaar geweest te zijn maar wij identificeren ons nu niet
meer met de zonde en het verfoeilijke wezen van de duivel,
alsof er ook voor ons geen redding of Heiland zou zijn.
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Toen echter in de volheid des tijds Jezus eveneens als
mensenkind in deze vijandige omgeving ter wereld kwam,
veranderde er iets. Dit was het moment waarop de nieuwe
gezagsverhoudingen een aanvang namen, onder een nieuw
verbond met God. Vanaf Zijn heilige Berg, vanuit Zijn
Koninkrijk der hemelen kwam de Zoon van God om als
mens van vlees en bloed geboren te worden in het domein
en het beslag van satan. In al de koninkrijken der wereld
hadden de boze geesten de volkeren vele generaties
achtereen weten te overweldigen en te beheersen om hen in
ongerechtigheid en zonde te doen leven. In dat duivelse
machtscentrum werd Jezus de Zoon van God ontvangen.
Daar zouden zij elkaar nu ontmoeten en tegenover elkaar
komen te staan, de duivel die als koning der wereld heerste
vanaf Adam, tegenover Jezus de Koning vanuit de hemel.
Jezus kwam als Vorst der hemel ‘van boven’ om in de
duisternis der wereldbeheersing het Woord van God te
spreken tot hen die van ‘beneden waren’ en in de
noodzakelijkheid van de dood gezeten waren. De arena
waar Het Licht de duisternis opzocht, was hetzelfde
gevechtsterrein alwaar de duivel, de oude slang zijn talloze
menselijke slachtoffers had gemaakt; de wereld, gelegen
aan de voet van de berg der goden, vanwaar Lucifer door de
Allerhoogste was verbannen en weggedaan nadat hij en
andere geesten hun eigen woonstede hadden verlaten.
(Judas 1:6)
Op de Berg Gods waren en zijn uitsluitend de heilige
wezens die van JaHWeH hun eigen taak en functie hebben
ontvangen. In de eerste plaats is daar God de Vader, die van
deze hoogste orde de verpersoonlijking is. Hijzelf geeft
immers vorm en omvang aan deze Berg in de wereld der
geesten. Jahweh was de Eerste en van eeuwigheid aanwezig
op dit heilige niveau, en deze heilige Berg is tevens een
afspiegeling en uitdrukking van Zijn grootheid en
verhevenheid.
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Jahweh beschikt als Opperwezen reeds vóór alle andere
wezens over deze heerlijkheid en luister. Hij is immers om
Zijn voornemen en plannen te maken bij niemand te rade
gegaan, zoals Jesaja zegt ‘wie is Hem tot raadsman
geweest?’. (zie ook Rom. 11:33t/m36) En alles wat
geworden is en alle dingen die geworden zijn, zijn dat door
Hem, want Hem is niets onmogelijk. God heeft als
Hoogste en grootste Geest ook het grootste geloof, de
Kracht en de wil om dit alles tot stand te kunnen brengen.
(Marc.10:27)
‘Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
wonderen zonder tal.
Hij verheft geringen tot hoge staat,
en treurenden verkrijgen krachtige hulp’
(Job.5:9en11)
Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is
geen ding geworden, dat geworden is. (Joh.1:3) en: ‘Alle
dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand
weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan
de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren.’ (Luc.10:22)
De Zoon was er ook want als Woord Gods was Hij van
eeuwigheid bij de Vader en door Hem zijn alle dingen
geschapen die geschapen zijn. De heerlijkheid van het
Woord om alles te volbrengen waartoe de Vader sprak,
bezat Hij reeds vóór de wereld werd geformeerd. (Joh.17:5)
Het Woord was, nadat God had gesproken ook God.
(Joh.1:1) Daarna schiep het Woord overeenkomstig de wil
van de Vader de engelen, zij worden als ‘vlammende
stenen’ aangeduid in Ezechiel 28. Het vlammen ziet op het
weerspiegelen en afstralen van het licht en de glans van
God, waarmee ook in hen het wezen van de Schepper tot
uitdrukking kwam. Dat zij als ‘stenen’ worden omschreven
duidt erop, dat zij wat hun ontwikkeling en statuur betreft
niet nog hoger in Gods gemeenschap kunnen komen.
Zij zijn als stenen ‘af’ of anders gezegd in gereedheid
137

geschapen. Vergezeld van deze gigantische schare helpers,
lichtdragers en ‘scheppingsassistenten’, sprak de
Almachtige: ‘Laat Ons mensen maken..’ (Gen.1:26) Als
engel van God was ook Lucifer ooit op de Berg van de
Allerhoogste, om daar met de ‘duizend tienduizendtallen’
van engelen als ‘vlammende steen’ de heerlijkheid en
majesteit van de Schepper te aanschouwen en Zijn wil te
vernemen. (‘Lucifer’ betekent lichtdrager)
De engelen Gods worden soms ook aangeduid met de term
‘zoon’. Zo lezen we in het boek Job dat de ‘zonen Gods’
zich voor de Heer stelden en onder hen bevond zich de
onrechtvaardige satan. (Job1:6) In de scheppingsvolgorde
werden de engelen als ‘zonen’ Gods dus éérst geschapen en
pas daarna de mens en zijn vrouw. In het geslachtsregister
van Jezus wordt Adam vanzelfsprekend als zoon van God
genoemd. Als Vader heeft God de ganse mensheid gewild
en voortgebracht. (Luc. 3:38) Adam echter was nadat hij
geschapen was niet geestelijk volgroeid of ‘rijp’, maar
moest in het Paradijs de tocht ‘naar omhoog’, naar het voor
hem bedoelde geestelijke niveau ondernemen. De oudste
‘zonen’ waren dus de engelen, waarvan Lucifer er één was
en als eerste uit God voortgekomen. De jongste dus later
gemaakte zoon van God was Adam en hij werd
aanvankelijk geschapen naar Gods Eigen beeld en als Zijn
gelijkenis, om te worden zoals Hij. (Gen.1:26)
In belangrijkheid en luister was deze jongste zoon van God
om die reden dus de meerdere van de oudste en reeds
aanwezige zoon Gods. De aanduiding ‘zoon’ als zijnde
degene aan wie men kan zien hoe en wie de Vader is, was in
dit opzicht dan ook meer van toepassing op Adam dan op
Lucifer. Vóór zijn rebellie was Lucifer één der machtige
engelen van God en straalde hij als zodanig de heerlijkheid
van zijn Schepper af, en wel op een bijzonder veelkleurige
wijze. (Ez.28:13) Maar zoals zijn naam en wezen reeds
aangaven, betekende de gehele existentie van Lucifer niet
meer te zijn dan dienaar om Het Licht te dragen.
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Deze opdracht vervulde hij als beschuttende cherub
aanvankelijk zeer effectief, gelet op het takenpakket dat
hem van Hogerhand was toevertrouwd en de manier
waarop hij zich tussen zijn soortgenoten bewoog. (vers 14
en 15)
De jongere zoon van God, Adam die in één der latere
scheppings-eoonen door Hem werd geformeerd, werd door
de Almachtige verbonden aan een hogere bestemming en de
daarbij horende hogere status. God en Zijn Partner zijn
immers verheven boven hun dienaren. Adam moest binnen
de mega-scheppingsdaden van Jahweh door ontwikkeling
een persoon worden die het meerdere en hogere verlangen
van de Heer God kon vervullen. De engelen hadden tot taak
om vanuit de hemel de mens tijdens zijn geestelijke
opwassen te begeleiden en te helpen, zodat Adam de plaats
naast God in volkomenheid kon innemen. Het
communicatieve vermogen waarmee Adam contact met zijn
Schepper kon maken, zoals het spreken en bidden in de taal
van God (glossolalie), maar ook bv. het schrijfvermogen
der mens, kan mede door tussenkomst van de trouwe
engelen zijn overgebracht. Het is duidelijk dat engelen over
deze kwaliteiten beschikken, zo kon aan Mozes op de berg
Sinai de wet en de geboden worden geven toen die in de
stenen tafelen geschreven waren. (Ex.34, Hebr.2:2) Adam
moest zich in het plan van de Schepper ontwikkelen tot
geestelijk verheven wezen, tot mens-Gods die door de
kracht en werking van God kon worden ‘opgetild’ en
verheven tot op Zijn Eigen niveau, dus niet alleen in de
hemelen ‘op de Berg Sion’ maar ook bij Hem in Zijn huis.
(2Tim.3:17, Joh.8:35)
Toen dit alles voor Lucifer duidelijk begon te worden en
hijzelf als medewerker Gods aan deze hogere ontwikkeling
en opgang van Adam (de jongste zoon van God) diende
mee te helpen en zorg te dragen, werd er in Lucifer
gaandeweg ongerechtigheid gevonden. Het is voor Lucifer
niet te accepteren dat deze zwakke mens de plaats naast
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God Zelf mag innemen, die kwam hem volgens hemzelf als
eerst-geschapene en geestelijk sterkere toch veel eerder toe?
De zo in schoonheid geschapen engel had tot nog toe
tijdens de vele ‘scheppings-eeuwen’ immers zelf als één der
naaste medewerkers de Allerhoogste ten dienste gestaan.
De engel die een eigen plaats had gekregen, betrachtte
zichzelf van Gods niveau en wilde als zodanig ook als Gods
‘naaste’ erkent en aanbeden worden. Dat er nu een
nieuweling kwam die hem in dit opzicht overtrof, daar
ergerde hij zich aan. De plaats naast God die aan de mens is
voorbehouden, die wilde satan voor zichzelf en dat bracht
hem ten val: ‘En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel
opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en
zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik
wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de
Allerhoogste gelijkstellen.’ (Jes.14:13/14)
Doordat hij daarmee de plaats die de Almachtige Schepper
hem had toegekend verliet en in zijn val tal van engelen met
zich mee wist te slepen, schreef de apostel Judas later over
deze groep dat zij ‘hun eigen woning’ hadden verlaten, en
om die reden tot de oordeelsdag onder donkerheid bewaard
worden gehouden. (Judas 1:6) God had gesproken ‘laat Ons
mensen maken’ en daarbij werd ook Lucifer ingeschakeld
om deze gedachte gestalte te geven. De eervolle rol die
Lucifer als zelfdenkend wezen bij deze grootse en
gezegende taak werd toegekend, werd door hem niet
volgens de weg van God vervuld maar hij keurde Gods wil
af en bediende zich in ongehoorzaamheid tevens van
geweldenarij. (Ez.28:16) Zoals Kaïn door de duivel
geïnspireerd werd en gehoorzaamde om zijn broer Abel met
geweld te vermoorden, op diezelfde manier werd ook de
satan boos toen hij door begon te krijgen dat de
eindbestemming van Adam ver boven die hem als
‘majordomus’ uitging. Dat was de omslag bij Lucifer,
waardoor hij het Licht losliet en Jahweh bij elke
mogelijkheid ging tegenwerken.
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Om de Almachtige bij Zijn verheven werkzaamheden te
storen, had satan in de door Jahweh geschapen hemel
duisternis veroorzaakt. Doch ondanks de duisternis van
deze eerste hemel, gaat Jahweh verder Zijn voornemen ten
uitvoer te brengen. Ook als de Here God volgens plan de
aarde heeft geschapen, is daar Zijn tegenstander om vanuit
zijn machtspositie het geschapene te bederven. De
Hebreeuwse grondtekst staat om die reden de vertaling toe:
‘de aarde nu was woest en ledig geworden’. (Gen.1:2) Dit
duidt op inbreng van buitenaf, die des duivels dus, want er
lag daarna duisternis op de vloed. Ook veel later, als de
planten- en dierenwereld tot stand zijn gekomen, is het
wederom satan die een aantal planten aantast zodat zij
‘dorens en distels’ produceren, of soms zelfs zeer giftig
zijn. Ook bij een deel der dieren kan hij zich laten gelden,
zodat zij worden gedeformeerd tot verscheurende beesten
en daarbij soms uitgroeien tot reusachtige monsterlijke
gedrochten, denk aan de prehistorische reptielen en
vleeseters. Tenslotte wordt dan door Jahweh de mens
geschapen, en ook jegens hen laat satan zijn vijandschap
gelden. Ook dit deel der schepping probeert hij aan te tasten
en te bederven, om steeds maar weer trachten te voorkomen
dat de Almachtige Zijn doel bereikt. En ook dit kostbaarste
deel der schepping weet satan met list onklaar te maken!
Adam zou in zijn ontwikkeling tot “Christus” zijn
geworden, indien hij niet in zonde was gevallen. De
“Christus” is immers de ultieme en hoogste gedachte van
God. Wanneer in de volheid des tijds Adam de geestelijke
status onder Gods zalving en leiding zou hebben bereikt,
dan zou hij door God worden verheerlijkt en daarmee
gekomen zijn op het niveau van God Zelf, bij Hem op Zijn
Troon. (Opb.3:21)
De gedachte dat een mens aan God gelijk wil zijn is dus
niet fout, integendeel al wordt in veel van de traditionele
kerken het tegenovergestelde geleerd. Doch dit ‘aan God
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gelijk zijn’ of als ‘Hem worden’, is juist aan de gehoorzame
mens voorbehouden, maar dan wel en uitsluitend langs de
weg van Christus Jezus. (Joh.14:6) Ook de Heer Jezus
maakt onomwonden duidelijk dat een ieder die Hem volgt
volmaakt zal worden en zegt ronduit ‘Gij dan zult volmaakt
zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.’ (Matt.5:48) Het
streven van de oprechte en gehoorzame mens om volmaakt
(als God) te zijn is dus niet ijdel, zij is een voorzegging van
de Meester! Ook de apostelen zijn van deze kennis der
waarheid op de hoogte en schrijven daar in hun brieven op
diverse plaatsen over, zoals de volgende teksten aangeven:
‘Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens
terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid,
om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.’
(Kol.1:28) ‘En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en
Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de
gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in
allen volmaakt.’ (Ef.1:22,23)
Onze volmaaktheid echter, waartoe de Vader ons heeft
voortbracht, nemen wij eerst ten volle in als wij geheel
‘samen met God op de hoogte’ zijn, hoog op Zijn Berg, dus
vol van de Heilige Geest. Dikwijls hoorde ik persoonlijk de
uitspraak van mensen die reeds vele jaren hun kerk
bezoeken, dat de mens zondaar is en dat blijft tot de dood
toe, hij of zij belijden dus zelf dat zij tot het sterven slaaf
van de demonen zullen blijven. Dit komt overeen met de
wens van de duivel, die alle mensen wel wil doen geloven
dat zij noodgedwongen in zijn dienst moeten blijven, alsof
de vergeving van de zondeschuld door het bloed van Jezus
Christus krachteloos zou zijn en er daardoor ook geen gave
van de Heilige Geest is. In het denken van de traditionele
kerkmens is het de duivel massaal gelukt om behalve het
eten van de verboden vrucht, ook de geestelijke
ontwikkeling van Adam en Eva tot Gods niveau zondig te
stellen.
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Als de slang in het Paradijs aan het woord is zegt hij dat
God niet wil dat de mens als Hem zal zijn, God Zelf heeft
deze mededeling richting de mens nimmer gedaan.
Bovendien schetst de slang met de woorden ‘kennende
goed en kwaad’ het karakter van de Schepper af zoals dat in
werkelijkheid van de duivel is, die kende immers het licht
maar verliet die en werd vervolgens duisternis. (Gen.3:5b)
God Zelf daarentegen heeft wel kennis aangaande de
werken van de duivel en zijn trawanten maar dan van
buitenaf, ín Hem kan nimmer ongerechtigheid of duisternis
gevonden worden en dat kan Hij ook niet voortbrengen
omdat Hij waarachtig is en Zijn karakter onveranderlijk.
(Jak.1:17) Maar de slang wist dat wanneer Eva hem zou
gehoorzamen, zij evenals de vorst der duisternis in
ongerechtigheid en zonde zou geraken waardoor zij en haar
man als eerste mensen niet als God maar juist als satan
zouden worden en vanuit het licht van de Vader in de
duisternis terechtkomen, dus kennende ‘goed en kwaad’
maar dan van ‘binnenuit’. (Gen.3:5)
Adam was in het Paradijs dus de mens-Gods, de aanstaande
Partner van God in wording. Hij had het begin moeten zijn
van een geestelijk volk dat door een wandel in het
Koninkrijk der hemelen ‘vol van de Heer’ zou worden, die
van de Boom des Levens kon eten en daardoor de Geest
van Christus ontvangen. De Vader had dit zo van
eeuwigheid gepland, en daartoe plantte Hij ook in het
midden van de Hof de Boom van eeuwig Leven. Vanuit het
stof der aarde geformeerd, werd de nog onontwikkelde
mens daarna in de Hof van Eden geplaatst en zou
vervolgens op moeten groeien tot de volle geestelijke
wasdom. Het stappenplan van Jahweh voorzag in alles wat
nodig was, tot en met de Levensboom. Alles onder Zijn
toeziend oog en met de hulp van de heilige engelen. Als
Eeuwige Schepper zou God Zelf Zich op deze wijze van
een passende Vrouw voorzien. De profeet Jesaja schreef in
verband met deze verhoging door God van hen die (zich
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met de Heilige Geest laten dopen en daardoor) deel kregen
aan Christus; ‘Want uw Man is uw Maker’. (Jes.54:5)
Nu kunnen wij ons ook heel goed een begrip vormen van de
onmetelijke liefde die God voor ons heeft. Hij ziet namelijk
van eeuwigheid reeds de heerlijke geestelijke Partner in
ons, vol van schoonheid en zuiverheid. Ieder willekeurig
mens op aarde is zo’n potentiële wederhelft voor God,
indien hij of zij zich door Christus laat afwassen en Hem
volgt om tot dit allerhoogste doel te geraken. Wie de
mogelijkheden van een mens vanuit dit perspectief beziet
en zijn innerlijke waarde kent, zal net als de Meester vanuit
de liefde Gods tot erkentenis komen dat deze naasten het
waard zijn om je leven er voor in te zetten. (Joh.15:13 en
3:16) Het kost dan geen moeite de naaste net zo lief als
jezelf te hebben, want de naaste hoort door Christus ook bij
God en is deel van Hem.
Een berg duidt altijd op hetgeen hoger is en boven het
andere uitgaat, hier in deze parabel wordt er de macht en de
Kracht van God mee bedoeld, die ten opzichte van alle
andere geesten in de hemel de grootste en omvangrijkste is.
Zijn geestelijke autoriteit en gezag zijn niet alleen verheven
boven het natuurlijke en het tastbare, maar ook boven het
bestaan van alle geestelijke wezens die zich in de hemelse
gewesten bevinden. Ooit besteeg dus Mozes in de woestijn
de berg Sinai om de geboden van God te ontvangen, en na
de luister van Jahweh van heel nabij meegemaakt te hebben
bleef de heerlijkheid Gods nog lange tijd op het gelaat van
de oude profeet zichtbaar. (Ex.34) Eenmaal beklom ook
onze Heer Jezus met Zijn volgelingen Petrus, Jacobus en
Johannes een hoge berg, Tabor. Bovenop werd Hij
verheerlijkt en daar waren behalve zijn discipelen nog
enkele personen bij Hem, onder wie Mozes. Er is een
onderscheid tussen Mozes, van wie de heerlijkheid des
Heren afstraalde nadat hij de heerlijkheid Gods nabij was
geweest en Jezus Christus, de eerste mens in wie de Geest
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van God een welbehaaglijke woning heeft. Net als Elia is
ook de oude knecht Mozes in het licht van God opgenomen,
zij behoorden tot de enkele leidslieden van het oude
verbond die voor hun taak persoonlijk door de Heer waren
geroepen. In het huidige nieuwe verbond daarentegen is het
niet meer de enkeling die door God wordt geroepen, maar
in Christus roept Hij álle mensen op zich te bekeren en zich
te laten dopen om zo de Heilige Geest in ontvangst te
kunnen nemen!
De profeet Micha omschreef reeds de definitieve woning
van God de Vader, dat in de laatste dagen dus in onze tijd,
nu het voornemen van God aangaande Zijn Geest
uiteindelijk concreet is geworden, dat dan de Heilige Berg
waarop wij rusten in ons zal vaststaan als de ‘hoogste der
bergen’. De profeet vermeldt er verder nog bij dat volkeren
derwaarts heen zullen stromen. Vele onwetende mensen
zullen via ons vernemen dat het in de huidige tijd mogelijk
is om de Heilige Geest te ontvangen en Zijn genade te
ervaren.
‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de
berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der
bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En
volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën
zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs,
opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn
paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des
HEREN woord uit Jeruzalem.’ (Micha 4:1,2)
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(Oude pentekening van de berg Tabor in Galilea, 588 m.
hoog)
De berg Tabor die door Jezus werd beklommen, is 588
meter hoog en is gelegen in Laag-Galilea. Vanwege de
goddelijke verandering van de gestalte van Jezus voor de
ogen van Zijn volgelingen in een lichtstralend lichaam,
wordt om deze reden de berg Tabor nog vandaag de dag de
berg van de gedaanteverandering of theofanie genoemd.
(Matt.17:2) Het is voor de mensen van het nieuwe verbond
noodzakelijk om via de Berg Gods dat is de Heilige Geest,
ten hemel op te stijgen. Het kan immers niet de bedoeling
zijn om massaal onze koffers te pakken en op reis te gaan
richting het midden oosten, om te zien of op de top van de
daar genoemde aardse berg God nog steeds aanwezig is.
Wel heeft de katholieke kerk voor alle zekerheid op deze
plaats, waar ooit de Heer Jezus werd verheerlijkt, een
kerkje laten bouwen. Denkt men nu echt door met ‘speciale
gevoelens’ op een plaats als deze aanwezig te zijn, hoewel
men niet in de doop met de Heilige Geest van volwassen
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gelooft ‘hogerop’ te kunnen komen? Weet men dan niet dat
er geen heilige of geweide plaatsen meer zijn? (Joh.4:21)
Nee niet Sinai noch Tabor maar de Berg van God is Zijn
heilige geesteskracht waarvan Hij wil dat wij als Zijn volk
daar deel aan zullen hebben, door ons naar Zijn leiding en
wil te voegen en de Geest van Christus ontvangen. Deze
berg wordt dan niet met aardse voeten betreden en door
spierkracht beklommen, maar door geloof en geduld komt
Hij in onze innerlijke mens en manifesteert Hij Zich door
ons heen in ons dagelijkse leven. Dan woont de Berg in ons
en Zijn kracht en Zijn hoogte zijn de onze geworden.
(2Tess.1:10)
De Leidsman ten leven de Heer Jezus kwam vanuit de
hemelse
geestelijke
werkelijkheid,
vanuit
het
machtscentrum van de Vader, in de natuurlijke wereld. De
wereld dus, die alle mensen door de vleselijke zintuigen
kennen en die sinds vele eeuwen wordt beheerst door de
verstoten engel satan. Het is de bedoeling van de Vader om
de satan ook van dit lagere niveau te verdrijven, en daartoe
brengt Hij Zijn eigen Zoon als kwetsbaar mensenkind
tussen de andere mensen. De engel Lucifer die de liefde tot
de Almachtige God heeft losgelaten, wordt dus niet alleen
van de heilige Berg Gods verdreven, maar moet in deze
nieuwe fase eveneens zijn heerschappij over de wereld
afstaan, nu de Heer Jezus Zijn opdracht heeft volbracht.
Jezus is God, die Zijn verheven plaats bij Zijn Vader verlaat
en door natuurlijke geboorte het rijk van de duisternis
binnenkomt, om als Hij volgroeid is ook daar vervolgens
Zijn gezag te laten gelden en de boze geesten te verdrijven.
(Joh.16:28) ‘Ik ken Hem, want Ik kom van Hem en Hij
heeft Mij gezonden.’ (Joh.7:29) en ‘Ook al getuig Ik van
Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet,
vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga..’, geven aan
waar Jezus vandaan komt en dat Zijn majesteit die is van de
waarachtige hemelse Koning. (Joh.8:14)
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Vervolgens nog de teksten ‘Vader, hetgeen Gij Mij gegeven
hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt,
want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der
wereld.’(Joh.17:24), en ‘..als Ik van de aarde verhoogd ben,
zal Ik allen tot Mij trekken...’(Joh.12:32), om aan te tonen
dat de door de Heilige Geest degenen die van Christus zijn
eveneens deel zullen krijgen aan Gods heerlijkheid en
majesteit. Het is absoluut zeker dat dit zal gebeuren, omdat
Jezus Zelf Zich daarvoor inzet. Hij trekt ons door Zijn
Geest steeds verder opwaarts op Zijn hemelse Berg, en wij
danken en loven Hem daarvoor.
Wij willen laten zien hoe het God lukt de gehoorzame mens
door wedergeboorte en geestelijke groei te verhogen tot
‘boven op de Berg’ dus bij Hem Zelf, ondanks de zondeval
van de oude en afgeschreven mensheid die hem ‘omlaag’ in
grote geestelijke en lichamelijke nood bracht. De Vader die
Zijn gezag en macht heeft overgedragen aan de Zoon, wil
de zondaar uit zijn uitzichtloze en schuldige bestaan
vandaan halen en hem grote heerlijkheid en genade
schenken. Zelfs genade op genade en om niet, dus als
cadeau zoals dat in het boek Openbaring van Jezus Christus
staat. (Opb.22:17) Eerst is er immers sprake van een
onderpand doordat God ons van Zijn Geest geeft, maar ten
slotte zal er zoals dat ook bij Jezus het geval is, sprake zijn
van een totale overdracht van Geestelijke rijkdom die de
goede Vader Zijn kind geeft. (2Kor.5:5)
De grote verdienste van Jezus is dat Hij door Zijn
levensoffer op Golgota de zonde-barrière der mensen heeft
doorbroken en het mogelijk heeft gemaakt dat ieder
goedwillend mens, door Hem als persoonlijke Verlosser aan
te nemen, rechtvaardig wordt. Een nog grotere verdienste
echter is, dat door Jezus alle gelovigen (dus rechtvaardigen)
in Hem deel kunnen krijgen aan Christus, dus het geestelijk
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wezen bij wie God Zelf aanwezig is en voor zorgt. Christus
is het cumulatief van alle mensen Gods waarin de Heilige
Geest een welbehagen heeft, die tezamen het Lichaam
vormen waarvan Jezus het Hoofd is. Waar Jezus is, is Zijn
lichaam ook. Het omgekeerde is uiteraard ook waar: waar
het lichaam van Christus is dáár is Jezus in hun midden.
(Matt.18:20)
U krijgt deel aan Christus wanneer u op grond van de
toegezegde beloften van de Meester Zelf, de Heilige Geest
in geloof ontvangt en u door Hem laat leiden en Gods wil
doet. (Luc.11:13) Deze genade van God waarmee Hij naar
ons omziet is daarom zo kostbaar, omdat de Geest van
Christus bij ons en in ons komt, om ons innerlijk te
verkwikken met onvergankelijk leven.
De Heilige Geest die Jezus als Trooster na Zijn Hemelvaart
tot ons zond, blijft altoos bij ons; hierdoor is de Almachtige
wonderbare God in alle omstandigheden met ons. Jezus zei
daarom: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de
voleinding der wereld.’ (Matt.28:20)
Dus in alle
omstandigheden, ook die van problemen of benauwenis is
het God die Zijn kracht kan laten gelden, omdat Hijzelf
aanwezig is. Wie een lid van Christus ontmoet, ontmoet
God. Wie Christus bedrukt of aanvalt, prest God. Nu wij tot
God zijn genaderd, naderde Hij immers ook tot ons!
(Jak.4:8) Dit gevoel van Gods nabijheid kende ook koning
David, waardoor hij kon uitroepen: ‘Met U immers loop ik
op een legerbende in en met mijn God spring ik over een
muur.’ (Ps.18:30)
De bedreigende omstandigheden die zich in het leven van
ieder mens voor kunnen doen, worden door deze hemelse
visie voor de volgeling niet meer uitzichtloos en kunnen
hem niet meer deprimeren, dus zijn levensvreugde
definitief ontnemen. Paulus spreekt over zijn kostelijk leven
geleidt door Jezus Christus, terwijl hij zelfs het volgende
moest meemaken:
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‘Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-één-slagen
ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben
ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een
etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in
gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door
volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad,
in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder
valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten
zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten,
in koude en naaktheid; (en dan), afgezien van de dingen,
die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de
zorg voor al de gemeenten.’ (2Kor.11:24t/m28)
Wat bewerkt nu de Geest van Jezus, door wie ook Paulus in
het Lichaam van Christus was ingevoegd? In hoofdstuk 12
van dezelfde Korinthebrief geeft hij aan hoe de Heilige
Geest in deze zware situaties voor hem op de bres staat: ‘En
Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de
kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer
gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de
kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een
welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden,
vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want
als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ (2Kor.12:9en10)
Doordat de (jong)volwassen mens zich in de Heilige Geest
laat dopen, waardoor het nieuwe opstandingleven in deze
gelovige komt en voor alle tijden aanwezig blijft, hoeft hij
nimmer meer te vrezen wanneer de omstandigheden hem
benauwen. Hij weet immers: God zorgt voor mij en Zijn
levenskracht in mij is meerder en krachtiger dan de
duisternis buiten mij, die mijn natuurlijke situatie soms
aangrijpt om mij te belagen. (1Joh.4:4) Dit vertrouwen op
Jezus dat door Hem nimmer wordt beschaamd, is er de
oorzaak van dat de gelovigen nu reeds het overwinningslied
aanheffen, terwijl zij nog in de verdrukking zijn.
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Met andere woorden, Christus maakt geloofshelden van
hen. Met deze zekerheid wachten zij niet als timide en
verslagen soldaten af maar stormen zij de vijanden
tegemoet, ook al is die groot en dreigend, ze ‘lopen immers
op een legerbende in’.
De Heilige Geest voert de volgeling van de Heer Jezus op
deze wijze steeds verder op Zijn heilige Berg naar boven,
Hij leidt hen zodoende in de ‘volle waarheid’ want Hij wijst
hen een weg die ‘nog veel verder omhoog voert’ in het
hemelse Koninkrijk. (1Kor.12:31) Door de permanente
nabijheid van God vanwege de inwoning van de Geest van
Christus in u als geheiligd mens, hebben de zonde- en
ziektemachten uit Efeze 6:12 geen vrije toegang meer tot
uw ziel. Ze vallen ons lichaam wel aan maar kunnen ons
niet bezetten, dus constant onder pressie houden, omdat de
Heilige Geest tussen beide komt. Het komt in deze tijd
daarbij zó ver, dat het leger geloofshelden van Jezus steeds
verder de heilige Berg des Heren beklimt en zij ook anderen
langs deze geestelijke weg kunnen helpen. De
geheimenissen aangaande wedergeboorte en geestelijke
verlossing, worden in navolging van Jezus' opdracht door
deze groep bekendgemaakt en de gave van de Heilige Geest
geopenbaard. De onreine geesten worden net als in de tijd
van Jezus’ omwandeling verdreven en men valt de vijanden
aan in plaats van dat men slachtoffer wordt, daar is
eindelijk het volk dat tegen de eeuwenoude kaalvreters zegt
‘geef terug’. (Jes.42:22 )
De grote en heilige Berg van God is hoger dan alle andere
bergen in de onzienlijke hemelse gewesten. De verheven
macht, heerlijkheid en kracht die de Heilige Geest heeft is
door geloof en de doop met Christus in Zijn volgelingen
aanwezig. Vanwege Zijn reinheid, heiligheid, licht en leven
is Hij tevens de Enige in Zijn soort. Alleen de Vader en
Christus zijn heilig, en zij die van Hem zijn en bij Hem
horen, want ‘Is de wortel heilig, dan ook de takken.’
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(Rom.11:16) Andere heuvelen en bergen in de hemel (dus
geestelijke machten) die vanwege hun onreinheid en
duisternis niet behoren tot het Koninkrijk van de Vader,
worden door Zijn Zoon verdreven. Nu begrijpen wij ook
wat de Heer Jezus bedoelde toen Hij sprak ‘Voorwaar, Ik
zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in
de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat
hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.’
(Marc.11:23)
‘Deze berg’ duidt op de satan de tegenstander van God, die
nimmer meer vrucht of opbrengst voor Jahweh kan
voortbrengen en die derhalve moet worden weggedaan. De
zee is hier beeldspraak voor de buitenste duisternis, waar
geen enkele activiteit ontplooit kan worden. Deze
inactiviteit wordt door de boze geesten en door hen aan wie
zij verbonden zijn, als pijniging ervaren.
Van de wijze volgelingen van Jezus kan dan net als van
Hem worden gezegd: ‘Zij gaan de wereld rond, goeddoende
en genezende een ieder die door de boze overweldigd is,
want God is met hen. (Hand.10:38) In tegenstelling tot de
mensen die van de wereld zijn en zich slechts verlustigen in
dingen die de wereld (mammon) te bieden heeft, zoals
bezitting, rijkdom, eer van mensen, roem, begeerten,
zingenot enz., concentreert de discipel van Jezus zich enkel
op Zijn Heer en God. Dit is overeenkomstig de wil van God
want Hij is een naijverig God en dit hadden ook Adam en
Eva moeten doen, zich op hun God en Schepper richten en
zich enkel met Zijn wil en geboden bezig houden, in plaats
van met de slechte inspiraties van de boze. (Ex.34:14)
Tussen hen echter met hun grote wereldliefde en van God
niets willen weten, wordt de volgeling van Jezus net als zijn
Heer een ongewenste of paria. Voor het decadente
gezelschap der onverstandige zondaars is hij een
uitgestotene, omdat hij geen deel neemt aan hun dode
werken. (Joh.15:18)
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Dit niet aan de wereld gelijkvormig zijn van Jezus met Zijn
volgelingen (Christus) en dus geen speelbal der demonen,
maakt de overste der duisternis woedend. Heilige mensen
die aanwezig zijn in het werkgebied van de duivel en
waarop hij geen enkele invloed kan laten gelden, vormen
het mikpunt van zijn aanvallen; van agressie, verguizing,
laster, smaad, discriminatie, vervolging en bespotting. Daar
zij nu hun heilige roeping kennen en ‘de hoge weg’ door het
Koninkrijk Gods vervolgen, kan de Vader hen heiligen met
Zijn woord en zonderen zij zich des te meer van de
ongerechtigheid en hetgeen vuil is af.

‘Wie klimt den berg des HEEREN op?
Wie zal dien Godgewijden top,
Voor 't oog van Sions God, betreden?
De man, die, rein van hart en hand,
Zich niet aan ijdelheid verpandt,
En geen bedrog pleegt in zijn eden.
Die zal, door 's HEEREN gunst geleid,
En zegen en gerechtigheid
Van God, den God zijns heils ontvangen.
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht,
Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht
zoekt Zijn aanschijn met verlangen.’
(Psalm 24:2,3 berijmd)
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Het Paradijs

Genesis betekent ‘ontstaan’, ‘in een begin’ en het geeft de
periode en situatie weer waarin niet alleen de hemel en de
aarde werden geschapen, maar waarin ook de planten, de
dieren en zelfs Adam werd geformeerd. Dit was het
tijdsbestek vóór Adam door Jahweh in de hof van Eden
werd overgeplaatst. Bij de transcriptie of transliteratie van
de Hebreeuwse letters en tekens naar Nederlandse woorden,
is bij het vertalen van Genesis voor de volgende algemeen
aanvaardde tekst gekozen:

(Gen.1:1 )

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’
Uit de Hebreeuwse letters en tekens is een Nederlandse zin
gemaakt, door de oorspronkelijke grondwoorden voor de
Nederlandse taal aan te passen wat betreft hun tijd,
meervoudsvorm en interpretatie. De Hebreeuwse
werkwoorden kennen in feite geen tijd. Er wordt dus van
uitgegaan dat ‘scheppen’ wel ‘schiepen’ moet zijn, in eerste
instantie een voor de hand liggende gedachte omdat de
aarde, en ook de Bijbel die haar ontstaan verklaart, al zo
lange tijd bestaan. Maar het ‘wordingsproces’ gaat ook
vandaag nog onverminderd door, maar dan de herschepping
van de oude- naar de nieuwe (tweede) hemel, door de zonen
Gods onder leiding van Christus. Zo wordt er dus steeds
opnieuw ‘begin’ gemaakt, wanneer door middel van het
Evangelie Christus een zondaar bereikt om hem of haar alle
zonden te vergeven en de Heilige Geest te schenken.
(Joh.9:31)
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De oorspronkelijke volzin in Nederlandse woorden
uitgedrukt luidt echter als volgt:

‘In begin’ ‘scheppen’ ‘goden’ ‘hemelen’ (en)
‘land’.
Bij het ontstaan van alle dingen is er altijd sprake van ‘een
begin’ waarmee hun formatie een aanvang nam en over dat
moment kan later worden gesproken als ‘het begin’.
Natuurlijk geldt dit voor alles behalve voor Christus Zelf,
van Hem staat dat Hij zonder begin en zonder eind is.
(Hebr.1:8 en 7:3) Toen de geschiedenis ‘in begin’ een
aanvang nam, werd die voor ons opgetekend in Genesis 1
met de woorden: ‘In het begin..’. Met deze zin wordt de
grondlegging der wereld aangeduid, en alles wat Jahweh
God tot stand bracht was aanvankelijk zeer goed.
‘Scheppen’, ‘goden’ en ‘hemelen’ staan allemaal in
meervoudsvorm, hetgeen de Nederlandse vertalers voor
onoverkomelijke problemen plaatste. Er kon immers geen
sprake zijn van meerdere ‘goden’ die ook nog eens
meerdere ‘hemelen’ ‘scheppen’. Er staat heel duidelijk
‘Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!’,
waarmee deze veronderstelling al gelijk kon worden
ontzenuwd. (Deut.6:4) Eén hemel en één aarde was al meer
dan genoeg, die eenvoudigweg door de Ene Waarachtige en
Almachtige God tot stand waren gebracht. En zo was het
ook, ‘in begin’ maar wat gebeurde er daarna? De Heilige
God schept de hemel door middel van zijn ‘adem’ of
Woord. Dit Woord dat van de Vader uitgaat is Zelf ook
God, trouwens al wat van God uitgaat en tot Hem
terugkeert zal blijken God te zijn. (1Joh.3:2)
Vervolgens gebruikt Hij Zijn Woord om door Hem ook de
engelenlegers tot stand te brengen. ‘Door het woord des
HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn
mond al hun heer.’ (Ps.33:6)
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Bij het scheppen van de stoffelijke dingen, worden door de
Almachtige behalve Zijn Woord nu ook de tot aanzijn
geroepen engelen ingeschakeld, om vervolgens Zijn Woord
te volvoeren. Het tot stand brengen van de volkomen mensGods waarover Paulus schrijft, ligt tevens al in dit prille
begin bestloten als de Schepper de woorden spreekt: ‘Laat
Ons mensen maken…’. Dit Woord is ‘in begin’ krachtig
genoeg om de ganse mensheid voort te brengen en, zo is
gebleken, daaruit Christus en de overige zonen Gods
tevoorschijn te doen komen. (Gal.4:6) Jahweh God bewijst
hiermee steeds opnieuw Zijn naam ‘IK BEN en IK ZAL
BEWIJZEN TE ZIJN DIE IK VEROORZAAK TE ZIJN’,
eer aan te doen. De Wijsheid gebruikt Zijn Woord en zendt
Zijn engelenscharen om uit het ‘land’ (adama), uit het ‘stof’
der aardbodem het vleselijke lichaam van Adam
tevoorschijn te brengen. (Gen.2:7) Dit getuigt van een
onvoorstelbare Kracht en creativiteit van Jahweh God, Die
het geschapene inschakelt om het vervolg der schepping
mede vorm te geven!
De engelen die zich allen rondom de Allerhoogste God
hebben gegroepeerd, verwonderen zich steeds met
toenemende verwondering over de Kracht en heerlijkheid
waarover hun God en Schepper beschikt. Zij bevinden zich
vóór en rond de Troon der Macht en Majesteit om Hem lof
te zingen en hulde te brengen. (Hebr.1:6) Dit doen zij in
hun eigen taal, dus de taal van God en die der engelen, de
‘glossolalie’. Dat de hemelbewoners deze taal ook zingen is
niet zo vreemd, heel dikwijls schieten woorden alleen tekort
om de devotie en aanbidding voor Jahweh te uiten. Rond dit
machtscentrum bevinden deze lichtdragers zich sinds zij
zelf zijn geschapen en van daaruit vernemen zij het Hoogste
Woord, om dat voor Hem ten uitvoer te brengen en te
volbrengen waartoe Hij hen zendt. (Ps.103:20)
Maar er is één engel die wanneer hij van Jahweh de verdere
plannen verneemt, om Adam en zijn vrouw ‘tot God te
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verheffen’ en zij hem voorbij zullen streven door naast God
op de Troon plaats te nemen, hij aan Zijn Woord geen
gehoor geeft en zodoende de weg van het Licht blokkeert.
Dit is satan, de engel die voorheen onder de naam Lucifer
in dienst van God stond. Met zijn val in liefdeloosheid
jegens de Allerhoogste creëerde satan en de engelen die
hem volgden zo een obstakel, waarbij zij het licht dat in hen
was verloren. (Job 4:18) Van dat moment aan heeft de
duivel duisternis in zichzelf veroorzaakt en is hij er de
maker of vader van. In hem is daardoor in het geheel geen
waarheid, liefde of leven. (Joh.8:44)
Met deze daad van ongehoorzaamheid was deze engel de
eerste die in het Koninkrijk van God een aparte, losstaande
plaats innam. Door de duisternis in liefdeloze
ongehoorzaamheid voort te brengen, bracht satan
‘verdeeldheid’ en scheuring aan in Gods hemelrijk. Er zijn
nu twee kernen, het Licht van Gods Koninkrijk en
duisternis door de macht van satan. De duivel werd hierom
door God voor alle eeuwigheden aan de duisternis die hij
had veroorzaakt overgegeven en eraan gebonden. (Jud.1:6)
De afvallige engel en zijn trawanten creëerden met deze
daad van ongehoorzaamheid hun eigen duistere hoek tussen
de andere lichtdragers. Zij kozen vrijwillig zijn kant en
vormen nu het demonenleger, dat de wereldbevolking de
vele eeuwen door heeft geterroriseerd. Hen allen en hun
overste de satan wacht dezelfde eindbestemming; de poel
van vuur, die voor hen is toebereid. (Matt.25:41)
Omdat de demonen onder leiding van satan hun eigen
plaats hebben verlaten, om niet de mens te dienen maar
hem te doden, inspireren zij nu onwetende mensen tot
zondige daden. (Hos.4:6) Als geestelijke wezens hebben
demonen deze kracht, indien zij niet door de mens in wie de
Heilige Geest woont worden teruggestuurd in de duisternis
waar zij horen. (Jac.4:7)

157

Vanwege de geestelijke krachten en vermogens die de
duivel bij zijn formatie van Jahweh had ontvangen, wordt
zijn werking vanuit de hemelse gewesten door veel mensen
gezien als zijnde het ‘werk van God’. Ook in onze moderne
tijd denken sommige mensen dat voor alles wat er in de
wereld gebeurt God verantwoordelijk is. Met hun
overkomen tegenslag of onheil, trekken zij het bestaan en
de goedheid van God de Vader in twijfel. Hun slogan is
dikwijls ‘als God echt bestaat, waarom laat Hij dan dat of
dat gebeuren?’, doelende op een of andere catastrofe of
wijdverbreide ziekte. Tot deze mensen echter behoorde Job
niet, die vroom en oprecht was, godvrezend en wijkende
van het kwaad.
Ter aarde neergeworpen vanwege alle ellende en
rampspoed die hem door de satan was toegebracht, schreef
Job aan God niets ongerijmds toe. (Job 1:21) Ondanks de
rampspoed en ellende werd Job niet geïrriteerd of
geprikkeld om Jahweh God vaarwel te zeggen, maar bleef
hij de Almachtige God trouw en Hem onder alle
omstandigheden loven. Echter het kwaad dat Job in deze
periode allemaal overkwam schreef ook hij aan God toe,
terwijl toch de satan daar verantwoordelijk voor was.
(Job.2:7) Deze oprechte gelovige uit het oude verbond wist
niet beter, het ontbrak hem hieromtrent aan geestelijk
inzicht. Job kon niet over de wijsheid van de Heilige Geest
beschikken die hem hierin de weg had kunnen wijzen,
immers vóór Jezus’ sterven en opstanding was die nog niet
uitgestort. (Joh.16:13)
Voor Job was alles wat er vanuit de hemelse sferen tot hem
kwam van God, of het nu goed of slecht was en ondanks dit
alles loofde hij God. Nee rampspoed en ziekte komen
vanuit de duisternis van satan tot mensen, en ieder die op
aarde wordt geboren krijgt ermee te maken. ‘De god dezer
eeuw’, zoals de apostel hem noemt, satan is de ‘god’ of
veroorzaker der duisternis en de wereld ligt er midden in.
(1Joh.5:19)
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De hemel ofwel de onstoffelijke wereld der engelen werd
door Jahweh God geschapen, de duisternis die er later in tot
stand kwam werd door satan gemaakt. Dit geeft antwoord
op de verschillende ‘hemelen’ en de ‘goden’ die ervoor
verantwoordelijk zijn, waarbij Jehova de Heilige en Enige
is en satan zich in deze wereld nog even als een god kan
laten gelden, doch wiens bestemming vaststaat.
(Opb.20:10)
Trouwens al de engelen Gods zouden ‘goden’ genoemd
kunnen worden, daar zij zich als geestelijke wezens bij God
in de hemel bevinden en met Hem op Zijn Heilige Berg
(kracht) verblijf houden. David schrijft in zijn Psalmen de
zin: ‘Looft de God der goden, want Zijn goedertierenheid is
tot in eeuwigheid’ (Ps.136:2) Deze trouwe en goede
engelen echter weten dat zij enkel Jahweh en de geestelijk
groeiende mens ten dienste mogen zijn, en dat het hen niet
is toegestaan zelf een voorwerp van aanbidding te zijn. Zo
sprak de engel tot Johannes, toen die hoorde dat dit hemelse
wezen de ‘woorden Gods bezat’ en hem wilde aanbidden:
‘Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw
broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid
God! (Opb.19:10)
De demonen daarentegen vestigen als zij kunnen, zich
wederrechtelijk in de mens om zo zijn of haar ‘god’ te zijn.
Demonen verheffen zich tegen God en willen waar zij
kunnen juist de plaats van Hem als inspirator en voorwerp
van verering innemen. In hun hoogmoed zetten zij zich
daarmee wederrechtelijk in de tempel, die alléén aan God
Zelf is voorbehouden; de mens. Zo wil de tegenstander aan
zich laten zien dat hij ‘een god’ is. (2Tess.2:4) Is het
vreemd dat mensen die op deze manier boze geesten
herbergen, met blindheid geslagen zijn? (2Kor.4:4) De
duisternis waaronder iedere duivel gevangen zit,
verduisterd bij zijn intrede het hart van de mens. Het is
daarna ‘donker’ geworden in het hart van deze persoon.
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(Rom.1:21)
De tuin
De hof van Eden is de plaats die de Schepper voor het
mensenpaar heeft gecreëerd om hen van de aarde te
verhogen en hun hogere geestelijke ontwikkeling mogelijk
te maken. Hier in deze ‘tuin’ zal Jahweh een vervolg maken
met het verder tot stand brengen van de mens als geestelijk
wezen, zoals Hem die van den beginne voor ogen stond. In
het paradijs kunnen de mens en zijn vrouw, door van de
daar aanwezige vruchten te eten ‘verstandig worden’ en
opklimmen in de hemel. Zij zullen zo vanuit hun
natuurlijke statuur worden omgevormd tot hemelse wezens,
uiteindelijk aan het niveau van God gelijk.
Boven een alinea in hoofdstuk 2 van Genesis, staat de
opschrift ‘Het paradijs’. Het oude Perzische woord voor
paradijs, waar de parken van koningen en vorsten mee
beschreven werden is paridæza, in het Grieks vertaald met
peri (eromheen) teichos (muur). Het vroeg Indisch kent het
woord paradesa, para betekent over, voorbij en desa duidt
op land. Dus verder dan of voorbij het ‘land’ (op ‘hoger
grond’), afgeschermd en omgeven door een omheining of
‘muur’. Zó’n tuin plantte Jahweh in Eden. Een mooie
afgeschermde tuin die Adam volgens de enig juiste wijze
betrad, omdat God Zelf hem daar naar binnen had gebracht.
(Later lezen we nog dat Jezus spreekt over lieden die er
illegaal zijn binnengekomen. (Matt.22:12-13)
Voor Adam gold dat hij zijn oude leefgebied of ‘land’
beperkt tot de aardbodem had verlaten, om in deze nieuwe
‘aera’ in deze nieuwe ‘sfeer’ voorbij zijn oude
leefomgeving te gaan functioneren. Hij kreeg de opdracht
van God om die te bewerken en te bewaren. (Gen.2:15)
Adam moest zich gaan ontwikkelen en bekwamen in de
geestelijke wereld, en daar leren onderscheid te maken
tussen wat goed is of slecht.
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De bestemming van Adam die de Schepper voor ogen stond
ging veel verder dan die der dieren, die dus nog wel enkel
aan de aardbodem verbonden zijn. Deze zoon Gods moest
zijn positie als heerser en koning der schepping nu gaan
innemen in de wereld der geesten. God wilde dat Zijn zoon
Adam alle macht en autoriteit met Hem zou gaan delen, Hij
wilde dat Adam als gezagdrager bij Hem op Zijn Troon zou
plaatsnemen. Langs deze weg zou Adam en de overige
mensen boven heel de engelenwereld uitstijgen, waardoor
deze schepsels Adam op Gods niveau zouden zien om hem
daar gelijke dienstbaarheid te bewijzen zoals zij die Jahweh
bewijzen. Deze geestelijke ontwikkeling en bekwaming kon
Adam alleen opdoen in zijn nieuwe leefgebied, de hof van
Eden. Bij het woordje ‘paradijs’ denken de meeste mensen
aan een zorgeloze en volmaakte situatie bij God in de
hemel. Dit gold echter niet voor Adam, die na geschapen te
zijn naar de hof van Eden was ‘verhuist’. Zo u weet stond
daar toen niet alleen de boom des levens maar er stond ook
nog een andere ‘boom’, dit was de boom der kennis van
goed en kwaad. (Gen.2:9)
Deze ‘kennisboom’ is het type van de duivel, die het goede
in Gods Koninkrijk had gekend toen hij nog Lucifer heette,
maar de liefde jegens God verwierp en tot rebellie overging
waardoor hij in zichzelf duisternis voortbracht. (Ez.28:15)
Een oude benaming voor de duivel is Mephistopheles, soms
afgekort tot Mephisto. De naam zou afgeleid kunnen zijn
van het Grieks ‘mè-photo-philos’, het licht niet
beminnende. Ook is het mogelijk dat ze afkomstig is van
het Hebreeuwse ‘mephir’, verderver en ‘tophel’ dat
betekent leugenaar. Dus ‘mephir-tophel’, degene die door
middel van de leugen het verderf veroorzaakt.
Binnen de ‘muur’ van Gods hemelse Koninkrijk bevond
zich dus een rebel, wiens wezen was veranderd en hij nu
dus ook een andere naam moest ontvangen, waarmee hij
beter aangeduid kon worden. De engel veranderde van
lichtdrager Lucifer, in tegenstander satan.
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De naam satan komt uit het Hebreeuws en is synoniem met
‘boze’ of het Griekse ‘diábolos’, duivel. We schrijven satan
met kleine letter ‘s’, omdat door de verbreidde demonische
invloed die satan heeft er veeleer een titel mee wordt
aangegeven. De invloed en kracht die hij soms ook door
mensen heen kan uitoefenen, wordt dan eveneens met satan
aangeduid. De Heer Jezus sprak tot Zijn discipel Petrus,
toen die Hem wilde verhinderen naar Jeruzalem te gaan om
daar de wil van de Vader uit te voeren: ‘Ga weg, achter Mij,
satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op
de dingen Gods, maar op die der mensen.’(Matt.16:23) In
alle bovengenoemde gevallen heeft de naam of titel ‘duivel’
dezelfde betekenis, namelijk: 'lasteraar', 'verzoeker',
'scheidingmaker' en 'tegenstander'.
Wie het wezen van de Vader door Jezus Christus heeft leren
kennen, zal nu kunnen begrijpen wat Gods bedoeling was
toen Hij Adam in de hof plaatste. Adam moest zoals gezegd
de hof ‘bewerken en bewaren’ sterker nog, Adam had die
‘kennisboom’ waarin duisternis was gevonden moeten
rooien! In Gods onmetelijke wijsheid wil Hij Adam
inschakelen om leiding te geven aan dit hemelse
‘opruimwerk’, door de boosaardige engel satan uit de hemel
(waar Adam was binnengekomen), in de afgrond te stoten.
(2Petr.2:4) In deze hemel, waarin een boosaardige en
tegenwerkende engel tegen God was opgestaan, ging God
tot zuivering over en bij dat werk werd Zijn zoon Adam
direct betrokken. God wilde de oude hemel zuiveren indien
de mens alle verzoeken en tegenstand zou pareren en
verwerpen, doch Adam faalde en het kwaad kon in deze
gewesten blijven totdat Jezus Christus in de wereld kwam.
Vandaar ook dat straks als het totale zuivering- en
herstelwerk onder leiding van Christus Jezus is voltooid, er
sprake is van een geheel ‘nieuwe hemel’. De oude hemel
met daarin een ‘kennisboom’ van leugen en boosheid is
door Jahweh opgegeven en zal voorbijgegaan en er ontstaat
voor de heiligen Gods een nieuwe hemel, waarin geen
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ongerechtigheid en liefdeloosheid meer wordt gevonden. Er
zullen zich de leden van het Lichaam van Christus
bevinden, dus mensen die het eigendom van Jezus zijn en
alle heilige engelen die bij hen horen. Met andere woorden,
door de Heilige Geest hebben zij deel aan Christus, zij eten
van de ‘boom des levens’. (Matt.4:4)
Zoals de ‘boom des levens’, ondanks de aanwezigheid van
de duivel, Zich onaantastbaar in de eerste of oude hemel
bevond, zo bevond de Heer Jezus zich ook tijdens Zijn
leven op aarde tussen het Joodse volk. Onze Heer Jezus
werd in deze zeer vijandige omgeving geboren, daar waar
satan zijn macht kan laten gelden. (1Joh.5:19) De duivel
trachtte toen Jezus nog maar een baby was, om Hem door
de soldaten van Herodes te laten vermoorden. Maar zoals
ieder kind in zijn ouders is geheiligd, is ook Jezus Christus
in zijn Vader geheiligd, en Die zorgde er voor dat Zijn
kleine Zoon aan het onheil kon ontkomen. (Matt.2:13)
Toen Jezus door de jaren heen volwassen werd en toenam
in kennis aangaande de hemelse realiteit, aanvaardde Hij,
staande met het water van de rivier de Jordaan nog aan Zijn
handen, Zijn geestelijk Koningschap. Zijn Vader gaf direct
van deze inauguratie getuigenis, door Zijn almacht, gezag
en heerlijkheid onmiddellijk aan Zijn Zoon Jezus over te
dragen. (Matt.3:17) Dit machtige heilsfeit dat een primeur
was in ‘de nieuwe of tweede hemel’, werd aan de twee
jonge mannen Johannes en Jezus in een visioen
geopenbaard. Op het moment toen de volheid Gods
helemaal in Jezus aanwezig was, zagen zij de hemel
geopend en de Heilige Geest in gedaante als van een duif
op Jezus komen en op Hem blijven. (vers 16)
God Zelf heeft behagen in de mens die geestelijk
onderscheid kan maken, voor Hem kiest en Hem lief heeft
boven alles. Christus Jezus heeft God lief boven alles,
daarom is ook de Vader altijd in de Zoon aanwezig.
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Deze heeft Zijn permanente woning in Christus Jezus en in
allen die tot Zijn Lichaam behoren. (1Kor.3:23)
Omdat Jezus Christus onder de omstandigheden van de
eerste oude hemel met al zijn geweld werd geboren, daarin
onaantastbaar kon opgroeien tot Hij de volheid Gods bezat
en een afdruk van Zijn Vader was, en als eerste volmaakte
mens de duivel op alle fronten kon weerstaan, is Christus
Jezus als ‘boom des levens’ wederom in de nieuwe tweede
hemel aanwezig. Jezus is dus de Zoon van God die de taak
die Adam niet vermocht omdat hij deel aan de boze kreeg,
als ‘tweede Adam’ en geestelijk volmaakt mens, wél
volbracht. Jezus werd de eerste volmaakte mens. De eerste
mens die in de nieuwe (tweede) hemel Zijn positie innam,
zoals de Vader dat sinds Genesis voor ogen had gestaan.
Jezus kon de duivelse ‘kennisboom’ wel rooien, en daarom
kon Hij zeggen ‘de duivel komt maar heeft aan Mij
niets..’(Joh.14:30)
Met het eten van de begeerlijke vruchten die aan de
verdorven ‘kennisboom’ in de hof van Eden hingen, kregen
de inwendige mens van Adam en Eva (hun ziel) deel aan
satan en zijn duisternis, waardoor zij uiteindelijk de dood
stierven. In hun ‘binnenste’ waar de ongerechtigheid terecht
was gekomen, konden zij God niet meer ontvangen omdat
de duisternis Gods nabijheid niet kan verdragen en van
Hem wegvlucht. Dit was er de oorzaak van dat de twee
mensen die ongerechtigheid in zich droegen, angst voor
God hadden en zich voor Hem wilden verstoppen.
(Gen.3:9) Indien zij echter door te eten van de boom des
levens de woorden en de Kracht van God in hun binnenste
hadden opgenomen , had Jahweh zó het leven aan hen
kunnen geven. Wederom is dat ook in onze tijd het geval
wanneer wij het Evangelie verkondigen en mensen tot
Christus brengen en zij gedoopt kunnen worden in de
Heilige Geest, dan krijgt volgens oorspronkelijk bestek hun
inwendige mens alsnog deel aan de boom des levens en
zullen zij voor eeuwig leven. (Joh.11:25)
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Ten tijde van de eerste hemel waarin Adam en Eva door
ongehoorzaamheid deel kregen aan de duisternis, waren er
dus twee onverenigbare elkaar afstotende machtsgebieden.
Als eerste en oorspronkelijke machtscentrum was er het
Koninkrijk van God, met in haar midden de ‘boom des
levens’, de Heilige Geest.
Toen er duisternis in de opstandige engel Lucifer werd
gevonden, werd deze door de Heilige Allerhoogste God
verstoten en voor alle eeuwigheden onder banden der
duisternis vastgezet. Deze duisternis bevond zich zolang de
eerste hemel duurde naast Gods licht, eveneens in de eerste
oude hemel. De duisternis was dus het éérst te vinden in de
duivel, hij is er mee gekomen en pas later bracht hij die
over op de Eva en haar man Adam. Vandaar ook dat de
duivel de voorste of ‘vorst’ der duisternis wordt genoemd.
Binnen het machtsgebied van het rijk der duisternis neemt
de satan als engel van verderf de voornaamste plaats in, hij
staat in haar centrum als ‘boom des kwaads’, want er is in
hem geen enkel goed. (Joh.8:44)
De eerste hemel bevatte dus ooit één middelpunt, het
machtscentrum rond de troon van Jahweh. Vervolgens
kwam er duisternis in de oude hemel en ontstonden er twee
aparte machtsblokken, naast de troon van God was daar nu
ook de werking van satan. Tot slot zal er weer één
machtsgebied overblijven op de Troon van God, als
Christus volkomen gestalte heeft gekregen in Zijn trouwe
en volmaakte leden, die in de Kracht van Jahweh God
iedere vorm van duisternis hebben overwonnen en
weggedaan.
Sinds het sterven van de eerste mensen Adam en Eva, hun
kinderen en de geslachten daarna (behalve Henoch), is er
een extra ‘gebied’ of toestand bijgekomen. Dit is het
dodenrijk, waarin de zielen van alle mensen terechtkomen
die door te zondigen in dienst van de boze traden, en
zodoende het loon van de zonde moeten incasseren.
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De duisternis doortrekt het zielenleven en zondert hen van
God af. Tenslotte verliest de zondaar zijn aardse lichaam en
slaat hij of zij de ogen op in dit dodenrijk of hades.
Innerlijk of, ‘in de hemel’ blijft dit mens waar hij was, dus
verbonden met de zondemachten want ‘waar ter plaatse
waar de boom valt, daar blijft hij liggen’ (Pred.11:3)
De toestand waar de zondaar zich dan van bewust wordt is
die van schaamte en ‘naaktheid’, omdat hij niet bekleed is
met de gerechtigheid Gods. Dit overkwam ook de rijke man
uit Lucas 16, toen die na zijn sterven de ogen opsloeg en
uiteindelijk zag hoe arm en beklagenswaardig hij er
geestelijk aan toe was. De zondemachten hielden dit mens
d.m.v. ongerechtigheid in de dood, toen hij ook nog zijn
lichaam verloor restte hem alleen nog het contact der
demonen, die als ‘brandend vuur’ op hem overkwamen.
(Lucas 16:24)
De ziel en geest, het innerlijk van ieder mens is eeuwig.
Ook de geest van de zondaar blijft eeuwig zij het in geheel
ontluisterde toestand, in vergelijking tot de oorspronkelijke
potentie om Gods heerlijkheid te kunnen ontvangen,
voorgesteld als een ‘worm’. Dit ziet dan op het overblijfsel
van de ooit zo prachtige geestelijke statuur die de mens had
kunnen bereiken, indien men in plaats van de duisternis
voor het Licht had gekozen. Het gaat er om of men als deel
van Christus met God is verbonden en zo het leven in
geestelijke rijkdom en heerlijkheid ervaart, zowel vóór als
na het sterven. De zielen van de gestorven zondaars
daarentegen worden allemaal bijeengehouden in het rijk
van de dood, door Petrus ook wel de gevangenis genoemd.
(1Petr.3:19) Toen Jezus aan het kruis Zijn Geest aan de
Vader had overgegeven en dus weer met Kracht en
Koninklijke waardigheid werd bekleed, ging Hij binnen in
dit hemelse oord waar de zielen van alle gestorvenen tot
dan toe zich bevonden. (Ef.4:8)
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Deze derde plaats of ‘toestand’ in de hemel, het aloude en
sinds eeuwen gevestigde dodenrijk, is onze Heer Jezus dus
ook doorgegaan. Dit werd zodoende toegevoegd aan de
hemelen die Hij is doorgegaan. (Hebr.4:14) Grappig om te
vermelden is dat toen Jezus het rijk van de dood betrad, dit
uit zijn voegen scheurde en de posten van de poort des
doods van hun plaats werden getild! Logisch, op Christus
die levend en met heel Zijn gevolg naar binnen ging, was
dit duistere oord niet berekend.
‘Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog!
Opdat de Koning in moog' rijden.
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
't Is God, d' almachtig, Opperheer.
't Is God, geweldig in het strijden.
Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog!
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.’
(Ps.24:7-10 berijmd)
Degenen die daar verbleven, ondanks dat zij tijdens hun
leven God hadden gezocht en het goede wilden doen maar
faalden door gebrek aan kennis, werden eveneens door
Jezus vrijgemaakt en meegevoerd naar Zijn Koninkrijk, en
kregen deze goedwillende zielen alsnog deel aan de
levensboom. Onder hen bevond zich bijvoorbeeld ook
Abraham, die tijdens zijn leven reeds had uitgezien naar de
stad waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is.
(Hebr.11:10)
Ook hij kreeg een van de vele woningen in het paradijs
Gods, dankzij Christus Jezus die geen rechtvaardige
verloren laat gaan maar hen allen redt. Onder hen was zelfs
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de ex-moordenaar aan het kruis, want Jezus had hem zijn
zonden vergeven toen hij Hem als Koning en Redder had
erkend. (Luc.23:43)
De slang
De apostel Paulus schrijft in de tweede Korintebrief, dat de
gedachten van de duivel hem niet onbekend zijn.
(2Kor.2:11) Wat waren deze gedachten van de boze
waarmee Paulus op de hoogte was? Voor deze trouwe
geloofsheld die al zovele jaren op de weg van Jezus was en
onder leiding van Zijn Geest stond, was het eenvoudig om
de listen en de leugens in de werkwijze van Gods vijand te
doorzien. De identiteit van de boze wordt vooral bepaald,
doordat hij liefdeloos is en dus geen vergeving schenken
kan. (vers 10) Het voornemen om een mens niet te willen
vergeven en hem met een schone lei te laten beginnen,
daarvan wist Paulus dat moest duivels zijn. Behalve dat wij
nog eens zien hoe belangrijk het is de ander te vergeven, is
er een overeenkomst tussen hetgeen de slang in gesprek met
Eva veroorzaakte en hetgeen Paulus hier in de Korintebrief
aanhaalt. In de gemeente te Korinte was er sprake dat
iemand er ‘droefheid’ had veroorzaakt. Droefheid ontstaat
in de omgang met anderen, waarbij ongepaste en
afbrekende of zelfs kwetsende woorden worden gesproken.
Dergelijke liefdeloze en kwetsende woorden zijn altijd door
de boze ingegeven. Zo iemand laat zich op dat moment dus
door de mensenmoorder gebruiken, ten koste van de
dierbaren. Ik las eens deze zin: 'Het gesproken woord vliegt
als een kogel voort, en wee u als het kwetst en moordt!'
Negatieve opmerkingen maken bij degene die onbeschermd
is en erdoor kan worden geraakt veel stuk, zo’n vernieling
van andermans ‘waarde’ veroorzaakt dan verdriet en
droefheid.
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De Heer Jezus sprak: 'Hetgeen uit de mens naar buiten
komt, dat maakt de mens onrein'. (Matt.15:11) Degene die
boos spreekt of liegt, houdt niet van zijn naaste en die
liefdeloosheid maakt hem of haar onrein en onbruikbaar
voor God. Woorden als ‘stomkop’, ‘sufferd’ maar vooral
‘gek’, worden uit liefdeloosheid door de duivel gebezigd,
die wij als navolgers van Jezus nimmer meer in de mond
willen nemen. Wij bidden daarom geregeld tot God dat Hij
ons Kracht en zelfbeheersing wil schenken, zodat wij
zachtmoedige, herstellende en opbouwende woorden tot
elkaar zullen spreken. De slang drukte op het feit dat Eva
nog niet veel kennis had of erg ontwikkeld was. Het reptiel
liet haar nog even merken dat zij als ‘nieuwkomer’ nog
geen geestelijk inzicht bezat. Zij moest in deze hof nog veel
kennis en geestelijke bekwaamheid opdoen, dat was
immers ook de reden dat haar man en dus ook zij daar door
God waren geplaatst. De engelen Gods dienden Eva bij
haar opwassen ‘in kennis’ behulpzaam te zijn, en zij
verwachtte van hun kant geen enkele dreiging.
Wat er zich in de nieuwe leefomgeving van Adam en Eva
afspeelde doet ons een beetje denken aan vroeger, toen er
nog veel onderscheid was tussen het platteland en de grote
steden van ons land. Op het platteland woonden de
eenvoudige en hardwerkende mensen, wiens kinderen al op
jonge leeftijd mee moesten werken op de boerderij om in
het
levensonderhoud
te
voorzien.
De
meeste
plattelandskinderen hadden in die tijd dan ook niet zoals
tegenwoordig de kans om op school te blijven en te
studeren. Als dan deze jeugd met hun herkenbare povere en
vaak ouderwetse kleding eens in de gelegenheid was de
stad te bezoeken, werden zij vrij snel als ‘boertje’ herkend
en dikwijls bespot. Dit zijn uitingen om een mens achter te
stellen en hem daar ook te houden. Wie een mens om zijn
achtergestelde positie of beperkte vermogens kwetst, maakt
zich schuldig aan het tweede gebod en helpt hem zeker niet
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zich te ontwikkelen. Het tweede gebod luidt immers: ‘Gij
zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Matt.22:39) Wie niet
van zijn naaste houdt komt los van God en plaats zich
daarmee aan de zijde van de duivel, dus in de duisternis.
In zijn listigheid richt de slang zich niet tot Adam maar tot
Eva, die waarschijnlijk uit de communicatie met haar man
Adam van de geboden Gods wist. Het reptiel opent het
gesprek door Eva te bevragen over een gebod dat zij heel
goed kent: ‘God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten
van enige boom in de hof?’ Dat klinkt Eva bekend in de
oren en met haar antwoord kan zij blijk geven van het feit
dat ook zij kennis heeft opgedaan en op dit gebied haar man
volgt, zij antwoordt spontaan: ‘Van de vrucht van het
geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van
de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God
gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken;
anders zult gij sterven.’
Nu de slang haar aandacht heeft gewonnen en de dialoog
tot stand heeft gebracht, gaat hij verder: ‘Gij zult geenszins
sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet,
uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn,
kennende goed en kwaad.’ Dit kon Eva à la minute allemaal
niet verwerken en zij zweeg. Welbespraakt als hij was,
bracht de slang het opzettelijk naar voren dat Eva als
‘groentje’ zelf de achterliggende bedoelingen van Jahweh
niet kon doorgronden.
De slang moest nog even
benadrukken, dat Eva als nieuwkomer wat haar geestelijke
niveau betrof eigenlijk nog niet zoveel voorstelde. Dit
bewerkte bij haar het gevoel van achterstand, van
minderwaardigheid, een klimaat van onbehagen. De boom
der kennis van goed en kwaad zag er in de ogen van Eva
inderdaad stralend uit, dat kon zij niet ontkennen.
(2Kor.11:14) Ook wilde zij dat haar ogen voor die ‘hogere’
sfeer open zouden gaan en nam van de verboden vrucht,
waardoor zij Gods gebod overtrad en zondigde.
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Doch Eva en haar man Adam waren in hun rudimentaire
staat, en ondanks het verwarrende gesprek en de schijnbaar
heerlijke voorspiegelingen niet te verontschuldigen, de
gehoorzaamheid aan Gods gebod had hen voor de
ondergang kunnen bewaren.
Dat Eva door de woorden van het reptiel deze nare
gevoelens kreeg kunnen wij nu wel begrijpen, hij wilde
haar opzettelijk met z’n leugens kwetsen om haar
uiteindelijk te kunnen vermoorden. Eva wilde dit gevoel
van onbehagen zo snel mogelijk kwijt en probeerde zich te
herstellen, zij wilde ook verstandig zijn en at. (Gen.3:1-7)
Dit verlangen van Eva was op zich heel goed want God wil
verstandige mensen, maar zij stond bij de verkeerde boom.
Dat de slang het ‘listigste’ van alle dieren was, zoals in
Genesis 3 staat vermeld, is niet zo vreemd. Vóór de mens in
de hof kwam was daar immers reeds de slang, niet om
verstandig maar om ‘listig’ te worden. De duivel, die zijn
oorspronkelijke functie van dienende engel had verlaten
door God ontrouw te worden, was als ‘boom der kennis van
goed en kwaad’ nog steeds in de hof. Soms hoor je wel eens
de opmerking ‘waarom heeft God nu eigenlijk die
vervelende boom in de Hof geplant, als Hij dat niet had
gedaan had Hij daarmee veel ellende kunnen voorkomen’.
Het antwoord is dat ten tijde dat deze ‘boom’ een plaats
werd gegeven, deze helemaal goed, zuiver en goed was,
doch dit schepsel bracht uit vrije keuze zelf haat en
duisternis voort. Wie van deze occulte boom neemt of er
mee in contact treedt, komt onder zijn invloed en de
duisternis wordt dan met de boze gedeeld. Dat had de slang
ook gedaan.
Voordat Adam en later zijn vrouw Eva in de hof kwamen,
had de slang reeds contact gehad met satan. Zij had zich
helemaal voor zijn inspiraties opengesteld en zijn kant
gekozen, waardoor de slang de verdorven identiteit van de
duivel had overgenomen.

171

De slang hechtte zich aan de geest des duivels, die zich op
zijn beurt helemaal in haar kwijt kon. Die twee werden zo
tot één wezen en de satan bracht tijdens hun omgang de
vermogens van de slang op een ‘hoger’ paranormaal vlak,
waardoor satan via de slang met hoorbare stem tot Eva kon
spreken. Eva was immers zelf nog te ‘groen’ om geestelijk
te kunnen communiceren.
Van alle dieren was de slang nu dus de ‘listigste’ geworden,
en daardoor was zij voor de duivel interessant om haar bij
zijn plannen in te schakelen. Door zich aan de zijde van de
duivel te scharen, beeldde de slang ook in haar uiterlijke
verschijning het wezen van de leugenachtige ‘god’ uit in
wiens dienst zij stond. Wie zich aan een geest hecht wordt
tot één geheel met die geest, die voor hem of haar een bron
van verering is geworden. Uiteraard is dit afgoderij, want
de enige inspirerende Geest die rechtmatig aanspraak mag
maken om vereerd en aanbeden te worden is Jahweh, de
heilige God en Schepper Zelf. ‘Hemel en aarde, looft de
HERE Halleluja. Looft de HERE in de hemel, looft Hem in
den hoge.’ (Ps.148:1) Amen. Door aanbidding en verhoging
van Jahweh, geldt dezelfde wetmatigheid uit het Koninkrijk
der hemelen. In de Korintebrief staat hierover, ‘Maar die
zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.’ (1Kor.6:17)
Wie zich dus door de Heilige Geest aan de Christus Jezus
hecht, is één Geest met Hem geworden en zal voorzeker
Hem gaan gelijken. Wie echter achter een afgod of demon
aangaat, die wordt vanwege deze occulte daad direct met de
duisternis verbonden en er deel van. Dit was reeds gebeurd
met de slang en vervolgens benaderde de leviathan Eva.
Opmerkelijk te vermelden is hoe de verborgen omgang met
de duivel het hele wezen van de slang heeft bepaald,
inclusief haar demonische gestalte. De slang versplaats zich
sluipend over de grond, onhoorbaar richting haar prooi.
Haar ogen zijn altijd open, waardoor zij haar slachtoffers
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door beangstiging onder haar invloed probeert te brengen.
Denk ook eens aan de grote dwingende ogen van woedende
mensen. Hun ogen staan strak en dreigend en ze willen er
hun omgeving mee manipuleren en overheersen. Sommige
mensen kunnen zó boos kijken, dat alleen al hun blik de
partner klein en monddood maakt.
Een slang is doof, het is dus tevens zinloos om een mens
die in de greep van de duivel is te proberen met vleiende
woorden tot redelijkheid te brengen. Wie door demonen is
aangegrepen, is niet meer aanspreekbaar en wil naar
niemand luisteren. Soms zegt zo’n persoon ook letterlijk:
‘Praat maar een eind weg, ik luister toch niet..’
De slang zelf kent geen mededogen of medelijden. Haar
strakke gelaat verraad haar karakter dat immer onbewogen
blijft, ongeacht of mensen in nood zijn of om hulp roepen.
Zij kan niet van mensen houden. De tong van het reptiel
heeft twee uiteinden, een aanwijzing dat haar woorden
onbetrouwbaar ofwel ‘gespleten’ zijn. Indien het de slang
lukt haar woorden bij zijn slachtoffers ‘in te brengen’,
hebben zij net als een slangenbeet vanwege het gif een
dodelijke uitwerking.
De slang die zich met de boze vereenzelvigde door zich
vrijwillig geheel in zijn dienst te stellen, was dus met ‘list’
en ‘giftige woorden’ toegerust om Eva aan te vallen.
Bovendien had haar nieuwe duivelse meester haar, boven
alle andere dieren van een voor dieren onnatuurlijke
‘paranormale’gave voorzien; ze kon spreken. Dit méér
willen zijn dan de plaats die Jahweh haar had toebedacht,
maar waar zij door de duivel bovenuit werd getild, was
voor de slang waarschijnlijk de reden om zich volledig aan
de duisternis te geven. Dat de satan en de slang tot één
wezen zijn verworden, is op te maken uit de tekst ‘en hij
greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan,
en hij bond hem duizend jaren,’ (Opb.20:2)
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De mens is van eeuwigheid het kroonstuk op Gods werk en
degene waarmee de Vader alles letterlijk tot op het hoogste
niveau wil delen en wil samenzijn. Voor Hem is de mens
‘God in wording’, Zijn toekomstige Partner. De geest Die
Hij daartoe in de mens deed wonen begeert Hij met
jaloersheid, vandaar de verschrikkelijke toorn die Hij over
de boze geesten laat gelden, die bij de mens Zijn plaats
willen innemen. Om de mens tot in de allerhoogst hemel te
krijgen, heeft Jahweh eerst alles voorbereid en nu gaat Hij
door Christus datgene veroorzaken (Hi·WaH), waardoor de
‘mens-Gods’ tot aanzijn komt. Jahweh wil van Zijn nazaat
de mens, eveneens God maken. Deze troonpretendent die
de absolute macht en heerlijkheid van de Vader Zelf krijgt,
stijgt dan in schoonheid en potentie boven alle andere
schepselen uit. De engelen waren bij hun formatie helemaal
compleet, zodat zij geen groei hoefden doormaken om
daardoor een hogere positie in te nemen. Bij het ontvouwen
van de plannen Gods om de mens tot het ultieme niveau
van Hemzelf te brengen en daarmee hoog boven de
engelen, was er die ene engel die hiertegen in verweer
kwam. Waarom eigenlijk?
De boze kon niet accepteren dat de zwakke, onontwikkelde
en kwetsbare mens door de Vader zo de moeite waard
gevonden werd, terwijl hij reeds zo groot en krachtig was.
Wat zag Jahweh in deze zwakkeling? Hoe kon aan een
mens die ten opzichte van zíjn status en pracht, door de
Schepper zo’n hemelse heerlijkheid en verhevenheid
worden gegeven? De weg van de uit de aarde geschapen
Adam, die vervolgens een opleiding kreeg om ‘hemels’ te
worden, was dermate lang dat de boze er geen geloof in
had. Jahweh, Die altijd met geloof tewerk gaat en juist
vanwege Zijn onverzettelijk geloof met het kleine kan
beginnen, om vervolgens geduldig te wachten tot Zijn wil
zichtbaar wordt, daaraan ontbrak het de engel. Bij Adam’s
ontwikkeling van mens tot God, dienden Lucifer en zijn
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onderdanen vanwege Gods geloof zich van hun ‘hoge’
positie te verlagen en tot dit mensje af te dalen en hem te
dienen.
Dat was dan ook de vervolgtaak die zij van Jahweh hadden
gekregen, toen deze belangrijke figuur Adam in de
schepping verscheen. Dit begon de aanvankelijke
lichtdrager, die vrije toegang tot het geheel van de
schepping had, tegen te staan. De gedachten van Lucifer
voerden hem van de wegen des Heren vandaan, en sloten
als een strik om hem heen. De jaloezie die hij er jegens
Adam op nahield, noemt de Bijbel ‘de strik des satans’.
(1Tim.6:9) Rijk willen zijn en jezelf belangrijker achten
dan God en je naaste, leiden ertoe dat je in satans’ strik vast
komt te zitten. Kent u mensen uit uw omgeving of op uw
werk, de slimmeriken die zo dikwijls om zichzelf te laten
gelden de ander moeten kleineren met hun gevatte
opmerkingen. Hen ontbreekt het aan het goddelijke
vermogen een stapje terug te doen, zodat ook de zwakke
mens zich kan ontwikkelen en bijsluiten. Door hun houding
en manier van doen jegens de zwakken, laten zij hun
medemens verloren gaan. Jezus’ belangrijkste reden om in
de wereld te komen, is niet voor niets om wat verloren was
gegaan te zoeken en te redden. ‘Want de Zoon des mensen
is gekomen om het verlorene te behouden.’ (Matt.18:11)
Er ontstond tegenzin bij Lucifer om mee te blijven werken
aan de vele geloofsdaden van Jahweh. De gehoorzaamheid
en liefde tot zijn Schepper verdween. Jahweh bezit van
eeuwigheid het geloof dat de mens (van Christus) de plaats
naast Hem inneemt. Doch omdat de engel dacht vanwege
zijn grote rijkdom iets voor te stellen en zelf deze positie in
kon nemen, zonder enige liefde voor het geloof van
Jahweh, werd hij door het Opperwezen losgelaten. De boze
wilde de ontwikkeling der schepping aanpassen, en hij
achtte zijn route beter dan die God gekozen had. Met het
verlaten van de raad Gods werd er ongerechtigheid in hem
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gevonden.
Zijn
betweterigheid
leidde
tot
ongehoorzaamheid en zijn ongehoorzaamheid tot
ongerechtigheid, om zijn ongerechtigheid werd hij door
Jahweh verstoten, en nu Christus’ Lichaam volkomen
gestalte aanneemt, zal hij zijn definitieve ondergang
ondergaan.
Als ‘sterkere’ wilde satan in eigen kracht staan en hij keek
neer op degene die minder kracht en vermogens had dan
hijzelf, daarbij ging hij ervan uit dat hij Adam op zijn weg
naar God wel ergens onderuit kon halen; waardoor deze
mens nimmer meer naast God plaats kon nemen. Zo hij
reeds vermoedde, zag de duivel kans om de nog zwakke
mens in diens gang naar Gods hoogte te tackelen en hem de
hiel te vermorzelen. Maar doordat Christus de weg tot God
weer heeft vrijgemaakt en wij door de wedergeboorte Zijn
Geest van wijsheid ontvingen, kunnen wij nu deze oude
tegenstander de ‘kop’ vermorzelen. Christus verblijft in ons
en bij ons, en Zijn Kracht kan de ingevingen en
verzoekingen van satan pareren en buiten houden.
(Gen.3:15) Wat zegt dit neerkijken van de duivel over
mensen in onze omgeving, die zoveel moeite hebben met
de zwakkeren in de samenleving? Hun duivelse regime gaf
de Nazi’s het gevoel ‘Übermenschen’ te zijn, en vonden zij
mensen van een ander ras minderwaardig. Dit geeft een
kenmerk aan van mensen, die in plaats van de naastenliefde
zich laten leiden door satan. Door wie wordt de vader
geïnspireerd als hij zijn tienerzoon kleineert, dat deze er
weer eens niets van heeft gebakken en hijzelf op die leeftijd
het allemaal veel beter kon. Door de liefde van Jahweh God
of door de boze?
Trouwe engelen zien het onveranderlijke geloof van
Jahweh en conformeren zich eraan, zij weten dat niet zijzelf
maar alleen Hij aanbeden mag worden. Denk aan Gabriël,
de engel van de Heer Jezus, die erkende eveneens een
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mededienstknecht te zijn, en wilde niet door Johannes
aanbeden worden. Tijdens de langdurige verzoekingen die
satan in de woestijn tot de Heer Jezus richt, is het verweer
van de Meester: ‘De Here, uw God, zult gij aanbidden en
Hem alleen dienen.’ (Matt.4:10b) Ook dan, wanneer wij
door het Woord en de Geest van Christus geheel volkomen
zijn geworden en het geloof van Jahweh ons in Zijn hemel
tevoorschijn heeft gebracht, blijft het voor ons betamelijk
onze Heilige Vader alle liefde te bewijzen, in dankbare
aanbidding en lofprijzing. Zijn geliefde Zoon Jezus, die ons
alle geheimenissen aangaande het Koninkrijk van God
openbaart en die tot in alle eeuwigheden in alle dingen ons
voorbeeld is geworden, zegt tot hen die het eeuwige leven
willen beërven:
‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel
uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ (Luc.10:27) Wij weten
dat de Heer Jezus Christus ons heeft gekocht en betaald en
wij nu van Hem zijn geworden, daarmee heeft Hij ons
binnen Gods eeuwige raadsbesluit onze vaste plaats
gegeven, dat wij alles aan Hem danken en wij zonder Hem
niets kunnen zijn. Nu ook wij tot erkentenis van de
waarheid zijn gekomen, prijzen wij net als de heilige
engelen onze almachtige God Jahweh en huldigen Hem tot
in alle eeuwigheden, Halleluja!
Soli Deo Gloria
(Lat.: Alleen aan God de Eer)
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Een nieuwe schepping

De Bijbelse doop in de naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest, kan pas worden uitgevoerd als wij
beseffen dat wij ons in de dood bevinden, en op voorwaarde
dat wij Jezus aannemen en ons aan Hem overgeven. Dan
zal de Kracht waarmee Hij uit de dood kon opstaan ook in
ons komen. De apostel noemt dit ‘in Christus dood gedoopt
zijn’, om daarna ook deel te hebben ‘aan Zijn opstanding’.
(Rom.6:3,4) Ook datgene wat wijzelf kunnen presteren of
aan vermogen hebben en waar schijnbaar leven in zit, wordt
geheel overgegeven en met Christus Jezus begraven in de
dood. Hieruit blijkt dat niets van ons eigen leven in staat is
het waarachtige leven van God voort te brengen, maar
slechts het leven van Jezus Christus is daartoe in staat.
Ttoen Hij daadwerkelijk opstond uit de dood, konden wij
door Zijn Geest hetzelfde leven ontvangen. Dit alles is
volkomen genade van God.
De Heer sprak: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt
en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God
zullen horen, en die haar horen, zullen leven.’ (Joh.5:25)
Hieruit komt naar voren dat iedereen die niet naar Zijn stem
hoort in de dood blijft. Iedereen verkeert buiten Jezus om
dus in de duisternis of schaduw van de dood en is
onmachtig om de Heilige Geest van God te ontvangen. Ook
mensen met weinig zonden, goedwillende en oppassende
mensen wiens gedrag door velen als voorbeeld genomen
zou kunnen worden, zijn genoodzaakt zich tot God te
bekeren, indien zij eeuwig willen leven; dus behouden
willen blijven door de kracht van het Evangelie van
Christus.
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Alle mensen hebben het nodig dat zij een geestelijke
verandering ondergaan, iedereen moet inzien dat hij of zij
zonder Christus zich in de onreine toestand van zonde en
dood bevindt.
Jezus sprak Zelf: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods
is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.’, dus
verander en kom tot Mij, ga van de dood over in het Leven;
ga het Koninkrijk Gods binnen. (Mar.1:15) Hij doopt je
helemaal onder, dus ook datgene van je leven waarvan je
denkt dat het ‘bruikbaar’ is komt in de dood, om je er
vervolgens uit naar boven te halen, en vanwege je onschuld
en rechtvaardigheid je het eeuwigdurende leven te geven:
de Heilige Geest.
Om in het Koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan, dienen
wij ons eigen oude leven dat contact heeft gehad met de
boze geesten, prijs te geven en los te laten. ‘Laat los en gij
zult losgelaten worden..’ (Luc.6:37) want, ‘Niemand is
goed dan God alleen..’ (Mar.10:18) Christus is goed, want
Hij is Gods Zoon en de Zoon en de Vader zijn één.
(Joh.10:39) Alles wat wij mensen mét elkaar zijn en
voorstellen en alles wat wij gezamenlijk gepresteerd
hebben, in ons woont niets dat goed genoeg is om aan de
dood te ontkomen. Zonder Gods Evangelie is de mens
geestelijk ziek en afgeschreven en men dient Christus’
woorden te aanvaarden, waardoor het individu nieuw leven
van Hem ontvangt. Wedergeboorte is noodzakelijk. De
Meester sprak ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk
Gods niet binnengaan.’ (Joh.3:5) ‘Tenzij’ sluit elke andere
mogelijkheid uit. Wie niet tot erkenning komt dat hij of zij
ellendig is en in de dood verkeert en Jezus de Redder nodig
heeft, kan niet wedergeboren worden.
De Heer Jezus onderging voor ons en alle medemensen de
toestand van de dood; dat is het loskomen van de Kracht en
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liefdevolle aanwezigheid van de levensbron zelf, de
Allerhoogste God en Vader van Jezus. Terwijl Jezus de
bescherming van Zijn Vader moest ontberen, was Hij nog
steeds de Christus, dat wil zeggen de Zoon van God. Jezus’
Naam, majesteit en afkomst waren nog steeds dezelfde,
ondanks dat Hij er vrijwillig van afzag om van deze positie
gebruik te maken. Hij gaf bij Zijn discipelen aan dat Hij
direct op de hulp van Zijn Vader kon rekenen, zelfs indien
Hij Hem om een legermacht aan engelen zou vragen.
(Matt.26:53) Omwille van de wil en de plannen van Zijn
Vader Die Jezus boven alles liefheeft, gaf Hij Zich uit eigen
vrije wil over in de macht van zondaren, waardoor Hij alle
martelingen en angsten zou ondergaan, beginnende in
Getsemane tot en met de kruisdood op Golgota.
(Matt.26:45)
Dood zijn wil dus zeggen, het ontberen of missen van het
contact en de nabijheid van God, een besef van leegte en
doelloosheid, waardoor onbehagen en angst optreedt. Dit
klimaat kwam over de Christus Gods en ging Hem, nadat
Hij bij het laatste avondmaal Zijn dood had aangekondigd,
in de hof van Getsemane - gelegen op de Olijfberg, het
woord betekent ‘oliepers’ - steeds meer omringen. De
wurgende doodsgreep kreeg Jezus steeds verder in zijn
macht, om vervolgens zijn climax te bereiken in de
bespotting, de slaag en de kruisiging op de schedelberg.
(Matt.27:33) De zondeschuld van alle mensen van alle
tijden en de gruwelijke straf die daaruit voortvloeit, voelde
Jezus in geest en lichaam op Zich aanstormen. (Ps.22:13)
Jezus echter nam niet Zijn eigen last of schuld op Zich,
want die was er immers niet, maar Hij nam de ellende van
alle anderen; van ieder individueel mens, die als zondaar in
deze wereld leeft maar die de Vader ondanks alles toch
liefheeft en via Jezus kan gebruiken bij de voltooiing van
Zijn schepping.
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Als Jezus de dood ondergaat is Hij nog steeds de
Rechtvaardige, die de collectieve straf ondergaat van
onrechtvaardigen en zondaars. Vanwege het rechtvaardig en
onschuldig blijven tijdens de lijdensweg en de veroordeling
van Christus, is het de Vader mogelijk om Zijn Zoon na
deze gruwelperiode wederom de Kracht en de heerlijkheid
terug te geven. Dit moment breekt aan als de Heer Jezus
voor Zijn sterven zegt: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn
geest.’ (Luc.23:46) Zo zien we dat ook de rechtvaardige
rampspoed kan overkomen, maar God Zelf zal hem
vanwege zijn standvastig geloof uiteindelijk daaruit
verlossen, omdat hij onafgebroken op de Almachtige blijft
vertrouwen. ‘Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch
staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de
rampspoed.’ (Spr.24:16) Paulus schrijft om die reden; ‘Want
gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot
geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit
geloof leven.’ (Rom.1:17)
De tijd is aangebroken dat hij die alle rampspoed
veroorzaakt de satan, door Christus successievelijk wordt
buitengeworpen en uitgeschakeld, om uiteindelijk geheel te
worden weggedaan. (Joh.12:31) Christus wordt gevormd
door Jezus, tezamen met die mensen die door de
wedergeboorte aan Zijn Lichaam zijn toegevoegd en de
Heilige Geest hebben ontvangen.
De ‘boom’ der kennis van goed en kwaad die reeds in
Genesis wordt genoemd (de duivel), had door Adam
gerooid en uit het paradijs verwijderd moeten worden.
Hierin is Adam niet geslaagd, waardoor de voornemens van
de Vader werden opgeschort.
Hij die uit de Heilige Geest geboren is namelijk Jezus
Christus, de ‘laatste Adam’ is daarin wel geslaagd.
(1Kor.15:45) Jezus heeft de boze overwonnen, waarna nu
de volledige verwijdering uit de hemelen volgt.
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De oude slang, de duivel dat is de satan, werd door Jezus
Christus de heerschappij afgenomen, terwijl de Meester
Zich nu manifesteert in allen die tot geloof gekomen zijn.
(2Tess.1:10)
Jezus antwoordde een wetgeleerde dat als hij zich aan de
wet zou houden en Jahweh God zou liefhebben uit geheel
zijn hart en met geheel zijn ziel en met geheel zijn kracht en
met geheel zijn verstand, en zijn naaste als zichzelf, hij
daardoor zou leven. Doch alle mensen die dat niet doen
maar zondigen, ontberen vanwege die zondedaden de
nabijheid en het leven van God. Dit brengt een ieder in
geestelijke duisternis, waardoor zelfs ook het vleselijke
lichaam zijn ultieme bestemming niet kan bereiken en zal
sterven om tot ontbinding over te gaan. (Gen.3:19) Jezus is
door Zijn Vader gestuurd om vanuit het Paradijs dit
waarachtige leven in de wereld te brengen, waar alle
mensen gezeten zijn ‘in de schaduw des doods’. (Luc.1:79)
Jezus is de mobiele ‘levensbrenger’, Hij komt van de Vader
en is steeds met dit kostelijke leven onderweg, om zoveel
mogelijk geestelijk dode mensen tot leven te wekken.
Bij de waterdoop van Jezus door Johannes de Doper,
verbeeldt Jezus de toestand van de mens (heid) die
onderworpen is aan de zondemachten en daardoor
ondergaat in de dood. Jezus was niet vanwege eigen zonde
aan enige zondemacht onderworpen, zoals wij allemaal dat
wel waren, maar Hij onderwierp Zichzelf vrijwillig aan hun
macht om ónze zonden, die Hij op Zich nam om ons
daaronder vandaan te halen. De heerlijkheid en de Kracht
van de Vader waar Jezus tijdens Zijn omwandeling en
prediking mee was aangedaan, kon Hij vanwege het contact
met de horden onreine geesten niet handhaven. Vandaar dat
Hij tijdens Zijn overgave daar vrijwillig afstand van had
genomen. Wat in de dood overbleef was deze
Rechtvaardige Zoon, Die bij het ondervinden van de volle
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straf nimmer zondigde maar rechtvaardig bleef om, na alles
volbracht te hebben, uit de dood op te stijgen en de
heerlijkheid en de Kracht van de Vader weer op te nemen.
(Joh.10:18) De oude mens(heid) ging door de zonde onder
in de dood, maar de nieuwe mens(heid) wordt door de Heer
Jezus Christus gered en uit de dood naar boven gebracht.
Jezus bracht, door ook de dood ondergaan te hebben,
daarmee het onvergankelijke en onsterfelijke leven voort.
(2Tim.1:10)
Zo staat er van de Heer Jezus dat Hij voor korte tijd
beneden de boze engelen was gesteld; zij konden dus
vanwege ónze zonden over Hem heersen en Hem treffen.
(Hebr.2:7) Het water beeldt de doodstoestand uit; een sfeer
waarin het voor een mens niet meer mogelijk is om te
ademen en te functioneren. In deze doodstoestand bevindt
zich ieder mens, want iedereen was voor hij of zij eigendom
van Jezus werd een zondaar. (1Joh.1:10) Boze geesten
ontzegden ons door de zonde de ‘levensadem’ van God, en
geestelijk waren onze ogen gesloten en waren wij in de
dood.
Indien nu ergens op de wereld een mens de woorden van
Jezus hoort, dat God ondanks zijn zonden van hem houdt,
hem alles wil vergeven en wil rehabiliteren door het nieuwe
overwinnende leven te schenken, wordt dit mens daar
geestelijk wakker van en beseft hij waar het op aan komt.
‘Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door
de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is
het brood dat uit de hemel nedergedaald is, ... wie dit brood
eet zal in eeuwigheid leven ... de woorden die Ik tot u
gesproken heb, zijn geest en zijn leven’ (Joh 6:57,58,63).
Wie door geloof zich aan Jezus hecht en Zijn woorden
bewaart, komt tot leven. (Joh.15:10) Jezus Christus is de
enige en daarmee de unieke weg, om de oorspronkelijke en
zeer hoge bestemming van de mens te kunnen bereiken.
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De mens is immers het mooiste wat de Schepper ooit heeft
geformeerd, hij is de kroon op Zijn schepping. (Ps.8:6) De
waarde die de Vader aan een mens toekent gaat vele malen
verder dan wij ons realiseren of kunnen voorstellen, dit
komt naar voren als deze mens de ganse schepping gaat
verlossen. (Rom.8:19)
Jezus geeft Zich bij Zijn waterdoop over aan Johannes die
als doper in deze (overdrachtelijke) handelingen de hoge
positie van Jezus inneemt. Zoals Johannes dat zelf al zei is
Jezus ook zijn Meerdere en Hij is het die ons doopt, niet
met water maar met de Heilige Geest. Daar in de Jordaan is
het doper en dopeling, Johannes en Jezus. Bij de doop in de
Heilige Geest, die de waterdoop en alle andere zichtbare en
tastbare zaken ver te boven gaat, zijn er opnieuw Doper en
dopeling. Nu echter zijn dit Jezus en het mens dat zich in
geloof aan Hem hecht en Hem liefheeft, zijn zondige daden
door Hem laat afgewassen en zeker weet dat de Vader hem
of haar vanwege dit feit van Zijn Geest zal schenken.
(Luc.11:13) In deze wereld, waar alle mensen door de boze
geesten aan de duivel werden onderworpen en de
doodsmacht heerste, kwam daar Jezus Christus om de
goedwillende mens te redden van zonde en dood en vrij te
maken uit deze geestelijke gevangenis. (Luc.4:19) Halleluja
voor Jezus Christus!
Als zondaar hoorden wij de woorden van Jezus, van
vergeving en van liefde en van eeuwig leven in het paradijs
Gods, en dat Jezus met Zijn bloed betaalde om ons los te
kopen van de overheersingen van satan en dood. Het
geloof, dat Jezus dit voor ieder van ons deed door Zijn
eigen leven over te geven en in onze plaats de doodstraf te
ondergaan, maakt ons tot rechtvaardigen die geen schuld
meer open hebben staan. (Rom.5:1-2) Deze oprechte
rechtvaardige wil door middel van de waterdoop van dit
heilsfeit getuigenis geven, omdat hij van zijn Heer houdt
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Die hem heeft vrijgemaakt. Petrus sprak de bewoners van
Jeruzalem deze woorden toe: ‘Bekeert u en een ieder van u
late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot
vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen.’ (Hand.2:38)
Dit was ook precies wat Paulus deed, nadat hij op gezag
van Jezus naar Damascus was gereisd en daar van Ananias
had gehoord dat hij een getuige van Jezus moest zijn. ‘En
nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden
afwassen, onder aanroeping van zijn naam.’ (Hand.22:16)
De mens die zich bekeert en het Evangelie gelooft, erkent
dat hij of zij in zijn oude staat onnut is voor God. Hij geeft
zijn oude leventje bij zijn waterdoop zinnebeeldig aan
Jezus, die hem had gezocht en Zijn hand naar hem had
uitgestoken. In onze dood vanwege begane zonden, kwam
Jezus de Barmhartige tot ons om ons te zoeken en te
redden, door ons onze zonden geheel kwijt te schelden en
weg te doen. (Kol.2:14,15) Het is dus niet zo dat wij
ophouden te bestaan of dat wij onze ziel, ons ‘ik zijn’
verliezen, maar door Jezus worden wij gereinigd en in onze
geest met God verenigd.
De geest van een mens die wederomgeboren wordt, begint
door de Geest van Christus waarmee hij nu één geheel is
geworden, zijn oorspronkelijk bedoelde en verheven doel te
bereiken. Zo voegt God deze twee tot één geheel, en wat
God heeft samengevoegd dat scheidde de mens niet.
(Matt.19:6) Ons ‘ik’ wordt door sommigen ook wel de
‘psyche’ genoemd en bepaalt onze persoonlijkheid. Indien
geïnspireerd door demonen, is de mens boosaardig en slecht
en zondigt hij tegen de geboden van God. Indien verenigd
met Christus, komt de mens Gods tevoorschijn en heeft hij
er plezier in de wil van God te doen; dat is het goede, het
welgevallige en het volkomene. (Ps.40:9)
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Levendmakende Geest
Het oude zondige leven, waarin zondemachten vrijspel
hadden, zich uitende in bezitsdrang, zelf belangrijk willen
zijn, en de vele vleselijke begeerten die zo de oude
persoonlijkheid hadden bepaald; dát is wat de mens die zich
tot God bekeert verliest. De onbruikbare en zondige mens
komt tot erkentenis van zijn (‘ik’) innerlijke armoe en
ellende, en geeft zich over aan Jezus. Ondergaande in het
water (dus de dood), pakt hij de hand van Jezus beet, die
hem in deze doodstoestand met Zijn Evangelie benaderde
en vond! Bij het opstijgen van Jezus uit het water (de dood)
waarbij Hij ons met Zich meevoert, blijft het oude zondige
leven onderworpen aan de dood en daarin achter. Het mist
immers de kracht om uit de dood op te staan, dit kan alleen
de Rechtvaardige Christus doen. Als nieuwe schepping
staan wij in Christus handen op uit de dood. Onze
Heiland Jezus kwam tot ons in de wereld, het werkterrein
van de boze, in een situatie waarin wij door de zonde
reddeloos verloren waren, om ons levend te maken met
Gods leven dat niet aan de dood onderworpen kan worden.
Indien wij ons niet voor Jezus schamen, laten wij
(jong)volwassen ons in een waterbad (of bassin)
onderdompelen, om zo dit heilsfeit uit te beelden en ervan
getuigenis te geven dat wij deel van Christus zijn
geworden. (Rom.6:4) Jezus redde ons, toen de optie om
Gods heerlijkheid te ontvangen voor ons reeds lang
verkeken was. Christus heeft onze geest opgewekt en
levend gemaakt, door ons aan Zijn Lichaam toe te voegen.
Zoals Adam over Eva sprak: ‘zij nu is vlees van mijn
vlees..’, zo spreekt Christus nu over ons, dat wij van Hem
zijn. Dat was ook de reden dat de Meester aan de ijverige
farizeeër vroeg ‘Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?’
(Hand.9:4) Jezus vroeg niet ‘Saul, Saul, waarom vervolg je
die mensen’, maar Hij vroeg: ‘waarom vervolg je Mij?’
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Ons hart van steen, vanwege de hardheid der demonen, is
door Jezus in een levend en zachtaardig hart veranderd
omdat Hij de boze geesten heeft uitgezet. (Ez.11:19) Onze
identiteit, ons nieuwe wezen hebben wij aan Jezus te
danken, omdat Hij ons heeft voortgebracht. Hij heeft ons
verwekt, waardoor wij in de onzienlijke wereld der geesten
tot leven kwamen; een geestelijke geboorte. Dit wordt
‘weder’ of opnieuw geboren worden genoemd. Ditmaal niet
in natuurlijke of vleselijke zin maar in geestelijke zin.
De wedergeboorte ziet niet slechts op de tegenstelling
tussen de geboorte van een baby van vlees en bloed, ten
opzichte van de geboorte van een mens in geestelijke zin.
Bij de wedergeboorte zoals de Heer Jezus bedoelt, gaat het
in eerste zin om de cruciale verandering van de ‘mens des
harten’, dus zijn geest en ziel. Het is immers voor ieder
volwassen mens zo dat al hebben zij geen deel aan Christus,
zij toch een geestelijke of onzienlijke existentie hebben, al
bevindt zich die in de duisternis. Zij bevonden zich al in de
hemelse gewesten maar dan aan de donkere zijde, waardoor
er een bedekking over hun denken lag. (2Kor.3:14). De
wedergeboorte brengt de mens vanuit zijn geestelijke
duisternis in het licht van het Koninkrijk van God. De
gevolgen daarvan zijn direct merkbaar in de compleet
veranderende gedachtegang van hem die opnieuw is
geboren. Het denken wordt volkomen vernieuwd, evenals
de vaste zekerheid door geloof in Jahweh God; in de
hemelen is dit mens onder Christus’ leiding gekomen.
Zonder de Geest van God is het eenvoudigweg voor geen
enkel mens mogelijk stand te houden tegen de pressie en
verleidingen van het leger der boze geesten, waar we
dagelijks mee geconfronteerd worden. (Hebr.12:1) Paulus
kwam tot de conclusie dat vóór hij van Christus was in hem
geen ‘goed’ woonde, dus afdoende eigen kracht om de
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zondemachten te pareren. In de oude Paulus, hoe elitair en
voornaam hij ook was vanwege zijn studies aan de voeten
van Gamaliël, was hierdoor helemaal niets voorhanden of te
vinden dat hem het goddelijke leven kon geven, of ook
maar een beetje dichterbij kon brengen.
Doordat Paulus zich aan Jezus Christus gaf werd hij een
nieuwe schepping. De Heilige Geest was de Enige gebleken
Die bij machte was de apostel deelgenoot te maken van de
Kracht en de heerlijkheid en het licht van het eeuwige
leven. Toen hij dat waarachtige leven van zijn Heer Jezus
Christus eenmaal had kunnen aannemen, beschouwde hij al
het andere, ook zijn oude kennis, als ‘drek’ of vuilnis.
(Fil.3:8)
Dit betekent dat het zielenleven van de vaak goedwillende
en zijn uiterste best doende zondaar eveneens in de wereld
der geesten aanwezig is, maar daar is hij onderworpen aan
demonen en daardoor bevindt hij zich dus in het ‘lichaam
des doods’. (Rom.7:24) Ook dan vormt een mens een
geestelijke éénheid, maar dan met de boze machten die hun
duisternis in hem kunnen overbrengen. Deze duisternis
vanuit de hemelse gewesten is er de oorzaak van dat hij of
zij geestelijk blind is. (Joh.9:39-41) Naar hun inwendige
mens, de mens ‘des harten’ zijn deze lieden dood. Er is
geen weg denkbaar waarlangs een mens aan deze
doodssituatie kan ontsnappen, dan alleen door Jezus
Christus. Uit eigen kracht, of met hulp van mensen lukt het
niemand. Indien er mensen zijn die dit desondanks toch
proberen, geraken zij hoogstens door occulte of
spiritistische ideeën van anderen naar hun ziel nog verder in
de duisternis. (Matt.15:14)
Dan zijn er nog de miljoenen die in geestelijke zin geboren
zijn uit de Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristoteles.
Deze drie zijn de grondleggers geweest voor de moderne
westerse psychologie en filosofie. Er wordt gepoogd allerlei
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verklaringen voor het gedrag van het individu te vinden en
oplossingen aan te dragen om aan het ‘ik’ iets te
veranderen, maar allemaal kenmerken zij zich dat ze Jezus
Christus buitensluiten. Vandaar dat deze wegen nimmer tot
waarachtig leven leiden, want waarlijke verlossing van het
kwaad der demonen, kunnen de filosofen en psychologen
niet schenken. Paulus geeft vanwege zijn kennis aangaande
het Evangelie van Christus in één enkele zin duidelijkheid,
over hoe slecht gedrag moet worden aangepakt. Hij maakt
in de hemelse gewesten onderscheid tussen de ziel van een
mens, en de zondemachten die hem belagen; ‘Indien ik nu
datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer,
maar de zonde, die in mij woont.’ (Rom.7:20)
Trouwens iedere wetenschap of godsdienstige geleerdheid
buiten de Heer Jezus om, mist het vermogen om iemand
dichter bij God te brengen, al hebben zij daar dikwijls de
schijn van. Holle godsdienstige plichtplegingen en de
traditionele liturgie die daarbij hoort, brengen eveneens
mensen voort, maar ook zij zien de belagers van zonde en
duisternis niet en blijven ondanks hun inspanningen in de
dood. De brute zondaar en de intellectueel delen zonder
Christus hetzelfde lot. Zo was daar de Joodse geleerde
Nikodemus, die ’s nachts tot de Heer Jezus kwam om Hem
te vragen hoe een mens, die reeds lang volwassen is en dus
vele opvattingen, ideeën en overtuigingen had verzameld,
wederom geboren kan worden.
Nikodemus moest, indien hij het Koninkrijk van God wilde
binnengaan, al zijn kennis aangaande de oude Joodse
denkwijze loslaten en dit alles ten enenmale voor onnut
houden. De ‘moeder’ die Nikodemus geestelijk had
voortgebracht was de Joodse elite, de Thora en Jeruzalem
met haar tempeldienst. Omdat deze gestudeerde man in zijn
status als ‘overste der Joden’ helemaal verweven was met
de Joodse denkwereld, moest hij daar in geestelijke zin van
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worden verlost. Eenmaal uit de duisternis van deze
‘moeder’, zou ook Nikodemus door zijn wedergeboorte het
waarachtige Licht aanschouwen, Jezus Christus.
Al het oude moest hij loslaten en het denken en de leiding
van Christus daarvoor in de plaats krijgen. Al zijn eigen
belang en status moest hij opgeven, om het belang van God
te dienen en door Hem geëerd te worden, in plaats van door
mensen. De gedachte om al zijn jarenlange zekerheden te
verliezen, om als een kind zonder enige bagage Christus
daarvoor te ontvangen, bracht hem tot de vraag: ‘Hoe kan
een mens geboren worden als hij oud is?’ (Joh.3:4) Paulus
schrijft in zijn brief aan de Galaten over Jeruzalem, waar
ook Nikodemus deel van uitmaakte, dat het tegenwoordige
Jeruzalem met zijn kinderen in slavernij verkeerde. Hij
voegt daar vervolgens aan toe: ‘Maar het hemelse
Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.’ (Gal.4:25,26)
Van de duisternis van het oude geestelijke ‘lichaam’
waarmee wij in de onzienlijke hemelse gewesten zijn
verbonden en dat altijd in de dood verkeert, moeten wij
door Jezus Christus worden verlost. Of het nu gaat om de
zondaar met zijn vleselijke zonden van overspel,
verslavingen en onreinheid, of om intellectuele arrogantie,
hoogmoed, zelfgerichtheid, filosofie of andere goddeloze
studies, ten allen tijde is de hemelse mens hierdoor in de
donkerheid van een ‘lichaam van de dood’. Zoals een baby
het licht niet kan waarnemen zolang hij nog in de buik van
z’n moeder is en zal omkomen indien hij niet geboren
wordt, zo komt ook een mens om, indien hij of zij niet uit
de duisternis van het oude geestelijke ‘lichaam des doods’
tevoorschijn komt.
De wedergeboorte, waarbij de oude denkpatronen met haar
zinloze idealen geheel worden losgelaten, is dus voor
iedereen noodzakelijk. Alle banden met boze geesten die
een mens in de dood voerden, worden daarbij verbroken.
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Met het nieuwe heilige leven waar Christus Heer is, zijn de
oude zondige praktijken onverenigbaar, niemand kan
immers twee heren dienen.(Luc.16:13) De kracht en
invloed van de zondemachten wordt door de wedergeboorte
tenietgedaan, zij is overbodig geworden en wordt door de
nieuwe schepping losgelaten. Om dit met een beeld te
verduidelijken; de navelstreng die ‘moeder’ en ‘kind’ in de
duisternis steeds had verbonden, wordt na de
wedergeboorte doorgesneden.
Hieruit blijkt dat het bestaan zoals talloze mensen dat
hebben en zich beperkt tot enkel de materiële en zichtbare
dingen, geen eeuwigheidswaarde bevat. Het vergaat
dergelijke mensen in het gunstigste geval als de rijke man
waar Jezus in Lucas 16 over vertelde. Een mooi huis, volop
te eten en veel feesten. Maar uiteindelijk komt aan al dit
zingenot een einde en blijkt zo iemand in feite
beklagenswaardig. Zonder de liefde voor Christus,
waardoor ook de liefde voor de naaste uitblijft, hebben
demonen vrije toegang tot zo’n persoon. Na het sterven
worden deze onreine geesten dan als ‘een vlam’ van
pijniging ervaren. (vers 24)
En wat denkt u van de Joodse geleerden uit de gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. Dit waren
beide kopstukken van de Joodse elite, de een priester en de
ander een Leviet. Zij hadden aan hun naaste geen
boodschap, maar meenden in plaats daarvan door intense
studie van de Thora het eeuwige leven te vinden. (Joh.5:39)
Het is de Heer Jezus die leert om de liefde van God te
ontvangen, welke tot ons komt als wij ons tot Hem bekeren
en ons laten dopen en door gebed de Heilige Geest
ontvangen. Deze is het Die eeuwig leven geeft, en Zijn
liefde openbaart zich in elk mens die met Christus Jezus tot
één wezen is geworden. Hij of zij die liefde bewijst aan de
medemens kan dan zonder gestudeerd te hebben, ja zelfs al
is hij een Samaritaan (door hen uit Judea als onzuivere
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Joden beschouwd), deel aan God hebben en Hem eren in
goede werken.
Geest, ziel en lichaam
De ziel en geest van een mens vormen een geheel, en zijn
uniek voor de bepaling van onze persoonlijkheid. Dit
onzienlijke of geestelijke gedeelte vormt tezamen met het
vleselijke lichaam het totaal, de volheid of de hele mens.
Wanneer ziel en geest gescheiden worden van het vlees, kan
dit lichaam niet verder functioneren in de stoffelijke wereld
en sterft af. Het hemelse gedeelte, de geestelijke mens blijft
waar hij zich op dat moment bevond; ofwel nog in de
duisternis van de dood óf door Christus Jezus in het licht
van het leven. (2Kor.5:1)
Dat de apostel bij zijn uitleg een differentie aanbreng door
de geest, de ziel en het lichaam apart te noemen, beoogt niet
deze componenten te scheiden, maar daarentegen veeleer
om ze ten volle te waarderen. ‘En Hij, de God des vredes,
heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam
moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in
allen dele onberispelijk bewaard te zijn.’ (1Tess.5:23)
Geest en ziel van ieder mens vormen dus een geheel, die
niet los van elkaar functioneren. Waar de geest van de mens
zich bevindt, daar is ook de ziel aanwezig en omgekeerd. In
een allegorische voorstelling van geest en ziel, zou de ziel
kunnen worden voorgesteld als het hart van een ‘lichaam’.
De geest stelt dan het geheel van het (geestelijk)lichaam
voor. Bij de zijnen is Christus ‘boven’ dit lichaam geplaatst,
en heeft als Hoofd de leiding en de controle over het
geheel. In deze voorstelling is de ziel onderworpen aan de
Geest waarmee hij is verbonden, zoals het lichaam van een
mens gaat waarheen het hoofd hem leidt.
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Ook de Vader beschikt over een ziel, zoals de profeet Jesaja
documenteerde in zijn profetie over Jezus Christus; ‘Zie,
mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn
ziel een welbehagen heeft..’ (Matt.12:18) Terwijl Jezus van
Zijn Vader zegt dat Hij Geest is. (Joh.4:24) Geest en ziel
gaan samen omdat zij een geheel zijn, zowel bij God als bij
de mens, die door Hem als Zijn beeltenis werd geformeerd.
Het is niet de bedoeling dat wij geest en ziel in het vleselijk
lichaam van een persoon trachten te lokaliseren, waarbij
dan bijvoorbeeld de geest in het hoofd zou verblijven en de
ziel in het vleselijk hart. Sommige onmondige christenen
doen dit wel, en komen dan met hun voorstelling van zaken
in de problemen bij onderwerpen als orgaantransplantatie of
het donorcodicil. Wat te doen als het leven van een mens
gered kan worden d.m.v. een harttransplantatie, terwijl dit
hart afkomstig is van een ongelovige? Is zo’n patiënt na de
geslaagde operatie dan zelf ook weer een ongelovige
zondaar? Nee, met de mens ‘des harten’ wordt de
onstoffelijke geestelijke mens bedoeld; zijn geest en ziel.
Een vleselijk hart, al dan niet door orgaandonatie
verkregen, kan zich niet op dat niveau bewegen of daar
verblijven. (1Kor.15:50)
Beiden, geest en ziel duiden op het onstoffelijke deel van de
mens, dat tijdens het menselijke leven de beschikking heeft
over een lichaam van vlees en bloed. Wanneer de Psalmist
uitroept: ‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in
mijn binnenste een vaste geest’, is dit een bede om
vernieuwing van de ganse innerlijke, geestelijke mens.
(Ps.51:12) Soms worden behalve het hart ook de nieren
genoemd als aanduiding van dit hemelse, onzienlijke deel
van de mens. Zo zag David met zijn geestesoog dat God in
de onzienlijke wereld de innerlijke mens bezoekt door ‘hart
en nieren’ te toetsen. (Ps.7:10 / 26:2)
Blijvend binnen de parabel, is de ziel het orgaan waarmee
het vleselijke lichaam in de stoffelijke en tastbare omgeving
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alle prikkels zintuiglijk kan waarnemen en opnemen. Een
ontzield of dood lichaam daarentegen, valt op geen enkele
wijze meer te prikkelen. Kennis, ervaringen, bezittingen,
fantasieën, geboden, etc., kunnen allemaal door de ziel
worden verzameld, indien die door deze dingen geprikkeld
wordt. Alle prikkels die vanuit de stoffelijke wereld een
begeerte opwekken, kunnen zich zo vrij aan de ziel
aanbieden, die daarmee verzocht wordt.
De ziel zal aansporen dat het lichaam wordt ingezet om in
deze behoeften te voorzien. Óf dat gebeurt hangt af of dit
past bij het gebod Gods, de ‘Heer’ der ziel. De geest,
verbonden aan de ziel speelt daarbij de bepalende rol. Zoals
genoemd heeft de geest de leiding over het zielenleven, dus
alle impulsen en prikkelingen in goede óf in slechte zin
worden door hem getoetst. De geest is de drager van de
wetmatigheid waarmee gemeten wordt bij de keuzes die de
ziel neemt. Het gevolg daarvan is, dat uit de keuzes die een
mens neemt en de daden die hij doet, opgemaakt kan
worden welke wetten zijn geest erop nahoudt, die deze
handelingen fiatteert. Onze Heer Jezus sprak:’ Zo brengt
iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte
boom brengt slechte vruchten voort.’ (Matt.7:17)
Zo zien we dat van zichzelf geen enkele ziel slecht is, doch
verbonden met boze geesten, wordt dit machtige orgaan
ingezet voor de meest verdorven praktijken. Indien een
mens de controle over zichzelf verlies en demonen over zijn
zielenleven kunnen gaan regeren, zullen zij hún wetten in
zijn binnenste leggen. De onreine demonen besmeuren door
de zonde de ziel van de mens en voert deze persoon in
geestelijke duisternis en uiteindelijk naar de afgrond, indien
hij of zij niet wordt verlost door het Evangelie van Jezus
Christus.
Onder leiding van de duivel de overste der ‘lucht’, kan de
mens nooit tot zijn eigenlijke en oorspronkelijke doel
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komen, waartoe hij door God was geschapen. Zijn
bestemming en identiteit als beelddrager van de Heilige
Jahweh, kan de geestelijk dode mens niet waarmaken. Jezus
sprak: ‘Want wat baat het een mens, als hij de gehele
wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?’
(Luc.9:25)
Als een ingenieur zijn ziel en talenten inzet om
landbouwmachines te fabriceren, waarmee mensen in
ontwikkelingslanden geholpen kunnen worden, dient dit
een heel ander doel, dan wanneer dezelfde geleerde zijn
inventiviteit aanwendt om aan wapens te verdienen. De
veelzijdigheid van de ziel van deze mens is dezelfde, alleen
de keuzes die genomen worden en de wetten waarnaar hij
of zij handelt, zijn tegenovergesteld.
Door de werkingen der boze geesten bevonden wij ons
allemaal in de geestelijke dood. Ergens in de uitgestrektheid
van onze ziel heeft de boze ooit kans gezien om contact met
ons te leggen. De Bijbel zegt dat iedereen heeft gezondigd
en vandaar de heerlijkheid Gods moet missen. (Rom.3:23)
Hoe meer een individu zondigt, hoe meer innerlijke
duisternis.
Wanneer wij erkennen dat wij als zondaar voor de eeuwige
voornemens en het plan van God onnut zijn, komen wij tot
erkentenis van de waarheid. Behoeftig en ellendig als we
zijn en doordat wij er door de Heilige Geest van overtuigt
worden dat wij allen ons door de zonde in de dood
bevinden, moeten wij tot Jezus Christus roepen en Hem om
hulp bidden. (Matt.11:28) Hij zal ieder die in gebed tot
Hem komt helpen, en dit mens mag zeker weten dat zijn
zonden zijn vergeven en Hij hem van de boze geesten
bevrijdt. Deze hulp van boven, deze hulp van Christus die
zo de zonden van de individuele mens kan afwassen, maakt
hem of haar tot een onschuldige en rechtvaardige. De
ontzondigde mens is voortaan een rechtvaardige, omdat hij
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of zij eigendom van de Rechtvaardige is geworden. De
Heilige Geest van Christus die tot deze mens zal komen, zal
nu op Zijn beurt Zijn wetten in het binnenste van deze
nieuwe schepping leggen. (Opb.3:20) De rechtvaardige
leeft door geloof in de goede God Die dit alles uit genade
aan een mens geeft. (Rom.1:17)
Van deze nieuwe mens kan gezegd worden wat David
schreef in Psalm 37:31; ‘de wet van zijn God is in zijn hart,
zijn schreden wankelen niet.’ Bij zijn uitleggingen over het
functioneren van een mens die wederom is geboren, haalt
de apostel de woorden van God aan; ‘Dit is het verbond,
waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt
de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook
in hun verstand schrijven,..’ (Hebr.10:16)
We zien hier dus de grote tegengesteldheid aangaande de
leiding over de ziel van een mens. Was daar bij de oude
zondaar nog de overheersing der boze geesten, die de dood
over hem brachten door hem tot zonde aan te zetten, door
de wedergeboorte in Christus krijgt nu de Heilige Geest de
controle over deze mens, die als nieuwe schepping (één met
Christus) onder leiding komt van God, en Die schrijft Zijn
wetmatigheid in de innerlijke mens.
De ziel met al zijn begaafdheden, verlangens, creativiteit en
verstand is voortaan onderworpen aan zijn nieuwe Heer en
Meester; aan God door Jezus Christus, en wordt
ingeschakeld om Diens werken uit te voeren. De oude
zondaar is verdwenen en wordt door God niet meer in
herinnering gebracht, maar de nieuw rechtvaardige onder
leiding van Christus leeft voortaan. Daarmee heft God de
oude, aan dood onderhevige onnutte (eerste) mens op, om
in Christus’ lichaam de nieuwe (tweede) mens te laten
gelden. (vers 9)
Hoewel ze één geheel zijn is het hoofd in de allegorie
‘verheven’ boven het lichaam. Zo is ook de Geest het
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‘Hoofd’ of bevelhebber die de ziel leidt en als zodanig
‘boven’ haar verheven, want Zijn wet of ‘de wet van de
Geest’ geldt. (Rom.8:2) De bekering tot Christus en de
geestelijke wedergeboorte die daarop volgt, geeft de grote
ommekeer aan in het leven van een mens. Eerst werd hij
nog geïnspireerd door de duivel, die hem hebzuchtig en
zelfgericht maakte, liefdeloos zonder liefde voor God of de
naaste; de duivelse maat was in zijn hart. Het Evangelie van
Christus Jezus, de woorden die Hij spreekt, wekken een
mens geestelijk tot leven. Jezus zegt: ‘Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem
van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen,
zullen leven.’ (Joh.5:25) Eenmaal voortgebracht door de
woorden van eeuwig Leven, geeft een
mens daar
getuigenis van door zijn waterdoop en ontvangt de
bekeerling de Geest van Christus, Die hem in staat stelt het
nieuwe, reine en heilige leven te leiden; hij is wedergeboren
ofwel geestelijk tot leven gekomen. (Joh.6:68)
Ten opzichte van zijn oude persoon en karakter is er een
geheel nieuwe geestelijke situatie ontstaan. De Geest van
Christus is nu Heer over zijn ziel geworden, omdat deze
mens tot één geheel met Christus Jezus werd verbonden.
Hierdoor (door de wedergeboorte) zijn dus ook de wetten
van Christus van toepassing op het zielenleven van deze
schepping Gods; hij leeft uit de kracht Gods, niet meer voor
eigen belang maar voor Hem en de naaste. Gods liefde en
wetmatigheid is van nu aan in zijn binnenste: hij leeft in het
Koninkrijk van God. Door van Christus te zijn geworden,
behoort dit gelukkige mens daarmee voortaan ook tot de
‘Geliefde’ van God. (Matt.3:17)
De ziel met al zijn schoonheid en begaafdheden kan, door
de wedergeboorte in dienst van Jahweh God gekomen,
voortaan door Hem gebruikt worden om Zijn wil en wet te
volgen en te handhaven. Dit was ook de oorspronkelijke
wens van de Vader, om Zich volledig uit te kunnen drukken
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in Zijn maaksel de mens. De ziel van God is volmaakt één
met Hem en wordt volkomen door de Almachtige ingezet
bij Zijn niet te evenaren creativiteit en scheppingskracht.
De autonome superieure Geest van God beschikt hiermee
van eeuwigheid over kwaliteiten die hun gelijke niet
kennen. De Eeuwig en heilige Levensgeest en Vader van
Jezus Christus is daarmee rijker, krachtiger en heiliger dan
alle ander geesten. Hij is de Allerhoogste God!
De Heilige Geest krijgt door Christus de beschikking over
onze ziel en ook over ons lichaam.
‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de
Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen
hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?’ (1Kor.6:19) Stelt u zich
eens voor wat dat betekent. Jezus zei dat wie Hem volgen
de dingen die Hij deed ook zullen doen en zelfs nog grotere
dan die! (Joh.14:12) De unieke persoonlijkheid van ieder
mens, die bewaard en gereflecteerd wordt in zijn
schitterende ziel, krijgt zijn ultieme bestemming en vrijheid
nu die is geplaatst onder de leiding van zijn verheven
Herder en Leidsman Jezus Christus. Zoals de ziel van God
volkomen één is en deelt in Zijn verheven heerlijkheid,
blijft Hij van eeuwigheid bij Zijn creatief voornemen en
wordt ook ons zielenleven volkomen door Christus geleid
en één met God. Ten dage dat ook ons zielenleven zal
blijken ‘volkomen door Hem bewaard te zijn gebleven’,
zijn wij Jezus Christus gelijk geworden. (Matt.5:48) De ziel
van een mens die ooit in de ‘modder’ en het ‘slijk der aarde’
lag vanwege het misbruik, de overheersing en de willekeur
der onreine boze geesten, krijgt in Christus de reiniging
waar ze zo naar snakt.
Als de profeet Natan tot koning David komt om hem zijn
overtredingen indachtig te maken, schrijft die daarop een
boetpsalm waarin hij zijn God om vergeving vraagt. David
geeft aan dat de ongerechtigheid die hij pleegde hem ‘vuil’
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en onrein hadden gemaakt, vandaar zijn volgende bede: ‘o
God,.. was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij
van mijn zonde…Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein,
was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;’ (Ps.51:3,4 en 9)
Bij de doop door Christus komt een mens onder de zachte
en lieflijke leiding van de Heilige Geest. Deze leiding
gelijkt op een kind dat aan de hand van zijn Vader een
wandeling gaat ondernemen. Door Christus is dit mens in
de Geest verbonden met God, door wie nu ook zijn ziel
leiding ondervindt. De liefde en de vreugde van de Vader
komen zo via Zijn ‘Hand’ bij het kind, waardoor Zijn
leiding en Zijn wil door het kind helemaal niet als een
zware last wordt ervaren, integendeel; Hij houdt van de
Vader en het is Zijn lust te doen wat Zijn Vader ook doet.
(Ps.40:9) Door de ‘maat’ en het ‘stuur’ van Zijn Vader
wordt hij beschermt, blijft hij op de goede weg en komt hij
ondanks tal van situaties behouden aan. Nu begrijpen we
ook wat de Meester bedoelde toen Hij zei: ‘Voorwaar, Ik
zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind,
zal het voorzeker niet binnengaan.’ (Mar.10:15)
De ‘levenswandeling’ aan de Hand van God, nu wij door
Zijn Geest van Christus zijn, zorgt er voor dat wij ons aan
Zijn verheven wet en wil kunnen houden. De maatstaf bij
onze handel en wandel in het dagelijkse leven wordt in ons
voortdurend getoetst of die overeenkomen met Zijn wil,
immers Hem die wij ernstig aanroepen als “Heer en God”
Jezus Christus, Zijn eigendom zijn wij. Mensen die door de
genade van God in de doop één geworden zijn met de
Heilig Geest, houden van de Vader en van hun naasten
zodat zij die nimmer zullen benadelen of schaden. De wet
van God die Hij door Zijn Geest aan onze ziel oplegt, gaat
verder en is meer dan de wet die ooit Mozes op de berg
Sinai door Zijn engelen ontving. Deze oude wet was dan
ook niet voor kinderen die de wil van hun Vader zoeken te
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doen, maar voor een onwillig en ongehoorzaam volk.
(1Tim.1:9) Wie door de Heilige Geest de wet van de Vader
in zijn binnenste heeft geschreven gekregen, zal de oude
wet van Mozes vanzelfsprekend op alle geboden
onderhouden. Wie immers bereid is geworden zelfs voor
zijn vijanden te bidden en voor degenen die hem vervolgen,
heeft geen tijd of mogelijkheid meer die kwaad te doen.
(Matt.5:44)
Zo zal ook de heilige man, omdat Jahweh God in wiens
dienst hij staat heilig is, zijn vrouw niet met een andere
vrouw bedriegen. De leiding ‘uit de Hoge’ maakt hem de
situaties duidelijk waar en in welk gezelschap van bepaalde
dames overspel kan voortkomen. Hij onderkent op tijd dat
hij zijn denken daaraan niet moet overgeven en hij ontvangt
op gebed - in nieuwe tongen - tevens Gods Kracht, om aan
dergelijke verleiding weerstand te bieden. Indien de
verleiding langs deze weg niet tot het innerlijk van de
oprechte man kan doordringen, zal hij zeker niet ‘de
vreemde vrouw begeren’ en er overspel mee plegen. Het
kwaad wordt daardoor gestopt vóór het in ‘het hart’ van de
mens kan binnendringen. Wie een vrouw niet aanziet om
haar te begeren, zal er ook nooit toe komen seks met haar te
hebben. Zonder begeerte ook geen zonde. (Jac.1:14) Bij het
Joodse volk moesten de wetten van Mozes er enkel voor
zorgen dat zij zich ‘aan de regels’ hielden en de begeerten,
die zij heimelijk nog steeds hadden, niet ten uitvoer
kwamen. Ook al overtraden zij Gods wet doordat hun
begeerten slecht waren, voor hen was het pas strafbaar als
zij op heterdaad als echtbreker werden betrapt.
Dit was ook de Joodse commotie toen een vrouw bij het
plegen van overspel werd betrapt. Pas als de innerlijke
onreinheid in de openheid werd gebracht, was de mens
strafbaar. (Joh.8:3-5) Dat de tweede persoon, de overspelige
man, eveneens strafbaar was, werd door de hypocriete
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Joden overigens buiten beschouwing gelaten. Alleen de
vrouw moest het ontgelden.
De begeerten die de ziel heeft worden door Christus allen
gesteld onder de maat en de controle van God, waardoor de
mens voor de zonde wordt afgesloten. Er vindt in de
hemelse gewesten een verzegeling plaats met de Heilige
Geest. (Opb.7:3) De ziel beschikt over het vermogen
indrukken, signalen en prikkels vanuit de zichtbare wereld,
in de hemelse sfeer om te zetten en aan het innerlijke aan te
bieden. Wanneer een mens de Heilige Geest mist, maar het
enkel moet doen met wat hij als mens bij zijn geboorte
meekreeg, zullen de demonen hoe dan ook de controle
krijgen. De ziel van zo’n mens, zijn ‘ik’, die de
ongerechtigheid (der boze geesten) waaraan hij deel heeft
gekregen, door middel van zijn lichaam gaat openbaren,
krijgt dan de status van zondaar. Dit mens, wiens ziel en
lichaam op deze manier in dienst van de boze zijn
gekomen, heeft een zielenleven of innerlijk waar Gods wil
niet telt en waar Zijn geboden niet worden onderhouden.
De boze geesten, verbonden aan de ziel van de zondaar die
ook zijn lichaam voor het kwaad ter beschikking stelt, gaan
samen op maar nu op weg naar de ondergang, zolang hij of
zij zich niet tot God bekeert. Bij ongeremde zondaars wordt
het lichaam zelfs vol overgave ingezet, om de innerlijke
onreinheid der ziel zo uitbundig mogelijk te prikkelen. De
verdorvenheid van deze mensen kan ook worden aangeduid
met de term “vlees”, vanwege het lage niveau van hun
begeerten waar demonen vrij op kunnen inspelen. (Gen.6:3)
Om die reden rekent God de zonde van afgoderij ook zo
ernstig aan, omdat daarmee de mens zich vrijwillig
onderwerpt aan een ‘heer’ of ‘Baäl’ (‘meester’) van het rijk
der duisternis. (2Kon.10) Wie zich door afgoderij onder
leiding van een boze geest plaats en zich in dienst stelt van
de duisternis, kan onmogelijk Gods wil doen want niemand
kan twee heren dienen.
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Zo’n mens kiest daarmee de kant van Gods vijanden; de
zondemachten onder leiding van satan.
Om de gedachten aangaande de menselijke geest en ziel
nog verder te verduidelijken, kan deze ook vergeleken
worden met een antenne, zoals die aan een tv-apparaat is
verbonden en nodig is om televisie te kunnen kijken. Van al
datgene dat de innerlijke mens uit de ‘ether’ opvangt, kan
zij zo een voorstelling of zichtbaar ‘beeld’ weergeven.
Behalve de informatieve en educatieve programma’s die er
op televisie komen, zijn er ook de gedemoniseerde
muziekzenders, de pornozenders en de horrorfilms. Bij de
programma’s die een mens voortdurend op tv. wenst te
bekijken, kunnen wij ons een beeld vormen waar hij of zij
in de onzienlijke wereld mee bezig is. En aan de hand van
het ‘beeld’ dat een persoon met zijn dagelijks handelen van
zichzelf geeft, kan opgemaakt worden op welke
‘inspirators’ zijn geestelijke ‘antenne’ staat afgestemd.
Nu geven wij wederom een zinnebeeldige voorstelling van
de werking van de ziel, maar nu stellen wij haar voor als de
kinderen uit een groot gezin. Het lichaam is daarbij de
woning of het verblijf van het gezin. De ouders die de eigen
huisregels opstellen en er op toezien dat de kinderen zich
daaraan houden, hebben de leiding en symboliseren
daarmee de leiding van de Geest, met haar maatstaf of wet
waaraan de kinderen (ziel) verbonden zijn. De ouders
(geest) bepalen aanvankelijk het karakter van het gezin als
geheel. Het is elke dag een komen en gaan van jonge
mensen; de oudsten bezoeken het voortgezet of hoger
onderwijs, de tieners zitten op de basisschool en de
kleinsten zijn nog bij hun moeder thuis. Moeder heeft haar
handen vol aan haar huishoudelijke taken, met name de
verzorging en opvoeding van haar kroost. Alle indrukken,
alle nieuwe dingen en alle belevenissen van alle kinderen
bij elkaar, die ze dagelijks mee terug naar huis nemen om er
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‘thuis’ over te praten; zo werkt het zielenleven. Alles dient
zich aan, alles wordt waargenomen en er zijn zoveel dingen
die dag onderzocht en beleefd, die allemaal tijdens het
avondmaal, van ieder kind door vader en moeder worden
doorgenomen en besproken.
Wat er die dag allemaal door de kinderen en jong
volwassenen is verzameld, de goede en de slechte dingen,
wordt door hen mee naar huis genomen om ze daar nog
eens door te nemen. Er wordt door de ouders heel liefdevol,
heel wijs maar heel beslist aan hun kleinen duidelijk
gemaakt wat nuttig is om mee verder te gaan en zich in te
verdiepen, en dat wordt door hen gesteund. De slechte en
onverenigbare zaken voor het gezin worden ontmaskerd en
‘op tafel’ in het bijzijn van de rest bekritiseerd. Op deze
manier wordt er aan de kinderen (de ziel) leiding gegeven
door de ouders (de geest), waardoor hun gezin op het recht
spoor blijft en wordt de kinderen ‘normen en waarden’
bijgebracht.
De ziel is daarom zo actief, omdat zij bij uitstek het orgaan
is waarmee en waardoor de ontwikkeling van zowel het
kind als het gezin als geheel vooruitgang kan boeken. De
ziel is wezenseigen en wordt daarom steeds betrokken en
ingeschakeld bij het behalen van voordeel voor het ego of
‘ik’. Personen die Christus missen, diens ziel richt zich
jammer genoeg niet op het heil van de naaste omdat ze de
gevende liefde Gods (agape) daartoe niet bezitten. Veelal is
het met deze ongeestelijke mensen zo gesteld dat hun ziel
zich enkel en alleen richt op hun eigen gewin, waardoor zij
als egoïsten worden getypeerd. Helaas is er zoveel
duisternis in hun ziel dat zij alleen nog maar zichzelf
zoeken, het tegenovergestelde van wat de Heer Jezus doet.
Ongehoorzame en boosaardige mensen, dus in wie de Vader
niet door Zijn Zoon de kostelijke ’wet’ der liefde heeft
kunnen aanbrengen, diens ziel rest enkel nog de
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willekeurige prikkelingen der onreine geesten. ‘De
eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij barst los tegen al
wat verstandig is.’ (Spr.18:1)
Zonder de Geest van God zijn deze mensen een speelbal
van de zondemachten en hoewel ze dan misschien materieel
veel bezitten, naar hun inwendige mens zijn zij de arme en
de ellendige.
Wie zichzelf zoekt en niet om God of zijn naaste geeft,
geeft blijk over weinig innerlijke rijkdom te beschikken
want, ‘Niet één doet zo, die voldoende geest bezit..’
(Mal.2:15a) Voor hun oorspronkelijke en hoge hemelse
bestemming zijn deze mensen helaas blind. Die hemelse
heerlijkheid, deze hoogte door heiligheid, de liefde en de
reinheid, daarvan wil de Vader dat ieder mens er kennis van
krijgt. Om die reden gaf de Meester de opdracht Zijn
Evangelie in de hele wereld te verkondigen, opdat wie
gelooft en zich laat dopen behouden wordt. Het Koninkrijk
van God komt daarmee heel dichtbij en de mens die dankzij
de Heer Jezus een nieuwe scheppingen wordt, verzamelt er
zijn eeuwige rijkdom. (Matt.6:20)
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Het geheim van Golgota

De belangrijkste pijler van het Evangelie van Christus
Jezus, is het opstaan uit de dood ofwel de ‘opstanding der
doden’. Met dit onderwerp overtreft de leer van Jezus alle
andere leringen en religies, omdat de dood aan alle overige
kennis en aan alle andere krachten en inspanningen een
einde maakt, zodra men zijn rijk moet betreden. Niemand
heeft daar ooit iets kunnen bouwen, geen mens voegde daar
ooit iets aan zijn rijkdom toe. Van alle mensen uit alle tijden
en van alle culturen is er niemand geweest die zich ooit uit
de greep van dood en dodenrijk heeft kunnen losmaken,
behalve die Ene: Jezus Christus. Jezus heeft door op te
staan uit de dood en door het dodenrijk open te breken,
aangetoond dat alles wat Hij sprak waar is en dat Hij
onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht; Hij heeft
bewezen Zelf de Opstanding te zijn. (Joh.11:25) Daarmee
zijn Jezus’ woorden meer en gewichtiger gebleken dan alle
andere woorden die mensen ooit gesproken hebben. Hij is,
doordat Hij de dood geheel machteloos heeft gemaakt,
terecht de Grote Koning. Dat wil zeggen dat Hij daardoor
Koning over alles en over allen is geworden.
De sleutels
Jezus zegt: ‘Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot
in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en
het dodenrijk.’ (Opb.1:18b) Dit is een van de machtigste
heilsfeiten van het Evangelie Gods, dat Christus Heer is en
dus gezaghebber over de dood en het dodenrijk. Door Zijn
volbrachte werk zal de mens die in Hem gelooft en Zijn
Woord gehoorzaamt, van de dood geen schade lijden.
Omdat het dodenrijk haar macht geheel door Jezus Christus
werd afgenomen en de Heiland het voor zondaars mogelijk

205

heeft gemaakt om door wedergeboorte een nieuwe
schepping te worden, zullen de gelovigen daardoor in de
opstanding ook hun gestorven geliefden terugontvangen.
(1Kor.15:35-49) Het geheim van de dood is dat hij wordt
afgeschaft in het leven van een mens, zodra die Jezus’
aanneemt en Zijn Geest ontvangt. Het gevolg is dat ook het
dodenrijk dit mens nimmer in haar macht krijgt, want wie
de dood in eeuwig niet zal zien of smaken kan ook niet als
slachtoffer in haar rijk worden afgevoerd. (Joh.8:51)
Christus sprak over hen die deel van Zijn Lichaam zijn
geworden: ‘de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet
onder krijgen.’ (Matt.16:18b)
Een poort of portaal (Fr.) vormt een afgesloten doorgang
die toegang biedt tot een heel groot bouwwerk. De
overdekte poorten van het dodenrijk, waar alle mensen door
te zondigen ‘onderdoor gaan’, zijn de demonen, de onreine
geesten die elk mens aanvallen en zodra zij kunnen hem
door de zonde afsnijden van het Leven. Bij de
overweldigde mens veroorzaken zij de ‘duisternis des
dood’, waardoor ze ook doodsmachten genoemd kunnen
worden. De onreine geesten beschikken jegens de mensen
die niet het eigendom van Christus zijn over deze macht
hen in de geestelijk dood te brengen, zij vormen voor hen
de machten van de dood. De poorten of de toegang tot het
dodenrijk zijn deze boze geesten in de hemelse gewesten.
(Ef.6:12) De dood ontleent zijn prikkel of werking aan deze
geesten der duisternis, die deel aan een mens kunnen
krijgen zodra deze tot overtreding overgaat. Zodra echter de
zondaar kennis van het Evangelie van Jezus krijgt en zich
tot Jahweh God bekeert, kan hij door de wedergeboorte om
de Geest van Christus vragen en ontvangt hij Gods Kracht
om de boze geesten te weerstaan en te overwinnen. De Heer
Jezus zelf ging de gehele weg des doods tot en met de
kruisiging, waarbij de demonen Hem niet in de dood onder
konden houden want Jahweh verbrak de weeën van de
dood. (Hand.2:24)
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Zo zal nu volgens de Meester iedereen die tot Zijn Lichaam
behoort ook niet in de last van ziekte of problemen
vastgehouden kunnen worden, want opnieuw zal dezelfde
Kracht van de Heilige Geest zich laten gelden en dit
rechtvaardige mens verlossen. (2Kor.1:10)
Dit geheim van de dood werd door Jezus en Johannes de
Doper tijdens Zijn doop in water uitgebeeld. Het geheim
van de opstanding werd met Zijn opstijgen uit het water
daarbij eveneens uitgebeeld. De waterdoop van Jezus beeldt
Zijn ondergaan en verblijf in de dood uit, om vervolgens
Zijn opstanding uit de dood te verbeelden; toen Hij met de
Kracht en de heerlijkheid van God werd aangedaan. De
gerechtigheid Gods, dus hetgeen met Zijn gedachten
overeenkomt, is dat een mens die zich met zonden belaadt
de dood verdient. Deze komt in de duisternis van de dood,
dat wil zeggen onder de controle en in de machtssfeer van
de boze geesten. Voor een korte tijd stond Jezus beneden de
demonische engelen van het rijk van satan die Hem konden
belagen en pijnigen; dit is de sfeer van de dood angst, pijn
en aftakeling. (Hebr.2:7) Als de heerlijkheid door de
zalving van de Heilige Geest ontbreekt, treedt uiteindelijk
bij ieder mens dit doodsklimaat in. De verloren zoon uit
Lucas 15 was dood, toen hij bij zijn vaders huis vandaan in
een ‘ver land’ in nood en ellende zat. Toen hij echter later
weer door zijn vader kon worden omhelsd, werd hij weer
levend en kon hij met heerlijkheid worden aangedaan.
(Luc.15:22)
Tijdens de gevangenneming in de Hof van Getsemane,
wordt met een uitspraak van Jezus deze ‘korte tijd’, dit ‘uur
der boze’ ingeleid. Als daar met de hulp van Judas een
afdeling Romeinse soldaten de Heer Jezus heeft kunnen
vinden, zegt Hij hun: ‘Ik zeide u, dat Ik het ben. Indien gij
dan Mij zoekt, laat dezen heengaan’ (Joh.18:8) Dan gaat
voor Hem de voorziene ellende beginnen, als de hemelse
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beschikking over Hem aan satan wordt overgegeven. Ook
later die dag, nadat Jezus door de Joden is bespot en
geslagen en aan Pilatus wordt voorgeleid, luidt Zijn
antwoord hierover: ‘Gij zoudt geen macht tegen Mij
hebben, indien het u niet van boven gegeven ware’
(Joh.19:11) Jezus nam vanaf Getsemane vrijwillig de
zondeschuld van vele zondaren op Zich en deelde daardoor
Zelf in het loon der zonde en kwam dus ook onder het
beslag van de boze geesten. De alles te bovengaande
heerlijkheid en de Kracht van de Hoogheilige God Zelf,
kon Hij niet langer op Zijn Zoon leggen, nu Jezus deel had
gekregen aan de onreine geesten. Dit was bij Jezus het
geval. (1Petr.2:24) De Geest van Zijn Vader was om die
reden van Hem geweken, daarmee echter vervulde Jezus
tevens de Schriften. (Ps.22:2) Zonder Gods bescherming
hadden boze geesten voor het eerst vrije toegang tot Hem,
en voerden zij heerschappij over Hem. Voordien hadden de
heilige engelen Gods er immers onafgebroken op toegezien
dat de Heiland Zijn voet niet aan een steen zou stoten.
(Ps.91:12)
God gehoorzamen
Ooit luidde het antwoord van Eva: ‘God heeft ons verboden
van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan
te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’
(Gen.3:3) Het aanraken van de verboden vruchten of die tot
zich nemen, hebben altijd tot gevolg dat de persoon in
kwestie daaraan zal sterven. Het deel hebben aan demonen
die daarmee op hun beurt deel hebben aan de mens des
harten, heeft tot gevolg dat deze mens in de dood komt. Hij
komt hierdoor in de duisternis en uiteindelijk ‘ver van zijn
Schepper’ in de schaduw van de dood, en bij het sterven
slaat dit mens de ogen op in het dodenrijk. (Luc.16:23)
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ieder kind bij het
opgroeien naar de volwassenheid, door de duivel en zijn
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demonenleger tot zonde verleid kon worden en zodoende
los van God kwam. Opgemerkt wordt dat sommige
kinderen reeds in de buik van hun moeder, terwijl ze dus
nog foetus zijn, aangevallen kunnen worden en waardoor
zij dus al vóór hun geboorte schade ondervinden van de
inwerking van de boze. Hierbij moeten we denken aan
kinderen met geboorteafwijkingen, zowel in lichamelijk als
in geestelijk opzicht. Ieder kind is in zijn of haar houders
geheiligd, dat wil echter ook zeggen dat wanneer die
heiliging ontbreekt, kinderen van de moederschoot aan er
alleen voor staan in hun levensstrijd. Bij geestelijk bewuste
of beter ‘wakker geworden’ ouders, die de Heer Jezus
Christus als hun Koning en Heiland hebben aangenomen en
bescherming bij Hem vinden, zullen ook hun kleine
kinderen daarvan meeprofiteren en geheiligd worden, dus
afgeschermd van de invloed der boze geesten.
Paulus omschreef deze geestelijke toestand der ganse
mensheid, of men nu met of zonder de Mozaïsche wet
leefde, in het derde hoofdstuk van zijn Romeinenbrief:
‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods’ (Rom.3:23) Dus alle mensen hebben ooit op
enigerlei wijze contact opgenomen met onreine geesten,
vanwege het simpele feit dat een mens zonder de Heilige
Geest niet is opgewassen tegen de duivel. Eenmaal als
volwassene gedoopt en door de Heilige Geest te ontvangen
ingevoegd in het Lichaam van Christus, kan hij de demonen
de ‘kop’ vermorzelen en aan hun verleidingen weerstand
bieden. (Jak.4:7) Hij kan dankzij zijn Meester over deze
geestelijke vijanden heersen, zoals Jezus Zelf dat ook deed.
(Luc.10:19)
Het maakt dus niet uit in welke cultuur je geboren bent of
in welke laag van de maatschappij je functioneert. Zonder
de genade van de Heer Jezus ben je niet opgewassen tegen
de onzichtbare geestelijke belagers, die een mens tot zonde
verleiden en hem laten handelen tegen de wil en het gebod
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van God. Verderop in de Romeinenbrief schrijft de apostel
over dit fenomeen ‘Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen
in mijn vlees, geen goed woont.’ (Rom.7:18a) In alle jaren
vóórdat hij een deel van Christus werd, was er in deze
Joodse schriftkenner niet de geestelijke kracht om buiten de
zonde te blijven, ondanks zijn inspanningen en theologische
studie aan de voeten van Gamaliël (Hand.22:3). In deze
context is ‘goed’ een verkleinwoord van ‘goederen’. Niet
wordt bedoeld dat hij zichzelf totaal verdorven achtte en
geen enkele waarde meer voorstelde, daarmee zou hij
zichzelf immers gelijkgeschakeld hebben aan de duivel.
Ondanks zijn opleiding en opvoeding in de Joodse
leefwijze had Paulus geen geestelijke schatten (goederen)
kunnen verzamelen die hem in staat stelden de aanvallen en
verleidingen van de boze geesten te pareren. Al zijn kennis
van de Joodse voorschriften, die buiten Christus om
proberen een mens op juiste wijze te laten leven, achtte hij
daarom als vuilnis. Hij had er niets meer aan. (Fil.3:8)
Het verschil met Jezus en de rest van de mensen is dat Hij
nimmer zondigde, niet in Zijn leven vóór de doop in de
Jordaan en niet daarna, toen Hij de macht en het
Koningschap over Gods Volk had aanvaard! Dit wil immers
de doop door Johannes de Doper eveneens aangeven; het
moment waarop de Zoon van God ten overstaande van het
Joodse volk en als getuigenis voor Zijn hemelse Vader,
openlijk Zijn taak als Koning aanvaardt en vanaf dat
moment ook als zodanig spreekt en handelt. Doch de satan
dacht dat als hij Jezus eenmaal in zijn macht zou krijgen,
hij Hem kon pressen om aan God ongehoorzaam te worden.
Wanneer dan dit mens, deze Zoon van God in zijn dienst
was gekomen, dan zou het voor deze Jezus van Nazareth
net als voor alle andere mensen niet meer mogelijk zijn om
terug te keren uit de dood. Dood is dood. De duivel ging
ervan uit dat hem dat zou lukken, zoals hem dat ook gelukt
was in de Hof van Eden bij de eerste Adam.
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Jezus, Gods Zoon uit de hemel
Jezus werd als baby geboren uit de gelovige maagd Maria
en uit God Zijn Vader, de Almachtige Zelf. (1Joh.4:9) Deze
bovennatuurlijke ontvangenis is eenmalig en uniek in de
ganse geschiedenis. Jezus is daarom dus ook ‘de
eniggeboren’ Zoon van God. Dat een mens op zo’n manier
werd voortgebracht, was nog nimmer gebeurt en zal ook
nimmer meer gebeuren. Jezus echter werd in Betlehem als
baby van vlees en bloed geboren. Hoe ontstond deze
maagdelijke geboorte? In Joh.1:1,2 staat: ‘In den beginne
was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord
was God. Dit was in den beginne bij God.’ En in vers 14:
‘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.’
In de Woorden van God zit ook de Kracht van God, het
Woord is immers ook God. Scheppingskracht (Geest) en
Woord gaan altijd samen. Zij staan tot elkaar als Spreker en
Woord. Achter het Woord is altijd de Spreker te vinden.
Maria geloofde de woorden van de Almachtige, die zij door
de engel Gabriël geboodschapt kreeg: ‘Wees niet bevreesd,
Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij
zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de
naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des
Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem
de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning
over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn
koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de
engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met
een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De
heilige Geest zal over u komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het
heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.’
(Luc.1:30-35)
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Als Woord van God, was Christus reeds van eeuwigheid bij
de Vader. Ver voor de wereld geschapen werd had Hij als
Schepper reeds de kracht om al wat bestaat tot stand te
brengen, want Hij is God. Daarna ging Hij van de mond
van de Vader uit om dat te doen wat de Vader behaagt en te
volbrengen waartoe God Zijn Woord zond. Wanneer de
Almachtige door Zijn Woord een kind verwekt bij Maria,
neemt Christus vlees aan en krijgt Maria de opdracht dit
‘Heilige Gods’ de naam Jezus te geven. Ook Jozef krijgt
deze mededeling om het kind dat geboren zal worden, de
naam Jezus te geven, hetgeen betekent: Jahweh redt.
Maria geloofde deze aankondiging van Gabriël, waardoor
de goddelijke Kracht vanuit de hoogste hemelen in haar
lichaam begon te werken. Zij was dus voor de Woorden van
God ‘ontvankelijk’ en antwoordde dan ook in vers 38 met
de zin: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar
uw woord. En de engel ging van haar heen.’ Maria werd
bevrucht door het Woord. De Kracht die er voor nodig was
om de baby in de buik van Maria te laten groeien, was van
dezelfde orde als de Kracht waarmee de ganse schepping
tot stand heeft kunnen komen; het Woord van God. De
volgroeide baby die Maria aan het einde van haar
zwangerschap ter wereld bracht, werd op deze manier ‘van
boven’ geboren.
De Woorden Gods doen een mens ‘van boven’, in het
Koninkrijk der hemelen geboren worden. Trouwens een
mens kan pas van boven geboren worden, nadat hij Gods
Woord heeft gehoord (gelezen) en aanvaard. Het verschil
met Jezus is dat Hij tegelijkertijd met de verwekking door
God, mens werd en hierdoor als mens-Gods (Christus) in
de wereld kwam. Hij was dus vanaf het eerste uur ‘van
boven’ geboren. Terwijl allen andere mensen, wanneer zij
Jezus Christus aannemen, reeds (jong)volwassenen zijn en
dus reeds over een volwassen lichaam beschikken. Toen zij
de prediking van het Evangelie hoorden kwamen zij tot
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bekering en lieten zij zich dopen, waarmee zij zo hun
‘wedergeboorte’ uitbeeldden. Door hun wedergeboorte zijn
dus alle volgelingen van de Heer Jezus ‘van boven’
geworden, omdat zij daardoor deel aan de Heilige Geest
kregen. Wij zijn dus door wedergeboorte geworden wat
Jezus door geboorte is; Christus. Er zijn mensen die
beweren dat ook Jezus wederom geboren is. Dit is in strijd
met wat de Schrift leert want Jezus werd bij Maria verwekt
door de Heilige Geest, dus door God Zelf. De kracht van
God is uiteraard Zijn Geest. Vanaf Zijn ontvangenis
(conceptie) en als baby, dus bij Zijn intrede in de wereld, is
de Heer Jezus reeds volkomen goed en rechtvaardig. Als
Hij dan vervolgens zonder zonde is opgegroeid kan Hij
worden samengevoegd met God, dus delen in de
heerlijkheid en Kracht van de Allerhoogste. De mens Jezus
werd uit God geboren. De apostel zegt ‘al wat uit God
geboren is zondigt niet’ (1Joh.5:18)
Omdat elk kind waar ook ter wereld ten allen tijde in zijn
ouders is geheiligd (hoewel veel ouders zich dit wellicht
niet realiseren), werd ook de kleine Jezus door zijn
Almachtige Vader middels de heilige engelen voor onheil
bewaard. Zij moesten er volgens de Schrift op toezien dat
Hem niets overkwam: ‘want Hij zal aangaande u zijn
engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de
handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een
steen stoot.’ (Ps.91:11-12) Hierdoor groeide Jezus naar de
volwassenheid, terwijl er in Zijn jeugdjaren nimmer een
boze geest toegang tot Hem had. Hoe anders is dit bij de
jeugd van onze tijd! Jezus kon zich in alle rust geestelijk en
lichamelijk ontwikkelen omdat God met Hem was,
vanwege de eeuwige en grenzeloze liefde die Hij Zijn
Vader toonde in gehoorzaamheid.
Nadat Jezus in water had uitgebeeld dat Hij bereid was om
zonder eigen zonde de dood te ondergaan en door Zijn
opstanding de dood af te schaffen, kreeg Hij op grond van
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Zijn gehoorzaamheid en geloof Gods Kracht en heerlijkheid
ter bevestiging. Voor alle mensen bij de rivier de Jordaan en
alle wezens in de hemel, getuigde de Vader openlijk dat Hij
Zijn heerlijkheid en Kracht op Jezus had overgedragen. De
volheid van God maakte daarmee woning in Jezus. Dit was
de zalving met Heilige Geest voor de zondeloze mens
Jezus, die Zich nu bevond in de Almacht vanuit de Hoogste
hemel! Jezus werd de éérste mens die deelde in de
heerlijkheid van Jahweh God. In de onzienlijke hemelse
gewesten werd Jezus met de heerlijkheid Gods bekleed en
naar een niveau gebracht naast God Zelf, waardoor Hij
boven alles en iedereen uittorende. (2Kor.3:18) Vanaf dat
moment kon Jezus zeggen: ‘Ik en de Vader zijn één.’ Jezus
kwam, toen Hij de heerlijkheid Gods ontving, in de
‘conditie’ van volmaakt zijn, hetgeen Adam niet heeft
gehaald. Als baby kwam Jezus zuiver en goed op aarde, Hij
was bij het opgroeien de welgevallige voor Gods
aangezicht, en ontving, toen de heerlijkheid van de Heilige
God op Hem kwam, de volheid, het volkomene. Dit alles
was in overeenstemming met de wil van God. (Rom.12:2)
Adam, Gods zoon uit de aarde
Dit had de Schepper reeds bij het eerste mensenpaar voor
ogen gestaan. Indien zij gehoorzaam aan Jahweh waren
geweest, hadden ook zij het eeuwige leven van Christus
ontvangen. Overigens was Adam een zoon van God die als
mens werd ‘geschapen’. Hij was dus niet ‘van boven’
geboren en had daarmee ook geen deel aan Christus, maar
hij was uit de elementen der aarde geformeerd. Indien
Adam en Eva niet ongehoorzaam zouden zijn geworden aan
de geboden van hun God, dan hadden deze eerste mensen
ook deel kunnen krijgen aan de Boom van eeuwig leven.
Zij zouden naar geest en ziel zodanig ‘rijp’ of volgroeid zijn
geworden, dat zij net als Jezus op zekere dag de volheid en
de heerlijkheid en de Kracht van de Almachtige God in
ontvangst konden nemen.
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God wachtte er op dat de mens die Hij geformeerd had,
geestelijk de ‘huwbare’ leeftijd zou bereiken.
De tragedie van Adam was niet alleen dat hij de ‘maat van
de wasdom der volheid van Christus’ verbeurde, maar dat
hij door zijn daad van ongehoorzaamheid ook nog eens
werd besmeurd met ongerechtigheid, waardoor hij de dood
begon te sterven. De weg ‘naar omhoog’, naar de volheid
Gods was daarmee voor Adam definitief toegesloten; een
zondaar mag immers niet eten van de Boom des levens.
(Gen.3:22) Als echter een zondaar tot bekering komt, zijn
zonden erkent en ze berouwt, mag deze in alle vrijheid de
Heer Jezus aanroepen wiens onschuldig bloed óók voor
hem of voor haar werd vergoten. Op grond daarvan treedt
dan de rechtvaardigheid in en mag dit mens daarna tevens
deel krijgen aan de Boom des levens; hij of zij mag de
Vader bidden om de Geest van Christus. Ten tijde van
Adam echter was de Heiland nog niet gekruisigd en
opgestaan uit de dood, zodat Adam bij het uitblazen van
zijn laatste adem de hades moest betreden.
Doordat Adam niet God gehoorzaam bleef, maar zich stelde
onder leiding van de satan, gaf hij zijn door God ontvangen
rijk der aarde over aan de boze. Toen de boze in Lucas
tegen de Heer sprak ‘zij is mij overgegeven’, zag dat op het
feit dat de eerste mens (Adam) die als Koning over de
schepping had moeten heersen, zijn koningschap aan satan
had overgedragen door hem gehoorzaam te zijn.
Met de wisseling van koning en koningschap over de aarde,
kwam satan in de positie waar Adam voorheen door God in
was geplaatst. En met zijn koningschap vestigde satan, de
oude rebel, tevens zijn koninkrijk over de aarde. In dit
koninkrijk werden door hem de demonische machthebbers
aangesteld, engelen die met hem het licht hadden verlaten
en daardoor eveneens door Jahweh God waren verstoten. Er
wordt nog opgemerkt dat de Vader naar gevallen engelen
nimmer meer omziet.

215

Voor dit leger van opstandelingen is er dus geen vergeving
mogelijk, of een weg terug. (Hebr.2:16)
Omdat zij in de volheid van hun existentie willens en
wetens Jahweh hebben tegengewerkt, zijn zij voorgoed
vervloekt en zullen zij allen uiteindelijk voor eeuwig in de
buitenste duisternis worden vastgezet. Zij waren immers bij
hun schepping helemaal compleet, dat wil zeggen dat zij
van meet aan over hun definitieve statuur konden
beschikken. De mens daarentegen werd ten val gebracht
terwijl hij zich als hemels wezen bezig was te ontwikkelen.
Door de interventie van de boze werd aan deze geestelijke
groei een voortijdig einde gemaakt. Juist de hemelse
volwassenheid wilde de Vader dat de mens die zou behalen,
geestelijke volheid en volkomenheid, en om die reden
stuurde Hij Zijn Zoon om alle blokkades op te heffen.
Wat bij de zondeval van Adam opgemerkt mag worden is
dat de groep engelen onder aanvoering van Lucifer, die hem
in de Hof van Eden terzijde hadden moeten staan, hun
‘eigen plaats’ hadden verlaten en in plaats van Adam te
helpen zich juist tegen hem hadden gekeerd. Dit konden zij,
omdat Lucifer ooit van God toestemming had gekregen
zich in de Hof op te mogen houden. En wat God éénmaal
heeft gesproken daar komt Hij niet op terug, want Zichzelf
verloochenen door van principes te veranderen kan Hij niet.
Daar Adam de macht van God had gekregen om over de
gang van zaken in de Hof te beschikken, kon de boze
aanvankelijk geen gezag over hem uitoefenen en moest
deze zich van de slang bedienen.
Toen de eerste mensen op de leugens van de slang ingingen
en daarmee Gods gebod overtraden, zag satan kans hen
daarmee van God te scheiden. Ieder mens die het gebod van
God overtreedt en contact met boze geesten opneemt, laadt
daarmee een zondeschuld op zich waardoor hij geestelijk
sterft. Daardoor is de boze dus niet alleen een leugenaar,
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maar ook nog eens een mensenmoorder van genesis aan.
(Joh.8:44)
Het plan
Het verlossingsplan van de Vader en de Zoon om de ganse
schepping te verlossen was als volgt: Christus moest het
machtsgebied van de duivel binnengaan, door Zelf
eveneens een waarachtig mens van vlees en bloed te
worden. (Hebr.4:15) Vervolgens zou Hij altijd in de
Waarheid blijven en daarvan met Zijn woorden en Zijn
daden getuigen. Zo zou Jezus de vijand op eigen terrein
tegemoet treden, hem door volkomen gehoorzaamheid aan
God onttronen en hem zijn kracht en macht afnemen.
(Hebr.2:14) De heerschappij en zeggenschap over de
wereld kwam hiermee in handen van Jezus Christus.
Hierdoor kon vanaf de prediking van Jezus en door de
(gave) uitstorting van de Heilige Geest, het Koninkrijk
Gods, bestaande uit vrede, blijdschap en gerechtigheid,
legaal op aarde worden gevestigd.
Daarvoor was in de eerste plaats nodig dat die eniggeboren
Zoon Jezus het Koningschap weer terug zou verwerven op
de veroveraar, die met list deze titel had bemachtigd. Het
werk Gods bestond voor Jezus uit het bekendmaken van de
Naam van Zijn Vader en de goede werken doen die de
Vader Hem te doen gaf. Tot dat goede werk behoorde ook
dat de Heer Jezus de werken des duivels verbrak en dus
ging Hij rond, goeddoende en genezende allen die door de
duivel overweldigd waren. (Hand.10:38) Daarbij was het
vanzelfsprekend dat de Meester Zelf niet één enkele keer
aan satan gehoorzaam mocht worden, opdat niet ook Hij als
zondaar onnut zou worden. De machthebber satan geloofde
niet dat dit voor Jezus haalbaar was!
Net als in het verhaal van Job zal hij wel tegen de Here God
geopperd hebben, omdat U uw Zoon beschermt en ik Hem
niet benaderen kan, daarom struikelt Hij niet. De Vader had
217

de volledige bescherming van Zijn Zoon aan Zich
gehouden. Indien Hij gewild had, zou Jezus doorlopend
beschermd en dus onaantastbaar voor de tegenstander zijn
gebleven. Toen na de doop in de Jordaan ook nog eens de
volheid en de Kracht van de Heilige Geest op Jezus werd
gelegd, versloeg Hij de boze en zijn legers op alle fronten,
zodat deze ook toen niets tegen Hem in kon brengen.
(Joh.14:30) De gedachten van God zijn vele malen hoger
dan die van satan en in Zijn Wijsheid deed God satan het
voorstel om de Zoon niet langer te beschermen, maar
Zichzelf en Zijn heilige engelenmacht terug te trekken.
Jezus zou dan ‘ontledigd’ en zonder Kracht van God op
aarde achterblijven, waarna Zijn vijanden op iedere
gewenste wijze Hem mochten aanvallen om Hem te laten
zondigen.
Dit was het voorstel dat de Vader aan satan deed. Jezus
moest nu de mensheid vrijkopen uit zijn slavenrijk, door
met Zijn eigen leven te betalen en al die ontelbare mensen
van alle tijden en alle plaatsen terug te kopen voor God.
Jezus moest de barrière verbreken die er tussen mensen en
God was opgeworpen. Door de scheiding weg te doen,
werd de gelovige volgeling de mogelijkheid geboden om
het Koninkrijk Gods binnen te gaan en dus een leven te
leiden in gerechtigheid en heiligheid. Een teken dat erop
duidde dat de scheiding tussen de mens en Jahweh God is
opgeheven, is het scheuren van het voorhangsel dat in de
Joodse tempel het heiligdom verborg. (Matt.27:51)
Wat een goede God, die niet ruwweg Zijn Eigen schepping
terug pakt, maar Zijn eeuwige principes trouw blijft en voor
hetgeen Hij terug wil hebben eerlijk betaalt. Met als inzet
Zijn boven alles geliefde Zoon, Zijn enige! Dit zou kunnen
betekenen dat als het de boze zou lukken Jezus te
provoceren en Hem tot ongehoorzaamheid aan Zijn Vader
te brengen, satan het koningschap over de wereld voor
immer zou behouden. Eén van die slaven die er dan
bijgekomen was zou Jezus zijn, mits Hij in de fout ging.
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Het stond voor de boze vast, dat hij met zijn geweld en
macht en geholpen door de demonen, dit voor elkaar zou
krijgen. De boze kon zich niet voorstellen dat er behalve
God enig schepsel was dat machtiger en sterker was dan
hij; de satan had ieder mens beneden zichzelf gesteld. De
duivel geloofde niet dat de uit God geboren mens stand zou
kunnen houden. Het was eveneens een mens, een zwak
mens. Het ging satans verstand te boven dat de mens uit
God geboren, zo gehoorzaam was dat deze hem kon
passeren. De vader echter had zoveel vertrouwen in Zijn
schepping, dat Hij dit durfde riskeren. Hij zette alles op één
mens, die ooit als hulpeloos kindje in de wereld was
gekomen. Het was dus voor beide partijen, de Vader versus
satan alles of niets!
Golgota
Golgota was de naam van een heuvel net buiten de muren
van Jeruzalem. De naam Golgota of Golgotha, is een
Aramees woord en betekent ‘schedelplaats’. Het
Hebreeuwse woord [gulgôlet] betekent (kop) ‘schedel’. Wie
de tempel in Jeruzalem verliet en via de oude voorstad de
westelijke stadsmuur passeerde, was vlak bij deze hoge
schedelvormige heuvel gekomen. Onder andere op deze
heuvel werden misdadigers door de Romeinse autoriteiten
terechtgesteld. Wat het Sanhedrin betrof was deze heuvel
buiten de stadsmuren een prima executieplaats, waarmee zij
de woorden van de Heer Jezus in vervulling lieten gaan en
zij de Heer der heerlijkheid verhoogden, terwijl zij Hem de
doodstraf gaven. (Joh.8:28) Dit waren geen snelle
executies, zoals die heden ten dage in bijvoorbeeld Amerika
op ernstige misdadigers wordt toegepast. In verschillende
staten van de VS wordt heden ten dage nog gebruik
gemaakt van de elektrische stoel of een dodelijke injectie,
waardoor de veroordeelde binnen enkele minuten sterft. Zo
ging het in de tijd van de oude Romeinen echter niet. Zij
waren gespecialiseerd in het ten uitvoer brengen van een
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langzame en uiterst pijnlijke marteldood. Eén van die
methoden om iemand de marteldood te laten sterven, was
door kruisiging. Dood door kruisiging werd door de
Romeinen alleen toegepast bij zeer geminachte
tegenstanders en criminelen, die op die manier een
oneervolle dood moesten sterven, wat verlies van identiteit
betekende. Hun lijken mochten na het sterven namelijk niet
begraven worden maar moesten aan het kruis blijven
hangen tot ze waren vergaan, waarbij ze dikwijls door
aaseters werden aangevreten. Om te voorkomen dat
vrienden of familieleden de lijken toch begroeven, werden
er bij de plaats van executie wachtposten opgesteld.
Voor een juiste voorstelling van de gang van zaken, wordt
nu een beeld gegeven van hoe een kruisiging over het
algemeen verliep. Als eerste werd begonnen de
veroordeelde te geselen, waarbij men hevig werd
afgeranseld met een zweep of knoet. Dit is eveneens een
zweepachtig instrument, maar deze telt meerder staarten.
Aan de verschillende repen leer waren soms zelfs kleine
stukjes metaal bevestigd, waardoor de uitwerking zeer
bloederig was. Na deze hevige geseling om de spieren te
verzwakken en waarbij veel bloedverlies werd geleden,
moest de veroordeelde zelf zijn kruis naar de plaats van
executie dragen. Daar aangekomen werden zijn ledematen
aan het hout vastgebonden en van de ernstigste gevallen
werden de handen en voeten met grote spijkers daaraan
vastgenageld. Daarna werd de verticale paal overeind
gehesen, waardoor de veroordeelde in de lucht kwam te
hangen. (Joh.3:14) Vanaf het moment dat de gekruisigde
aan het hout hangt voert hij een strijd om niet te stikken,
vanwege het omlaag zakken van zijn lichaam waardoor zijn
longen worden dichtgeknepen en er vochtophoping
ontstaat. Aanvankelijk probeert hij door het strekken van de
benen zijn lichaam nog omhoog te houden, maar dit is
uiterst pijnlijk en lukt uiteindelijk niet meer.
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Naarmate de gekruisigde vermoeid en uitgeput raakt, zakt
hij omlaag en neemt de benauwdheid toe. Soms stierf men
pas na dagen. Dat de Romeinse soldaat met een lans in
Jezus’ zij stak was niet zo vreemd, dit deed men wel vaker
waarbij de veroordeelde werd doorstoken om het
opgehoopte vocht te laten ontsnappen. Zo kon de ellendige
nog wat langer doorademen en duurde zijn kwelling voort.
Om die reden werd ook dikwijls iets te drinken
aangeboden. Als de persoon bij het doorsteken van zijn
lichaam niet meer reageerde, was dit tevens de ultieme
controle om te zien of hij inmiddels was gestorven.
Uiteraard wisten ook de Joden dat de kruisdood soms
meerdere dagen kon duren en omdat zij het zekere voor het
onzekere wilden hebben, vroegen zij de Romeinse
bevelhebber of hij de benen van de gekruisigden wilde
breken. Hierbij werden de botten in de benen met een zware
hamer stukgeslagen, waardoor de laatste steun wegviel en
de veroordeelde spoedig stierf. Terwijl zij Gods geliefde
Zoon haatten en Hem vermoordden, deden de Joden het
met hun huichelachtige godsdienstigheid voorkomen alsof
zij God juist dienden, door de sabbat in ere te houden.
Tevens mocht volgens de Thora, die zij zo naarstig en
fanatiek onderhielden, het lijk van iemand die zij aan een
paal ter dood hadden gebracht niet gedurende de nacht
daaraan blijven. Hiermee zouden zij namelijk hun land
verontreinigen, want een gehangene is volgens de
Mozaïsche wet door God vervloekt. (Deut.21:22-23) Toen
de soldaten op hun verzoek Jezus’ botten wilden stukslaan,
kwamen zij tot de conclusie dat Hij reeds gestorven was.
Hiermee werd opnieuw de Schrift vervult: ‘Talrijk zijn de
rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de
HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan
wordt gebroken.’ (Ps.34:20-21)
Vanwege het aanvaarden van Zijn kruisiging, kwam Jezus
tijdens Zijn verblijf in de Hof van Getsemane in het klimaat
van de dood. Hier begon Zijn lijdensweg, toen Hij
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geconfronteerd werd met de demonen van geweld, ziekte en
pijn, die Hem voor het éérst in hun macht kregen en wiens
invloed op Zijn lichamelijk sterven zou uitlopen. Vanwege
de verschrikkelijke benauwenis en de angsten die de Heer
daarbij ondervond, vroeg Hij zijn Vader: ‘Indien het
mogelijk is laat deze beker aan mij voorbij gaan, doch niet
mijn wil maar Uw wil moet geschieden.’ In volstrekte
gehoorzaamheid aan de opdracht die Hij van zijn Vader had
gekregen, bleef Hij Diens weg ter verlossing gaan. Hoe het
de Vader ook smartte, dit was de enige manier van handelen
voor God om de andere goedwillende mensen uit de
schaduw des doods te verlossen. Ook Jezus zag daarbij niet
slechts op het gruwelijke leed van die periode van de dood,
maar Hij kende de Schrift en blikte vooruit op de
nakomelingen die door Zijn offer tevoorschijn zouden
komen. (Jes. 53:10b)
Een vertaling heeft dat Hij ‘de last van de dood’ op Zich
nam. Al deze doodslast bij elkaar echter heeft niet zo zwaar
op Hem kunnen drukken, dat Hij daardoor van de
kruisiging wilde afzien en Hij Zijn liefde voor de wil van
Zijn Vader erdoor verloor. Het kenmerk van de doodssfeer
is op te maken uit het feit dat de Heer Jezus in de Hof zeer
droevig en beangstigd was geworden. (Matt.26:37) Hij
moest nu zonder de heerlijkheid van Zijn Vader en zonder
de bescherming der heilige engelen, de boosheid en het
geweld der aanstormende demonen en ziektemachten
ondergaan. Deze desolate doodstoestand van Jezus duurde
voort en verergerde zich, tot die uiteindelijk culmineerde in
Zijn sterven, waarbij de geest van Jezus Zijn lichaam
verliet. Terwijl Hij sterft is dat tegelijk het moment dat Hij
Zijn geest in de handen van Zijn Vader beveelt. Hij had
immers de macht Zijn Leven af te leggen en ook het weder
op te nemen, dus weer verbonden te worden met de Kracht
en de heerlijkheid uit het Koninkrijk van de Almachtige
God. (Joh.10:18)
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Getsemane
Vlak voordat Jezus de beek Kidron oversteekt, om met Zijn
discipelen de Hof van Getsemane binnen te gaan, en
wetende dat Hij nu Zijn doodstraf moet ondergaan, spreekt
Hij het hogepriesterlijk gebed: ‘Zo sprak Jezus. Toen sloeg
hij zijn ogen op naar de hemel en hij zei: ‘Vader, het is tijd:
verheerlijk uw Zoon, dan zal uw Zoon u verheerlijken. U
hebt hem macht gegeven over alle mensen, macht om
eeuwig leven te geven aan allen die u hem hebt
toevertrouwd. En dit is eeuwig leven: dat de mensen u
kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u
gezonden hebt. Ik heb u hier op aarde verheerlijkt door het
werk te volbrengen dat u mij had opgedragen. Vader, neem
mij nu bij u en verheerlijk mij met de glorie die ik had bij u,
voor de wereld bestond. Ik heb uw naam bekendgemaakt
aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij
waren van u, en u hebt ze mij toevertrouwd. Zij hebben zich
aan uw woorden gehouden, en nu weten zij dat alles wat u
mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb hun gezegd wat u mij
te zeggen gaf, en zij hebben mijn woorden aanvaard; zij
weten dat het waar is dat ik van u ben uitgegaan, en zij
geloven dat u mij hebt gezonden.’ (Joh.17:1-8)
De Heer Jezus weet dat Zijn Vader Hem niet aan de dood
zal overlaten, maar dat Hij Hem zal rehabiliteren en Hem
Kracht zal geven om levend het dodenrijk te betreden en
om die ook weer te verlaten. ‘Want Gij zult mijn ziel in de
hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de
verderving ziet.’ (Ps.16:10)
Als Jezus in de handen van zondaars wordt overgeleverd mensen die de begeerten van de duivel doen en in wie
demonen huizen - om veroordeeld te worden, weet Hij
tevens dat wanneer alles geheel is volbracht, de Vader Hem
vanwege Zijn liefde en gehoorzaamheid direct weer van de
dood zal verlossen. Dit gebeurde echter niet tijdens Zijn
opstanding in de ochtend waarop Maria het graf bezocht,
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maar veel eerder, terwijl Jezus nog aan het kruis hangt en
Hij Zijn geest in de handen van Zijn Vader beveelt; ‘En
Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn
geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem
uit.’ (Luc.23:46) Hieruit komt naar voren dat de Kracht en
de heerlijkheid van de Vader weer aan Jezus gegeven waren
en Hij als Christus (Koning door God), en niet als
zondeslaaf de hades binnengaat. God was weer met Hem,
ook nu Hij dit oude bolwerk van het onzienlijke dodenrijk
betreedt. Daar waren Hij en Zijn Vader weder samen,
waarmee de dood van Jezus in twee gedeelten uiteen valt.
Het eerste gedeelte
(Dag 1: donderdagavond en de nacht van donderdag op
vrijdag)
Als de Heer Jezus in Getsemane gevangen wordt genomen,
omdat vanuit de hemelse gewesten de doodsmachten met
toestemming van God toegang tot Hem krijgen, voelt Hij in
lichaam en ziel de pijn en de angst vanwege de zonde- en
ziektemachten die Hem nu in hun macht hebben gekregen.
Deze verachtelijke schepsels hadden voor het eerst toegang
tot Jezus’ leven en konden hun klimaat en hun duisternis op
Hem leggen, iets wat de Heer Jezus nog nooit had gekend
omdat Hij nimmer had gezondigd. Als de boze geesten op
Jezus kunnen aanvallen, voltrekt zich synchroon daaraan
Zijn gevangenneming, de lichamelijke pijniging vanwege
de slaag der Joden en de geseling door de soldaten van
Pilatus.
Tijdens deze persoonsgerichte strafexpeditie, waarin Jezus
zeer zwaar werd mishandeld, kon niet meer worden
opgemaakt dat het hier om Zijne koninklijke Hoogheid Zelf
ging, zó was Hij toegetakeld. (Joh.19:5) Om aan te geven in
wat voor ontredderde staat Jezus verkeerde, werd de
gegeselde en vernederde Koning met de woorden ‘Zie de
mens’ door Pilatus aan Zijn volksgenoten getoond. De
Vader had Zijn Zoon Jezus in de macht van de boze geesten
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gegeven, vergelijkbaar met wat Hij ooit met Job deed. (Job
2:7) De zielensmart die in de Hof was begonnen vanwege
de ‘last’ der demonen, openbaart zich direct daarna in
hevige lichamelijke pijn, die Hem door zondaren werd
toegebracht. Dit keer echter mocht satan tot het uiterste
gaan en ook het leven van de Rechtvaardige nemen, indien
hij dacht Hem daarmee definitief uit te kunnen schakelen.
Bij Zijn gevangenneming begint voor Jezus het ondergaan
van de dood. Jesaja schreef dat Hij Zijn leven vanwege de
zonden van vele overtreders heeft uitgegoten in de dood.
(Jes.53:12)
Om aanschouwelijk te maken van wat er gedurende de tijd
die Jezus aan het kruis hangt in de ‘lucht’ gebeurt,
verdwijnt tijdens de climax vanaf het 6e tot het 9e uur zelfs
het daglicht en komt er duisternis op aarde. Toen Jezus
vanwege de folteringen lichamelijk helemaal was gesloopt
en zo verzwakt dat Hij door uitputting ging sterven, had Hij
zichzelf helemaal ontledigd. (Fil.2:7) Geen enkele pretentie
of inbreng restte Hem meer, Hij was door Zijn geloof
volkomen aangewezen op verlossing door de Kracht van
God. Wat Jezus echter bij het afleggen van de heerlijkheid
Gods was gebleven, was Zijn eigen natuur. Hij was nog
steeds de Zoon van God, volkomen rechtvaardig. Omwille
van ons had Hij de Kracht Gods afgelegd en Zichzelf
ontledigd, nu bleef in Hem het ‘zwakke van God’ over; de
mens uit God geboren. Dit zwakke van God was ook toen
sterker dan het sterkste van alle andere mensen. (1Kor.1:25)
Zijn zwakheid wordt door Zijn hemelse Vader direct met
Kracht beantwoord, want de Allerhoogste komt Zijn Zoon
Jezus te hulp en geeft Hem Zijn kostbare leven terug. Het
Koninklijke gebod dat de Heer Jezus ons in de Evangeliën
meedeelde ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand’ ‘en uw naaste liefhebben als uzelf.’, daarvan gaf
Hijzelf het ultieme voorbeeld, door deze geboden ondanks
alle pijnigingen beiden te vervullen. (Matt.22:37-39)
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De vele wreedheden die op Hem als ‘Geplaagde’
neerkwamen konden bij Jezus niet bewerken dat Hij de
liefde voor Zijn Vader ging verzaken. Deze Zoon van God
hield in tegenstelling tot Adam wél de geboden van Zijn
Vader en kwam niet als ongehoorzame, maar als liefdevolle
en gehoorzame Zoon in de dood. Door rechtvaardig te
blijven toonde Jezus inderdaad dat Hij macht had om Zijn
leven af te leggen en het vervolgens weer op te nemen.
Ondanks alle smaad en mishandeling bleef Jezus geloven
dat Zijn Vader voor uitredding zou zorgdragen, Hij immers
kende Zijn Vader en hield aan Zijn belofte vast. Jezus is
daarmee het Grote Licht dat schijnt in de duisternis en in
het rijk van de dood en de duisternis heeft, ondanks deze
felle pogingen Hem niet vast kunnen houden. (Joh.1:5).
Door Jezus’ getuigen van de Waardheid, Zijn prediking en
Zijn werken, bescheen Hij allen in Israël die geestelijk in de
dood gezeten waren (Luc.1:79). Bij Zijn sterven op Golgota
ging Het Licht ook de hades binnen, waar Hij als eerste en
tevens laatste levende verbleef, om er Zijn Evangelie van
de overwinning over zonde en satan te brengen. God betrad
de hades om er Zijn eigendom op te komen eisen; de
goedwillende zielen die er tegen hun wil moesten
verblijven. Het dodenrijk knapte bij deze onderneming van
Jezus letterlijk uit zijn voegen, de dorpels moesten worden
opgerekt anders kon de Grote Koning met Zijn
engelenleger er niet naar binnen! (Ps.24:7)
De Heer Jezus krijgt door Zijn sterven de mogelijkheid om
ook in het dodenrijk Zijn overwinning te proclameren.
Zoals Paulus vermeldt, voerde Jezus vanuit de hades
krijgsgevangen mede naar de hoge, deze zielen hadden
geprobeerd zich tijdens hun leven zo goed mogelijk aan de
wet te houden en zochten in hun bestaan Gods wil te doen.
(Ef.4:8) Nu werden zij door Hem in vrijheid gesteld en
mochten met Jezus mee, richting het paradijs. Dit gold
eveneens voor de ex-crimineel aan het kruis, want ook hij
geloofde dat Heer Jezus Koning was. (Luc.23:42)
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Zijn geloof en bede aan Jezus rechtvaardigde deze man op
de valreep voor zijn sterven en zodoende kon de Heer ook
hem meenemen uit de dood.
In tijdsbestek uitgerekend is dit vanaf donderdagavond,
nadat de Heer Jezus met Zijn discipelen het laatste
avondmaal heeft gebruikt en Hij samen met hen bij de
Olijfberg is aangekomen. In deze tuin, die aan de voet van
de Olijfberg is gelegen, nadert Jezus de pijn des doods.
Deze pijn is daarom zo bijzonder hevig, omdat Hij de
zondelast van de hele mensheid op Zich heeft genomen,
terwijl de straf die zonder uitzondering op al deze zonden
moet volgen, nu aan Hem met de dood wordt uitbetaald.
(Luc.22:44) Ik merk op dat het zinloos is om een ander
willekeurig mens, die éénmaal de boze heeft gehoorzaamd,
als losprijs aan te bieden om gekruisigd te worden. In een
zondaar zit geen waarde om voor een dergelijk hoge schuld
te betalen, hoogstens voor zijn eigen schuld en daar betaalt
hij met zijn leven voor.
Vervolgens de nacht van donderdag op vrijdag, waarin Hij
geslagen, gespuugd en bespot wordt. In deze eerste avond
en nacht verblijft de Heer Jezus in het klimaat van de dood.
Zoals de profeet Jona in de parabel door een grote vis werd
opgeslokt en het daglicht moest ontberen, zo werd onze
Heer Jezus door de duisternis der demonen opgeslokt. (Jona
1:17) Dan vrijdag de hele dag tot het negende uur. Vrijdag
is de dag dat de Heer aan het kruis werd geslagen en
daaraan stierf. Omdat aan het eind van deze dag de Joodse
sabbat begint, moest vanwege reinigingsvoorschriften Jezus
vóór zonsondergang van het kruis worden gehaald en
begraven. Gedurende deze hele periode heeft de Kracht van
de Allerhoogste Zich teruggetrokken, staan de scharen
heilige engelen Jezus voor het éérst in Zijn leven niet meer
ten dienste en zal Hem Zijn vleselijke lichaam met geweld
worden afgenomen. Dit alles was Jezus vooraf bekend en
desondanks wilde Hij dat de wil van Zijn Vader zou
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prevaleren boven Zijn persoonlijk welzijn. (Joh.12:27-33)
Met het ondergaan van de last de dood, vanaf Getsemane
tot en met het kruis, komt Jezus in Zijn stervensfase. Dit
was er een van geestelijke benauwenis en angst, van
bespotting en vernedering, van lichamelijke pijniging en
tenslotte Zijn sterven. De Vader had Hem overgegeven in
de handen van Zijn vijanden, zowel in de hemel als op
aarde. Jezus getuigt daarvan tegenover de overpriesters en
hoofdlieden van de Joodse tempel, met de woorden:
‘Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen
hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht
der duisternis.’ (Luc.22:53) Uit liefde voor Zijn Vader en uit
liefde voor hen die Hem volgen - en nog gaan volgen - zag
Hij niet op de smart van Zijn eigen dood, maar blikte Hij
vooruit op de vreugde van een grote schare verloste
mensen, die door Zijn offer eveneens met de Heilige Geest
gedoopt konden worden. (Jes.53:10b)
Als Jezus sterft, verlaat Hij de pijn en de ellende van het
klimaat van de dood en treedt Hij als Gods Koning het rijk
van de dood binnen, om ook deze machthebber te
onttronen. Jezus nam dus niet slechts de sleutel van de
dood in ontvangst, vanwege het feit dat Hij tijdens Zijn
martelingen niet éénmaal zondigde, maar rechtvaardig de
wil van God bleef doen. Nu Hij in de hemelse gewesten het
rijk van de dood of hades betreedt, neemt Hij ook daarvan
de sleutel in bezit. Jezus kwam dan ook niet als een
overweldigde, een gevangene of zondeslaaf het domein van
Apollyon binnen, maar als de grote Koning die Hij is met al
Zijn superioriteit en macht. Eenmaal in de hades vordert Hij
de zielen van de rechtvaardigen, die ooit in de oude tijd
waren gestorven. De verderver (Apollyon) die nimmer een
gevangene had laten gaan (dood was dood), werd nu door
Jezus bevolen zijn kerkers open te stellen. Het is voor het
eerst dat een Levende, dus iemand zonder zonde in het
dodenrijk verschijnt.
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Deze necropolis was hier logischerwijze ook niet op
berekend, vandaar dat haar bewakers vragen ‘Wie is toch de
Koning der ere? Waarop Gods engelenlegers antwoorden:
‘Jahweh, sterk en geweldig, Jahweh, geweldig in de strijd.’
(Ps.24:8) Daarna zal er ook geen rechtvaardig mens meer in
dit dodenrijk terechtkomen, want wie in Jezus gelooft is
waarlijk gerechtvaardigd en onze Heer zegt Zelf dat wie in
Hem gelooft zal leven ook al is hij gestorven, dus
gescheiden van zijn lichaam. (Joh.11:25) Jezus Christus kan
als Overwinnaar terecht zeggen dat Hij ook deze beide
sleutels heeft, van de dood en van het dodenrijk. (Opb.1:18)
Let wel: vanaf het begin van de eerste lijdensdag op
donderdagavond in de Hof van Getsemane, aanhoudend tot
aan vrijdag het negende uur als Jezus sterft aan het kruis,
lukt het satan in deze periode van agressie en pijniging niet
één keer om Jezus aan te zetten iets tegen de wil van Zijn
Vader te doen. Hiervan getuigen tal van Jezus’ reacties,
bijvoorbeeld als Hij in de Hof door een man uit Zijn eigen
kring wordt verraden, dan raakt Hij niet gefrustreerd of
wraakzuchtig maar noemt deze verrader ‘vriend’. (Matt.
26:50) Zo ook als Hij vervolgens door gewapende mannen
gevangen wordt genomen en het daarbij tot een
schermutseling komt, raakt Hij het afgeslagen oor van
Malchus, één van de agressors aan en geneest hem. (Luc.
22:51) Hij weet dat als Hij Zijn Vader daarom zou vragen,
Deze Hem twaalf legioenen engelen ter beschikking zal
stellen, doch Hij bidt daar niet om maar laat de soldaten
begaan. Ook als Jezus daarna aan de hogepriester Kajafas
en de Joodse schriftgeleerden wordt voorgeleid, door wie
Hij in het gezicht wordt gespuwd en met vuisten wordt
geslagen, slaat Hij niet terug en dreigt Hij hen evenmin
maar laat het daarbij en geeft Hij alles over aan God, van
wie Hij weet dat Die juist zal oordelen. (1Petr.2:23) Deze
loochening en miskenning van Jezus’ goedheid en dat Hij
van geboorte Gods Zoon is, gebeurde door de Joodse elite
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in de avond en nacht van donderdag op vrijdag.
(Dag 2: vrijdagavond en de nacht van vrijdag op zaterdag.)
Zonder dat Jezus aan slaap of nachtrust is toegekomen,
wordt Hij vrijdagmorgen al vroeg door de overpriesters en
oudsten van het Joodse volk geboeid en overgedragen aan
de Romeinse stadhouder Pilatus, met de intentie dat deze
Hem tot de doodstraf zal veroordelen. Nadat Pilatus de
Heer Jezus heeft bevraagd waar men Hem van beschuldigd,
komt de stadhouder tot de conclusie dat hij in deze mens
geen enkele schuld kan vinden waar de doodstraf op staat.
Pilatus probeert dan ook vanaf dat moment om Jezus los te
laten, doch de Joden schreeuwden ‘Weg met Hem! Kruisig
Hem!’ Uiteindelijk, als Pilatus niet onder hun aanhoudend
verzoek Hem te kruisigen vandaan kan, laat hij Jezus
geselen en geeft hij Hem aan hen over om gekruisigd te
worden. (Joh.19:15,16)
Als Jezus door de gehele afdeling der Romeinse soldaten is
bespot en geslagen, voeren zij Hem af naar de
Schedelplaats Golgota, waar zij Hem in de loop van vrijdag
(op het derde uur) kruisigen. Terwijl Jezus al aan het kruis
hangt en Hij voor de Joden geen enkele bedreiging meer
vormt, gaan zij toch nog door Hem te bespotten. Terwijl zij
er eigenlijk van overtuigd kunnen zijn dat zij deze hun
godsdienstvijand hebben overwonnen, gaan zij nochtans
door Hem te kleineren en proberen Hem wanhopig te
maken. Tot op het laatste moment spreekt satan zo door
vele mensen heen om Jezus Zijn geloof en vertrouwen in
God af te nemen. (Marc.11:22) Als de Heer Jezus onder
hevige pijnen zijn laatste stervensuren doorbrengt, lezen we
de reacties van de omstanders: ‘En de voorbijgangers
spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en
zeiden: Ha, Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen
opbouwt, red Uzelf, kom af van het kruis!
Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met
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de schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered,
Zichzelf kan Hij niet redden. Laat de Christus, de Koning
van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en
geloven. Ook die met Hem gekruisigd waren beschimpten
Hem.’ (Marc.15:29-32) Het antwoord van Jezus op het
onwaardig spreken en handelen der ongelovige mensen, is
dat Hij voor hen bidt met de woorden ‘Vader, vergeef het
hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luc.23:34) Hij blijft
rechtvaardig, Hij blijft vol liefde voor Gods gebod en
liefdevol jegens Zijn naasten en Hij zondigt niet.
Tijdens de tijd dat de satan over Jezus kon heersen, zette
deze alles op alles om de Meester ook maar één enkele keer
zover te brengen dat Hij ongehoorzaam aan Zijn Vader
wordt, om Hem dan zo, vanwege deze ongehoorzaamheid
aan God, in zijn dienst te brengen. Zoals bekend kan de
mens die door de zonde éénmaal in satans diens treedt, niet
meer opstaan uit het dodenrijk. Dit was de misrekening
geweest die de duivel had gemaakt, toen God hem het
voorstel had gedaan om Zijn Zoon de enige Rechtvaardige
mens als losprijs voor alle onrechtvaardige mensen te
ruilen. (Matt.20:28)
De duivel kon niet geloven dat de mens Jezus zo goed en
rechtvaardig was en van dermate kwaliteit, dat ook wanneer
de Sterke arm van Zijn Vader Hem had verlaten en het
gruwelijke geweld der demonenlegers op Hem losbarstte,
Jezus ondanks dat dezelfde dus rechtvaardig en goed zou
blijven. De duivel had iedereen ten val kunnen brengen,
ieder mens was vroeg of laat in zijn dienst gekomen en was
de goede God ongehoorzaam geworden. Ook bij deze mens
Jezus zou het hem lukken! Dit was de redenering van de
duivel. Maar de satan is niet bij machte om de hoog
verheven gedachten van de Allerhoogste God te
doorgronden en hij had er geen rekening mee gehouden dat
een mens uit God geboren kan worden. Want ieder mens die
uit God geboren is zondigt niet, en op die mens heeft de
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boze geen vat. (1Joh.5:18)
De satan had tijdens het leven van Jezus voortdurend
geprobeerd Hem te verleiden en Hem zodoende in zijn
dienst te stellen, want in wiens dienst men zich vrijwillig
stelt die moet men gehoorzamen. (2Petr.2:10) Vanwege de
‘Almachtige Kracht uit de hoge’ had Jezus altijd de
aanvallen en listen van de duivel weten te pareren. Nu de
geestelijke en lichamelijke bescherming rond Jezus was
opgeheven, had de duivel vrije toegang tot de Uitverkorene.
Wat hem door middel van leugen en verleiding bij Jezus
niet was gelukt zou hem dit keer door bruut geweld wel
lukken, indien hij Jezus maar eenmaal in zijn macht had en
Hem kon vermoorden!
De duivel dacht dat hij van ieder mens een zondaar kon
maken, dus ook van deze uit God geboren Zoon des
mensen. Bij de gehele mensheid was hem dat gelukt, bij
allen die uit een vrouw waren geboren, ja zelfs bij de mens
die in begin door God Zelf was geschapen. (Gen.1:27) Die
eerste mens die God al scheppende tot stand had gebracht,
was ook Gods zoon. (Luc.3:38) Dat satan bij deze ‘tweede’
mens wederom met een Zoon van God te maken kreeg was
dus niet zo bijzonder, het was hem al eerder gelukt om een
zoon van Jahweh God ten val te brengen. Als het hem ook
dit keer zou lukken om deze ‘nieuwe’ Zoon tot
ongehoorzaamheid aan Zijn Vader te brengen - indien de
Zoon de Vader niet boven álles lief had -, dan zou Jezus ook
Zelf een zondeschuld maken en was het herstelplan van de
Vader voor altijd verloren. De duivel zette hiertoe vanaf
Getsemane tot en met Golgota, door middel van verraad,
hoon, bespotting, vernedering, haat en geweld, alles op
alles!
De haat die satan jegens zijn Schepper heeft en Wiens
evenbeeld hij nu al jaren in Zijn Zoon Jezus had gezien,
kon hij op Golgota eindelijk in alle hevigheid tonen en ten
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uitvoer brengen. De duivel moest ook deze nieuwe hemelse
mens aan zichzelf onderdanig maken. De kans om dit te
doen liet hij zich niet ontnemen en nu de Allerhoogste hem
had toegestaan om Zijn Zoon te doden in ruil voor
zondaars, moest deze bezeten machtswellusteling hiervan
gebruik maken. Hij meende dat hij Jezus in deze
martelperiode tot ongehoorzaamheid en dus liefdeloosheid
kon pressen, om Hem vervolgens te vermoorden. Daarmee
zou hij dan de waardevolste en belangrijkste Persoon voor
altijd hebben geëlimineerd, waardoor hij de macht over de
wereld zou behouden. Als deze Jezus eenmaal was
uitgeschakeld, zou God niets meer kunnen doen om hem
nog zijn verworven rijk te ontnemen. Jezus, die zijn
werkterrein en territorium was binnengedrongen zou
bezwijken, waardoor de heerschappij over de aarde en de
mensen erop voor altijd van satan zou blijven.
Ditmaal wordt Jezus onder pressie gezet om te doen wat de
boze in het begin van de evangeliën aanvankelijk met
listige woorden probeerde, bijvoorbeeld toen de verzoeker
zei: ‘Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen
broden worden.’ (Matt.4:3) Jezus zou door te gehoorzamen
dienstbaar aan satan zijn geworden. Uiteindelijk als Jezus
Zijn taak helemaal gaat volbrengen en Hij reeds aan het
kruis hangt, zijn er verschillende mensen die Hem
bespotten en openlijk in twijfel trekken of Hij inderdaad de
waarachtige Zoon van God is. Zelfs op de valreep probeert
de boze nog om de Heer Jezus uit de dienst van Zijn Vader
te brengen, door het lijden niet volledig te ondergaan maar
van lichamelijk sterven af te zien: ‘Gij, die de tempel
afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij
Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis!’ (Matt.27:40)
Deze mensen werden door de duivel geïnspireerd, die zo
probeerde door de mond van zondaren heen om Jezus te
ontmoedigen en Hem Zijn geloof af te nemen dat Zijn
Vader voor een uitkomst zou zorgen; ook al moest die
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uitkomst dwars door de dood héén tevoorschijn komen!
Denk in dit verband ook aan het geloof van Abraham, die
geloofde dat hij zijn zoon Isaak terug zou krijgen ook als
dat betekende dat die eerst zou sterven. (Hebr.11:18b)
Indien Jezus Zijn lijdensweg niet geheel ten einde zou
gegaan zijn, door ergens voortijdig een einde aan de
martelingen te maken en Zijn Vader om hulp van de heilige
engelen te vragen, dan zou Hij de wil van de Allerhoogste
niet geheel volbracht hebben. Doch Jezus hield tot en met
Zijn sterven vol en deed de wil van Zijn Vader, ongeacht de
gevolgen voor Zijn eigen leven. Bij aanvang van Zijn lijden
bad de Heer Jezus daar in Getsemane over: ‘Abba, Vader,
alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch
niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.’
(Marc.14:36) Jezus geloofde dat de Vader altijd trouw blijft
aan hetgeen Hij heeft gesproken, ook op dit punt kende
Jezus de Schrift. (Ps.16:10,11) De macht van de duivel was
niet voldoende om Jezus tegen de wil van Zijn Vader te
laten spreken of te handelen. De Meester had gezegd ‘want
met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld
worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten
worden.’ (Matt.7:2) Jezus wilde dat de Vader Hem onder
de zondelast der mensheid vandaan zou halen, daartoe
rekende ook Hij Zijn schuldenaren hun zonden niet aan.
Jezus leefde als rechtvaardige en stierf als rechtvaardige en
op grond hiervan kon de Vader Hem uit de dood
regenereren.
Het tweede gedeelte
Dit gedeelte begint aan het eind van de eerste dag, op
vrijdag vanaf omstreeks het negende uur als Jezus sterft en
Zijn lichaam aflegt, wat overigens niet tot ontbinding
overgaat:
‘Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan
mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt
zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in
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veiligheid wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het
dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij
maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van
vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw
rechterhand, voor eeuwig.’ (Ps.16:8-11)
Terwijl Jezus lichamelijk sterft geeft Hij Zijn geest over aan
Zijn Vader en Deze verlost Zijn Zoon onmiddellijk van de
doodsmachten door Hem in Zijn Handen, dat is de Kracht
van de Heilige Geest, op te nemen en Zijn heerlijkheid
weder op Hem te leggen. (Matt.12:18) Voor de omstanders
is het nu voorbij. Het is afgelopen met Jezus, Hij is
gestorven. Nu is Hij dood. Terwijl Hij in feite, verborgen
voor de ogen van de ongeestelijke mensenmassa, juist uit
Zijn lijden is verlost en de heerlijkheid en het Koningschap
van de Allerhoogste opnieuw heeft ontvangen. Dit is het
moment waarop de apostel Petrus duidde toen hij schreef:
‘Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als
rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God
zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend
gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en
gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis’
(1Petr.3:18,19) De ongeestelijke omstanders daarentegen
hebben er geen idee van dat Jezus met Zijn sterven, naar de
geest juist tot opstanding is gekomen. De menigte denkt nu
pas dat Hij dood is, Zijn ontzielde lichaam is voor iedereen
het bewijs.
Het is daarbij opmerkelijk en zeer heugelijk te lezen dat ten
tijde van Jezus’ sterven er direct vele lichamen van
ontslapen heiligen werden opgewekt. Dit betekent dat de
Vader deze reeds gestorven gelovigen opnieuw van een
lichaam kon voorzien doordat deze mensen, vanwege de
overwinning van Jezus Christus over de dood, ook uit de
gevangenschap van het dodenrijk werden bevrijd. Ditmaal
echter ontvingen zij van God een ander en beter lichaam
dan het oude lichaam dat zij ooit hadden.
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Zij ontvingen van Hem een onsterfelijk lichaam zoals ook
Mozes en Elia die hebben, waarmee zij zich niet alleen in
de zichtbare wereld maar ook in de hemelen kunnen
bewegen. (Matt.27:52) De volgende zin van hetzelfde
hoofdstuk verklaart dit moment dan ook terecht als Jezus’
opstanding, terwijl Zijn lichaam evenwel nog aan het kruis
hangt!
Jozef van Arimetea neemt vervolgens Zijn lijk van het kruis
en legt het in een nieuw graf, dat hij uit een rots heeft laten
uithouwen. Ook Jezus’ volgelingen zien aanvankelijk niet
op Zijn geestelijke opstanding, maar denken nu Hij is
gestorven dat alles voorbij is. Zonder zich te herinneren wat
hun Meester hen van te voren over Zijn opstanding had
gezegd, waren zij na Zijn executie verslagen over Zijn
‘dood’ achtergebleven. (Marc.9:31en16:10,11) Terwijl men
de rouw over Hem bedrijft, gaat Jezus als machtige Koning
de hemelen door en predikt Zijn overwinning over de dood
aan de gestorvenen in het dodenrijk, de ‘gevangenis’.
Halleluja, eeuwige glorie voor Jahweh God! Vanaf vrijdag
omstreeks ‘het negende uur’ en de nacht van vrijdag op
zaterdag, de Joods rustdag, is Jezus lichamelijk in het graf,
maar naar de inwendige mens reeds levend gemaakt en
heeft Hij Zijn Koningschap reeds gepredikt in de hades.
(Dag 3: zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag)
Dan de nacht van zaterdag op zondag, de dag waarop de
Heer Jezus opnieuw lichamelijk verschijnt. Zijn opstanding
uit de dood en Zijn terugkeer uit het dodenrijk zijn daarmee
voltooid. Jezus heeft door zo de hemelen door te gaan ook
hen, die ten tijde van het Oude Testament de hoop op
Jahweh’s redding hadden vastgehouden, van het dodenrijk
gered. Hij is daarmee niet alleen voor ons maar ook voor
hen de grond van hun opstanding geworden. Voor alle
zekerheid hadden de Joden het graf waarin het lichaam van
Jezus was gelegd van buitenaf met een rotsblok verzegeld.
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Volgens de Joodse Sadduceeën gold dood is dood, maar bij
Jezus wist je het maar nooit. Zou ook dit woord van Hem,
dat Hij de opstanding is, blijken waar te zijn? Immers zelfs
de Romeinse hoofdman en zij die bij hem waren om Jezus
te bewaken, waren door Zijn sterven tot de conclusie
gekomen dat dit mens waarlijk een Zoon van God was.
(Matt.28:54)
Doordat Jezus de pijn des doods heeft doorstaan en toen als
‘mens Gods’ het dodenrijk is doorgegaan, is er uit Hem
leven voortgekomen dat voortaan immuun is voor sterven
of dood. De apostel schreef ‘Want wij weten dat Christus,
eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft: de dood
heeft geen macht meer over Hem.’ (Rom.6:9) Jezus kan niet
meer doodgaan en ieder mens die in Hem gelooft en Zijn
woord aanvaart, diens ‘verborgen mens des harten’ gaat
eveneens over van de dood in het eeuwige leven. Deze
mens gaat in de hemel dan eveneens opstaan! Wanneer de
Vader vervolgens de tijd in vervulling doet gaan, zullen er
zelfs vele leden van Christus zijn van wie ook het fysieke
lichaam niet zal sterven, door hun allerheiligst geloof in
Jahweh; God van levenden. Zij behouden dus hun
aanvankelijk sterfelijke lichaam, tot het moment waarop dit
door de Kracht Gods onvergankelijkheid aandoet.
(1Kor.15:53,54)
Het totale tijdsbestek dat Jezus in de dood en het dodenrijk
was, is dan als volgt:
Van donderdag op vrijdag, van vrijdag op zaterdag en van
zaterdag op zondag, dus drie dagen en drie nachten. Dit is
in overeenstemming met wat de Heer Jezus had voorzegd:
‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van
een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie
nachten in het binnenste van de aarde verblijven.’
(Matt.12:40) Om tot de juiste voorstelling en telling van
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dagen en nachten te komen, volgen wij de telling zoals die
is Genesis is aangegeven, ‘Toen was het avond geweest en
het was morgen geweest: de eerste dag.’ (Gen.1:5) Hieruit
kunnen we concluderen dat een mens dood kan zijn, ook al
ziet hij er ogenschijnlijk nog levend uit en kan hij
beschikken over zijn fysieke lichaam. Naar zijn inwendige
mens is hij dan echter in het klimaat van de dood en hebben
zijn doodsvijanden hem afgesneden van het hemels
Koninkrijk van God. Het tegenovergestelde leidt tot de
volgende conclusie; ook al is een mens fysiek dood dan kan
hij desondanks in de hemel, naar zijn inwendige mens, toch
in leven zijn omdat hij samen is met God en de Kracht en
de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk in hem aanwezig zijn.
Toen wij door wedergeboorte de Geest van Christus konden
ontvangen, ontsloot de Heilige Meester de toegang tot Zijn
eeuwig Koninkrijk omdat Hij de macht heeft het eeuwige
leven te geven wie Hij wil. (Joh.17:2) Als wij dan later
lichamelijk sterven heeft de Heer Jezus reeds voor ons de
toegang tot het dodenrijk afgesloten, waardoor wij heiligen
daar nimmer terecht kunnen komen. Jezus onze Heiland
hanteert vanwege ons, zijn geliefde volgelingen de sleutels
van dood en dodenrijk.
Vol vreugde handelen in opdracht van Jezus de heilige
engelen en begeleiden ons als wij sterven en ons fysieke
lichaam verlaten, om in de hemelse schuilplaats van de
Allerhoogste plaats te nemen. In deze plaats bevindt zich
ook de Heer Jezus, want waar Hij is daar wil Hij dat ook
Zijn volgelingen bij Hem zijn. Wáár Hij ook heengaat,
overal zullen wij bij Hem zijn en voor alle eeuwigheden in
Zijn nabijheid verblijven. (Opb.14:4) Dit kan de mens die
het eigendom van Jahweh is eeuwig volhouden, want de
levenskracht van de Heilige Geest is onuitputtelijk!
Het is overigens niet de bedoeling dat deze steeds groter
wordende groep heiligen na hun sterven altoos in deze
verheven schuilplaats van God verborgen blijven. Voor de
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verdere ontknoping van de Apocalyps, heeft de Vader hen
nodig om te worden ingezet bij de definitieve ontmanteling
van de laatste vijanden.
Jezus Christus en zij die tot Zijn Lichaam behoren, zullen
met steun van de engelen Gods te zijner tijd ook de rest van
de schepping van de dood en het dodenrijk bevrijden.
(Opb.20:13) Eens werd door de profeet Jesaja over de
Christus geprofeteerd dat Hij voor eeuwig de dood zou
vernietigen: ‘God de Heer vernietigt de dood, voor altijd.
Hij droogt ieders tranen. Overal op aarde herstelt hij zijn
volk in ere, het is zijn eigen belofte.’ (Jes.25:8) Een grote
troost voor gelovige en oprechte mensen, want het
dodenrijk zal uiteindelijk alle mensen die in haar zijn terug
moet geven. Op die manier ontvangen zij hun geliefden
terug.
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De kostbare parel

‘Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een
koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een
kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht
al wat hij had, en kocht die.’ (Matt.13:45,46)
Sinds vele duizenden jaren is de mensheid met de waarde
van parels bekend. In de oudheid waren parels de meest
kostbare juwelen die er bestonden en hun waarde oversteeg
die van goud of diamanten. Dit kwam voornamelijk door de
zeldzaamheid waarmee deze schatten voorkwamen en de
moeite die gedaan moest worden om de vele oesters van de
zeebodem te winnen. Geschat wordt dat slechts één op de
15.000 tot 20.000 oesters een parel bevatte. Uit ons eigen
vorstenhuis is bekend dat Frederik Hendrik van Oranje in
1635 voor zijn echtgenote Amalia van Solms een collier
van 36 Oriëntparels kocht voor het bedrag van
dertigduizend gulden, hetgeen in onze tijd overeen zou
komen met ongeveer 3,5 miljoen euro!
Parels variëren in waarde door hun kleur, glans, vorm en
grootte. Over het algemeen hebben parels in sierraden als
parures en ringen een omvang ongeveer ter grootte van een
vingernagel. De grootste tot nog toe bekende parel echter
wordt bewaard in het South Kensington Museum in
Londen; deze heeft een gewicht van 454 karaat en een
grootte van rond de 5 cm., en staat bekend als de ‘Hopeparel’.
Tegen deze achtergrond lezen wij de gelijkenis die de Heer
Jezus ons gaf, van een koopman die deze kostbaarheden
zoekt. Wanneer wij de waarden van bovenstaande parabel
invullen, en betekenis toekennen aan de koopman, de
parelen en de kostbare parel, krijgen wij een helder zicht op
hetgeen de Heer Jezus met deze gelijkenis van het
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Koninkrijk der hemelen bedoelde.
De koopman vertegenwoordigt een zondaar, iemand die als
ondergeschikte actief is in het domein van satan om er door
arbeid schatten te verzamelen. Deze schatten bestaan uit
bezittingen, rijkdom en geld, uit macht en aanzien en eer
van mensen. Zij zijn de voorwerpen die de begeerten der
ogen en van het vlees opwekken, en vervolgens de zonden
die worden begaan om aan alle begeerten te voldoen. Uit
deze arbeid groeit zo een zondeschuld en het negatieve
loon, dat satan uiteindelijk aan dit mens voor zijn
verzamelde ‘schatten’ zal uitkeren. Als die dag voor de
onrechtvaardige mens aanbreekt, blijkt al zijn
bijeengebrachte vermogen volledig waardeloos te zijn. De
duisternis en de pijn die zich manifesteert vanuit het
koninkrijk waarin hij zovele jaren trouw heeft gediend, kan
hij dan niet met zijn geld of kostbare voorwerpen afkopen.
Al is de zondaar op aarde rijk en bezit hij veel, maar is hij
liefdeloos omdat hij in het geheel geen acht slaat op de
nood van zijn medemens, dan zal hij blijken in de hemelen
de armzalige en ellendige te zijn. (Luc.16:19-30) Niet zijn
grote rijkdom was er de oorzaak van dat hij na het sterven
een geestelijke kwelling ondergaat, maar zijn liefdeloosheid
voor Jahweh en zijn naasten. Niet zozeer omdat hij rijk
was, maar vooral omdat hij als hebberige gierigaard geen
oog had voor de nood en ellende van zijn behoeftige
medemens.
Er is echter voor zondaars en dus ook voor deze mens een
weg om aan zijn straf te ontkomen. Dit wordt in de
gelijkenis beschreven, wanneer hij op een dag een
bijzondere en zeer kostbare parel ontdekt en hij al zijn oude
waarden en ‘schatten’ wil loslaten, om deze ene
wonderschone en kostbare schat te bemachtigen. De
kostbare parel is de Heer Jezus. In Hem en door Hem
ontvangt de zoeker het Koninkrijk van God. Als de in de
duisternis ‘werkende’ mens het Evangelie Gods ontdekt, dat
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hij Jezus als Redder mag aannemen en die hem vervolgens
in Zijn Koninkrijk brengen zal om hem daar vele nieuwe
kostbaarheden te schenken, heeft hij daar alles voor over.
Met zijn handel om die kostbare Parel in ontvangst te
nemen, raakt de zondaar daarbij onvermijdelijk al zijn oude
schatten en verkregen ‘loon’ kwijt. Als die complete
vergoeding voor zijn misschien wel decennia lange carrière
bij zijn oude werkgever is geschrapt, zegt hij hem tevens de
dienst op om er elders een zeer kostbare betrekking voor
terug te ontvangen.
Tot de kostbaarheden die de oud zondeslaaf als eerste van
zijn nieuwe Meester ontvangt, behoort de eeuwigdurende
vergeving van zijn zondeschuld. Dit is een zeer groot
geschenk, want het torenhoge negatieve vermogen (=
schuld) dat op hem drukte, die neemt Jezus voor Zijn
rekening; hierdoor vervalt voor alle tijden iedere claim van
zijn oude baas. Hieruit kunnen wij tegelijkertijd ook
concluderen dat de Heer Jezus in de hemelen wel bijzonder
vermogend moet zijn, daar Hij anders niet voor zo’n grote
menigte slaven hun vrijheid kan bekostigen. Toen de
zoekende zondaar het Evangelie van Jezus Christus ten
gehore kwam en hij zich realiseerde dat heel zijn aardse
macht en bezit hem niet in staat kon stellen aan het rijk der
duisternis te ontsnappen, rukte hij zicht op uitnodiging van
Jezus om tot Hem te komen los uit de klauwen en de macht
van de boze. (Matt.11:28) Met het in ontvangst nemen van
de kostbare Parel, kreeg hij deel aan het kostbaarste bezit
van God!
Jezus’ woorden van vergeving van zonden en van een leven
in gerechtigheid door de dienst aan Jahweh, trokken hem zo
uit de duisternis om vervolgens de schone Parel, de gave
Gods, in ontvangst te nemen. De glans en de schoonheid
van Gods heerlijkheid werden voor hem zichtbaar, toen hij
die waardevolste Parel vond. Door alle andere begeerten los
te laten omwille van deze Parel, ontving hij de waarde van

242

God; hij werd als kostbare vernieuwde schepping op die
manier in de hemelen opnieuw geboren. Met de
wedergeboorte wordt de zondige mens uit de beperktheid
en duisternis van zijn wereldse bestaan naar boven gehaald.
Hij komt door de wedergeboorte voor het eerst in de
‘ruimte’ van het Koninkrijk van God, waardoor hij als mens
pas echt tot zijn recht komt en kan schitteren in goede
werken voor God en zijn naasten. Doordat hij dit
kostbaarste bezit, deze schone Parel heeft gewonnen, werd
zijn totale mens vernieuwd en werd hij zo ook zelf een
waardevolle nieuwe schepping. Voortaan bevindt hij zich in
het Koninkrijk van Jahweh en mag hij bidden om Zijn
Geest: hij wordt daarmee als levende bouwsteen ingevoegd
in het Lichaam van Christus. Waar op aarde hij zich ook
bevindt, door zijn geloof kan hij overal rekenen op de
aanwezigheid van God Zelf. De wedergeboorte bracht hem
in de dichte nabijheid van Jahweh, en op het gebed van
deze rechtvaardige kon de Allerhoogste Zich met hem
samenvoegen tot één geheel. (1Kor.6:17)
De onmetelijke rijkdom die een mens wordt gegeven, en de
eeuwige waarde waarin de mens wordt verheven als hij of
zij deel krijgt aan de schone parel en uiteindelijk aan de
volheid van Christus, is te zien als we naar onze volmaakte
Heer Jezus kijken. Op Hem hebben zonde of ziekte geen
enkele claim of uitwerking. Zo kunnen wij eveneens van de
Heer Jezus Zelf concluderen dat Hij de oudste en de éérste
mens-Gods is. Hij is van alle tijden het grootste
kroonjuweel van God, en daarmee de voornaamste en
kostbaarste. Het licht, de waarheid, de Kracht en de
heerlijkheid van Jahweh Zelf zijn in Jezus Christus
aanwezig en Hij wil ook dat wij diezelfde heerlijkheid van
Hem ontvangen en die tonen. ‘De lamp komt toch niet om
onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is
het niet om op de standaard gezet te worden?’ (Marc.4:21)
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Behalve een zondaar, voor wie de kostbare schone Parel
zijn redding betekende, kan in een parallel allegorie de
koopman ook de duivel zelf voorstellen. De parels die hij
zoekt zijn mensen, die ooit als enige wezens door JHWH de
kans geboden kregen om naast Hem plaats te nemen. Dit
haat satan, want die hoge positie wil hijzelf. De oude vijand
van God heeft daarom door de eeuwen heen alles op alles
gezet, om door middel van de zonde de mens te beletten dat
hij zijn oorspronkelijk bedoelde positie zal innemen. Indien
satan een mens eenmaal heeft gevonden en hem tot zonde
heeft verleid, dan verstrikt dit mens in de dood en kan hij
zich in de hemelen niet meer tot God verheffen, omdat de
boze hem in een vaste greep houdt.
Jahweh daarentegen is doormiddel van Zijn Evangelie
steeds op zoek om de waardeloos geworden en ziek
gemaakte personen te redden, door hem te reiniging en te
reanimeren en door wedergeboorte Zijn Eigen waarde aan
de mens over te brengen. De speurtocht van satan is er
enkel op gericht om de heerlijkheid van de Allerhoogste
God die hijzelf ontbeert, ook de mens te ontzeggen. Daar de
wereld nog in de boze ligt en ieder kind er moet opgroeien,
krijgt de duivel hoe dan ook ooit eenmaal vat op hem en
kan die zó de vele kostbare mensenlevens aan zijn fortuin
toevoegen. Zo heeft de duivel vanaf het eerste mensenpaar
deze kostbare parels gezocht, en allen die in de vele eeuwen
na de zondeval de aarde hebben bevolkt.
Het is opmerkelijk dat in deze vergelijking een mens juist
met een mooie parel vergeleken kan worden. Al ligt hij
figuurlijk gesproken soms onherkenbaar diep in de modder
en in het slijk der aarde en is zijn kostbare bestemming
volledig uit het zicht, hij blijft voor de verzamelaar zeer
waardevol. In veel religieuze stromingen wordt deze
desolate menselijke status dikwijls bevestigd en wordt aan
zijn eigenlijke potentie volledig voorbijgegaan, waardoor
een mens veelal als een onbeduidende creatuur wordt
voorgesteld. Daarbij wordt zijn waarde tot nagenoeg nul
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gereduceerd, tot een onbetekenend stofje aan een
weegschaal. Dit komt niet met de raad Gods overeen, want
Hij heeft voor al die onbeduidende ‘stofjes’ uiteindelijk wel
Zijn kostbare en geliefde Zoon Jezus overgehad. De vraag
die men ook direct kan stellen is; als de mens zo
waardeloos is, waarom is dan de duivel zo gretig naar hem
op zoek om hem te vinden en in bezit te nemen?
In de ogen van God de Vader overstijgt de waarde van Zijn
Zoon Jezus Christus alles en iedereen. De Zoon is de
Geliefde, de mens die de Vader lief heeft boven alles. In
Hem heeft de Almachtige God Zijn welbehagen. Alle
dingen die de Vader ooit heeft gemaakt en die door Hem tot
stand zijn gekomen, schiep Hij omwille van Zijn Zoon.
Voor de Vader is de Zoon het kostbaarste, en dus ook allen
die door de wedergeboorte Zijn Geest konden ontvangen en
deel van Zijn Lichaam zijn geworden. Door Hem, het
Woord Gods, heeft de Vader de ganse schepping tot stand
gebracht. Eveneens door Hem, nu als de voortgebrachte
Christus, gaat Hij deze door de boze aangetaste schepping
geheel vernieuwen. Door Christus, met aan het Hoofd de
eerst mens-Gods Jezus, worden alle dingen nieuw; zodat
zowel de oude hemel alsmede de oude aarde plaats gaan
maken voor een vernieuwde hemel en een vernieuwde
aarde.
Wanneer daar tussen alle in het aardslijk gevallen mensen
plotseling de mens Jezus verschijnt, raakt satan in grote
angst en paniek. Nog nooit ontmoette hij een mens met zo’n
persoonlijkheid. Deze Jezus van Nazaret laat Zich niet door
hem tot zonde verleiden en hij krijgt Hem niet in zijn
dienst. Het schrikbeeld van de boze is werkelijkheid
geworden: Is er dan toch een mens die hem in de hemelen
kan passeren, die volkomen aan God gelijk is en hem kan
onderwerpen? Ja dit mens Jezus is in de volmaakte gestalte
van Jahweh en satan moet zoals iedere engel Jahweh
gehoorzamen. De duivel kan tegen dit wonderschone en
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gave mens niets uitrichten en hij heeft er alle andere reeds
bedorven mensen voor over, om ook Hem in zijn macht te
krijgen. Deze mooiste van alle mensen, dit kroonjuweel van
mens en God moet hij hebben! In een uiterste poging zijn
aloude macht terug te krijgen, ‘gaat hij heen en verkocht al
wat hij had, en kocht die.’
Ook voor de satan was Jezus dus het waardevolste dat hij
ooit in zijn bezit had. Deze Zoon van God werd zijn buit,
toen de Allerhoogste Hem als losgeld inwisselde in ruil
voor alle andere mensen. Ook dit smetteloze Mens zou hij,
door Hem te doden, als grootste trofee aan zijn
overwinningen kunnen toevoegen. Het was voor hem als
afvallige engel tevens de enige mogelijkheid zijn
machtspositie over de mensheid, waar ook deze Zoon des
mensen deel van was, te behouden. Indien hij Jezus niet
kon verleiden hem te dienen, dan zou hij Hem dit keer door
het brute geweld van de dood ongehoorzaam aan Zijn Vader
maken, om Hem op die manier toch nog in zijn dienst te
krijgen. Tijdens zijn talloze omzwervingen over de aarde,
gedurende de door hem veroorzaakte duistere geschiedenis
der mensheid, was satan dit nog nooit gebeurd. Het was
voor het eerst dat hij tegenover een mens kwam te staan die
dezelfde beeltenis had en gelijk was aan God Almachtig; dit
was de Heilige Gods!
En voor de ganse mensheid vertegenwoordigt Jezus
eveneens het waardevolste dat zij ooit heeft voortbracht.
Jezus is de ultieme mens. En nu deze mens Jezus Zijn taak
begon uit te voeren, werd het plotseling duidelijk dat satan
als de wereldbeheersende engel die hij was, zich jegens
Hem niet als afgod kon laten gelden. Op deze Jezus kon hij
helemaal geen vat krijgen, hij kon zelfs met al zijn
verworven rijkdommen en macht geen indruk op Hem
maken. (Luc.4:5-8) Christus kende het gebod van de Vader
‘Gij zult JHWH, uw God, aanbidden en Hem alleen
dienen.’ en daar hield Hij Zich aan.
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Jezus geloofde dat de Vader Hem zou steunen en Zijn
positie als machthebbende Koning zou bevestigen: ‘En
JHWH zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en
gij zult alleen boven liggen, en niet onder liggen; wanneer
gij horen zult naar de geboden van JHWH, uw God, die ik u
heden gebied te houden en te doen’. (Deut.28:13)
Het was toch wel een buitenkans voor satan, die zelf de
macht van Jahweh wilde hebben, om ook deze uit God
geboren mens Jezus tot sterven toe te kunnen pijnigen. Toen
alle verleidingen niet hadden geholpen kon hij Hem nu
pressen tot ongehoorzaamheid aan Zijn God en Vader, om
ook deze ‘van boven geboren’ mens Zijn positie naast
JHWH de Allerhoogste af te nemen. De macht die hij reeds
over alle andere mensen had moest hij daarbij loslaten, om
die in zijn geheel te kunnen aanwenden in zijn strijd tegen
Jezus. De winnaar zou alles krijgen! De macht van de door het bloed van het Lam - gerechtvaardigde mens om tot
God te naderen en met Hem in Zijn Koninkrijk te
verblijven, zou hen vanwege Jezus te beurt vallen, indien
satan door Hem werd onttroont. Óf deze toegang, deze
macht tot God te naderen zou de mensheid ten enenmale
worden ontnomen, indien de duivel deze nakomeling van
God, deze mens-Gods definitief wist uit te schakelen.
Gelukkig weten we allemaal hoe deze strijd is verlopen en
dat de Heer Jezus, ondanks het meer dan gruwelijke lijden
van Zijn doodstraf, stand heeft gehouden en de Vader niet
éénmaal ongehoorzaam werd. Daarmee heeft Hij de duivel
openlijk tentoongesteld, dus aangetoond dat de uit God
geboren mens JHWH lief heeft boven alles. Zo heeft
Christus over de duivel gezegevierd en zo zal Christus hem
blijven overwinnen, totdat door haar leden al Gods vijanden
gemaakt zijn tot een voetbank voor Zijn voeten. Doordat
onder leiding van de Heilige Geest de leden van Christus de
opdracht die hun Meester Jezus hen gaf, om de werken des
duivels te verbreken ten uitvoer brengen, wordt door hen de
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toekomst naderbij gebracht. (Hebr.10:13, Kol.2:15)
Deze eeuwenoude toekomst vindt ook in onze dagen haar
vervulling, daar waar de met de Heilige Geest gedoopte
volwassenen Gods Woord prediken en ernaar handelen. Het
heden maar ook de toekomst wordt ons door het Evangelie
van Jezus bekendgemaakt. God wil dat wij ons in het heden
zeer wel bewust zijn dat de duivel en heel zijn legermacht
reeds door Hem de macht en de zeggenschap is afgenomen.
(Luc.19:10) De verdere toekomst is er een van algehele
verlossing van de boze. Ook van vertroosting, omdat alle
kwetsuren en hetgeen door satan is stukgemaakt, door de
Kracht van JHWH worden hersteld. En van blijdschap,
omdat God Zelf door Zijn Geest aanwezig is om met Zijn
Eigen Leven ons de eeuwige bescherming en veiligheid te
verzekeren zoals alleen JHWH God die geven kan. De
mens die wederom is geboren, maakt in Christus deel uit
van God en heeft door Hem deel aan de beloften van troost
en van eeuwig heil.
Tijdens zijn verblijf op het eiland Patmos, doet ons de
apostel Johannes over deze kostelijke, en uiteindelijk
geheel vervullende en voltooiende toekomst mededeling.
Hij was daar terechtgekomen omwille van het woord Gods
en het getuigenis van Jezus. Uit deze ene zin uit het boek
Openbaring kunnen wij nu dus heel gemakkelijk opmaken
waar de activiteiten van Johannes uit bestonden; hij had het
woord van God verkondigd, dat wil zeggen het Evangelie
van Jezus verspreid, dus van het deel krijgen aan Christus.
Daarbij had hij getuigenis gegeven van het feit dat Christus
ook in en via hém ter plekke of aanwezig was. De
aanwezigheid (de parousia) van Christus was voor
Johannes een allesomvattende realiteit geworden. Allereerst
toen hij door de Heer Jezus persoonlijk werd geroepen zich
bij Hem te voegen. En daarna, toen zijn Meester eenmaal
Zijn werk volledig had volbracht en Hij plaats nam aan de
rechterhand van de majesteit des Vaders, had Hij Zijn Geest
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ook op deze jonge volgeling gelegd, om ook daarna nog
met Kracht vanuit Zijn Koninkrijk bij hem aanwezig te
blijven. (Mat.4:21 en Joh.20:22)
Door de Geest van Christus kwam ook Johannes in de
bevoorrechte positie om zondaren hun zonden kwijt te
mogen schelden. ‘Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn
ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze
toegerekend.’ Hiermee werd hij een medewerker Gods, die
net als zijn Heer Jezus de werken des duivels verbrak en
gevangenen der zonde kon heenzenden in vrijheid. Dit was
er de oorzaak van geworden dat ook hij, als prominent
strijder van Gods Koninkrijk, bij de vijand geducht was
geworden en derhalve door de duivel als mikpunt werd
genomen. Ondanks de verdrukking echter wist Johannes de
visioenen die hij op Patmos van de Heer ontving op te
schrijven, en deelt hij ons mee hoe de tijd verder in
vervulling zal gaan.
De tijdsspanne die Johannes ons met het oog op onze
kostbaarheid beschrijft, is die waarin de woonstede Gods is
gereedgekomen. De woonstede of het huis van de Vader
waar onze Heer Jezus als eerste mens over sprak, heeft
daarbij zovele woningen gekregen dat zij tot een complete
stad is uitgegroeid, tot de heilige stad van God: het nieuwe
hemelse Jeruzalem.
Dat het er in de voorafgaande periode en in de tijd waarin
deze stad tot haar volheid komt niet kalm en vredig aan
toegaat, daarvan getuigen de schalen met daarin de laatste
van vele en hevige plagen die over de wereld komen. Het
duidt dus op een bepaalde tijdsduur of periode, waarin satan
op een hevige manier en met grof geweld tekeer gaat en
waarbij hij de onwetende massa der wereldbevolking als
speelbal in zijn macht heeft. Ook de principemensen, die er
zich in ieder ras of bevolkingsgroep bevinden, en die op
grond van culturele en intermenselijke normen en waarden
in grote lijnen de grove demonische invloeden op afstand
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wisten te houden, worden door de aanstormende horden
boze geesten uiteindelijk omver gekegeld. Het klimaat en
de inwerking van de concentratie demonen, zijn er in de
slotfase de oorzaak van dat de wereldbevolking de vele
plagen vanuit de hemelse gewesten over zich heen krijgt.
De ontevredenheid, de doelloosheid, de onrust, de
onreinheid en de boosheid die de demonen tijdens hun
invasie met zich meevoeren, brengen zij massaal op hun
met radeloosheid overspoelde prooien over. De
wereldbewoner moet al deze negativiteit en ellende
ondergaan, daar hij nimmer heeft geleerd hoe hij zich
vanuit het Koninkrijk Gods tegen deze sinistere creaturen
kan wapenen en handhaven. De ongelovige zonaar werd
immers nooit wederomgeboren en heeft nimmer geleerd om
met de Kracht van God te werken. De genade van het
levende ‘water des levens’ ontving hij niet in de innerlijke
mens, waarmee het demonenvuur had kunnen blussen.
De reden van het exorbitante optreden van de duivel om
zijn menselijke slaven tot openlijke zonden en afgoderij aan
te zetten is duidelijk; hij wil nu met grove middelen als
afgoderij, onreinheid, zedeloosheid en geweld de ganse
mensheid naar hun geest en ziel elimineren. Deel van de
mensheid zijn immers ook de op aarde levende leden van
Christus, die zich als geloofshelden tussen de menigte
bevinden. Zij zijn dan net als hun Heer Jezus als schone
parels tussen de geestelijk onbruikbaar gemaakte en
gedevalueerde andere mensen. Hun kostbare en
onaantastbare waarde danken zij aan hun Heer Jezus
Christus, die hun innerlijke mens tot Zich heeft getrokken
in het Koninkrijk van God. (Joh.12:32) Zij bevinden zich
vanaf hun wedergeboorte dan ook in twee dimensies
tegelijk, naar hun lichaam verblijven zij als ieder ander op
de wereld, maar door hun rechtvaardigheid op grond van
Jezus’ bloed, bevinden zij zich naar de ‘mens des harten’ in
het licht van het Koninkrijk van de Zoon van God, hoog
boven hun vijanden verheven.
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Jeruzalem
De bruid die aan Johannes wordt getoond, zijn de gelovigen
van alle tijden. Het zijn al die mensen uit het Oude
Testament, die tijdens hun leven op aarde oprecht hebben
geloofd dat JHWH God goed is en hen recht zal doen, zal
redden en verlossen. Vanaf het Nieuwe Testament zijn het
die mensen die er aan vasthielden dat zij op grond van het
bloed van Jezus, dat voor hen werd vergoten op Golgota,
met God zijn verzoend. Beide groepen geloven dus dat
JHWH redt in Jezus. Mensen met zo’n geloof kunnen wij
ook in onze huidige tijd nog dikwijls aantreffen. De
rechtvaardigen uit het oude verbond zijn vanwege hun
geloof in God, mét de gelovigen van het nieuwe verbond tot
één grote groep Godliefhebbers samengevoegd; de eerste
groep werd immers persoonlijk door de Heer Jezus vanuit
het dodenrijk bevrijd en meegevoerd naar het Paradijs. Ook
zij wachtten in ‘de hoge’ op hun volkomenheid, totdat eerst
de Zonen Gods in volkomenheid op aarde openbaar komen.
Zij konden dus niet zonder ons tot de volmaaktheid komen.
(Hebr.11:40) Onder hen bevond zich vanzelfsprekend ook
de ex-moordenaar, die als veroordeelde naast Jezus was
gekruisigd. Als derde te identificeren groep van deze
geliefde mensenmenigte, zijn daar de leden van het
Lichaam van Christus. Zij allen hielden onder de meest
extreme omstandigheden van hun aardse leven het geloof in
de woorden van de Heer Jezus vast: ‘Gij dan zult volmaakt
zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.’ (Matt.5:48)
Het is dan ook goed aan te tekenen dat vanwege deze laatst
genoemde groep mensen, die als eerstelingen met de
Heilige Geest werden gedoopt en vervuld, de Bruid van de
Allerhoogste, tevens de vrouw van het Lam is. De leden
van Christus, die als loten op de edele Olijf werden geënt,
staan tot het overige deel van deze hemelse menigte, als de
tempel tot het overige deel van de stad. Alle mensen die
waarachtig in JHWH geloven maken deel uit van de

251

geliefde stad, het hemelse Jeruzalem, doch zij die de Geest
van Christus ontvingen vormen de geestelijke woonstede
Gods. (Ef.2:19-22) Christus, dus ook zij die als de leden
van Zijn Lichaam onlosmakelijk met Hem zijn verbonden,
is eveneens deel van de Godsstad. De leden van Christus
echter hebben al vanaf het moment dat zij wederom
geboren werden en om de Heilige Geest baden, innerlijke
gemeenschap met Hem en dit mens deelt niet alleen in Zijn
lijden maar nu ook in Zijn heerlijkheid. Deze mensen
vormen, binnen het totaal van het hemelse Jeruzalem, de
bouwstenen van het Huis Gods. Zij zijn ieder afzonderlijk
een woonstede Gods in de geest. De apostel moedigt de
overige en nog niet met de Heilige Geest vervulde
gelovigen aan, zich ook als levende stenen te laten
invoegen in de tempel Gods. (1Petr.2:5) Alle bewoners der
heilige stad ervaren Gods aanwezigheid van zeer nabij,
want als zuiver goud wordt Zijn onuitsprekelijke
heerlijkheid door hen weerspiegeld.
Hoewel de rechtvaardigen uit het Oude Testament nimmer
de verheven Kracht Gods konden aanwenden in hun hulp
en liefdevol handelen jegens hun medemens, omdat zij
nimmer de genadegave van de Heilige Geest in ontvangst
namen, bezitten zij wel het schitterende kleed der
gerechtigheid. Hun gerechtigheid is dezelfde als die der
leden van Christus, want ook zij geloven immers in hun
rechtvaardiging door het bloed van het Lam Gods. De
rechtvaardigen uit het Nieuwe Testament, die wel de
verlossing door het offer van onze Heiland op Golgota
aannamen, doch net als de ouden nooit in Zijn Naam
zonden vergaven, boze geesten uitdreven en de zieken
genazen, om daarmee de werken te doen die de Meester
ook deed, staan wat dit betreft met de gelovigen uit het
Oude Testament op gelijke voet. (Joh.14:12)
In de Tempel van JHWH, de glorierijke stadsmuur,
waardoor alle geestelijke boosheden konden worden
afgewend en alle herstel en wederopbouw kon beginnen,
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heeft de Allerhoogste Zijn welbehagen en is Hij op
bijzondere wijze tegenwoordig. Net als Jezus hun Heer
heeft ook het Lichaam van Christus zich door de doop met
Zijn Geest op bovenmatige wijze kunnen uitstrekken naar
de gevende liefde Gods (agape), en die in de praktijk van
hun leven kunnen aanwenden.
In voltooide fase zijn alle leden der Stad door de Geest van
de Allerhoogste tot hun volheid of volmaaktheid gebracht,
zodat zij in alle opzichten één zijn geworden en de
voltallige Stad van God tot tempelstad maken. Dat haar
Hoofd Jezus Christus uiteindelijk alle macht en
heerschappij aan de Vader teruggeeft, getuigt van de
volkomen onderworpenheid en de grote liefde die Jezus
voor Zijn Vader heeft. (1Kor.15:28) Ondanks Zijn majesteit
en verhevenheid vanwege Zijn ongelimiteerde beschikking
over de Kracht Gods, acht Jezus de Vader meerder dan
Zichzelf. Alles wat onze Heer Jezus deed en nog zal doen,
doet Hij in afhankelijkheid van Zijn liefdevolle Vader. Wij
leren daardoor voortdurend van Hem dat wij nimmer op
enige eigen kracht moeten vertrouwen of daarin zouden
willen staan, maar dat wij tot JHWH moeten bidden, want
zonder de Geest van God kunnen wij niets doen. (Joh.5:30)
Van onze Heiland lezen wij steeds dat ondanks de talloze
wonderen en tekenen die Hij deed, Hij aanhoudend de
mogelijkheid benutte - dikwijls in eenzaamheid - om tot
Zijn Vader te bidden.
Vervolgens wordt Johannes in de geest opgetild naar een
nog hoger niveau, hij wordt door de engel verheven tot
boven op een grote en hoge berg. Op de top van deze
hemelse Berg treft hij het bewuste heiligdom, de geliefde
stad van JHWH aan. Dit is de stad waarnaar ook oudvader
Abraham had uitgezien. (Hebr.11:10) Aan Johannes wordt
nu vervolgens dit aanstonds voltooide megabouwwerk
getoond, waarbij hem door middel van openbaring duidelijk
wordt gemaakt hoe dit Koninkrijk van de Vader op aarde

253

komt.
Om de hemelse realiteit begrijpelijk te maken, wordt het
oude en uit natuurstenen opgebouwde Jeruzalem als
symboliek genomen. (Opb.21:10) Het spreekt voor zich dat
de stad Gods het nieuwe en hemelse Jeruzalem, opgebouwd
uit de geliefde gelovigen, in het geheel niets meer van doen
heeft met de ongelovigen uit het Jeruzalem van het MiddenOosten. Om eventuele onduidelijkheid hierover te
voorkomen, neemt ook de apostel Paulus ieder misverstand
uit de weg en hij schrijft: ‘Maar gij zijt genaderd tot de berg
Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,’
(Hebr.12:22) En om de onoverkomelijke tegenstelling
tussen de ongelovigen van het natuurlijke Jeruzalem en de
gelovigen uit de Koningsstad van Jezus nogmaals aan te
geven, schrijft hij elders: ‘Maar het hemelse Jeruzalem is
vrij; en dat is onze moeder.’ (Gal.4:26)
In de oude koningsstad Jeruzalem, van waaruit koning
David ooit 33 jaar lang Israël en Juda had geregeerd, had
zijn zoon Salomo de tempel Gods laten bouwen. In Zijn
Eigen Tempel, (het huis van de Vader - Joh.14:2) zegt
JHWH naar de gebeden van Zijn volk te zullen luisteren:
‘Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren
luisteren naar het gebed te dezer plaatse. Thans heb Ik dit
huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in
eeuwigheid; mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn al de
dagen.’ (2Kron.7:15,16)
Toen echter vele eeuwen later het Joodse volk, dat eens de
bouwlieden voor de oude stad en tempel had geleverd, de
hoeksteen en Heer der heerlijkheid Jezus Christus
verwierpen, verbeurden zij de naam Israëliet en Jood. Het
overschot van dit Joodse volk echter, de 120 mensen op de
bovenzaal en zij die na de uitstorting van de Heilige Geest
ook aan Christus werden toegevoegd, behielden met
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waardigheid deze kostbare titels. Zij waren van toen aan het
kleine groepje waarachtige Joden, die het niet meer naar het
vlees waren maar naar de geest. (Rom.2:28,29) Aan deze
exclusieve elitegroep, die nog als enigen het predikaat ‘volk
van God’ droegen, werden door de apostelen de mensen van
andere rassen en uit andere landen toegevoegd. De verdere
vervulling van de raad Gods om volmaakte mensen voort te
brengen, is met de aanname en aanbidding van Jezus op de
gelovigen uit alle volken overgegaan. De Vader heeft door
zo te handelen het nieuwe schone Jeruzalem, uit het oude
onwillige en onbruikbare Jeruzalem voortgebracht.
Als dus de apostel hoog in de hemelen wordt weggevoerd
en op de top van de berg Gods aankomt, ziet hij hoe deze
stad der heiligen vanuit de hemelse gewesten op aarde
zichtbaar wordt. Het gaat er bij deze heilige mensenmenigte
net aan toe als bijvoorbeeld bij Mozes en Elia, die eveneens
vanuit de onzienlijke werkelijkheid tevoorschijn kwamen
en aan Jezus en Zijn volgelingen verschenen. De gelovigen
hebben inmiddels allen de kostelijke heerlijkheid van God
ontvangen, en die straalt nu van hen af. De dood werd in
het leven van deze lieden al veel eerder afgeschaft, maar nu
worden zij getoond in de voorspelde heerlijkheid van God.
Deze heerlijkheid is voor een ieder weggelegd die na de
wedergeboorte door zijn geloof de Heilige Geest in
ontvangst neemt, die hem zal leiden in alle waarheid en
gestaag zijn volmaaktheid zal bewerken. De glans die deze
mensen-Gods weerspiegelen vergelijkt Johannes met
kostbaar edelgesteente, met de heldere diamant. Dat de
apostel de diamant als symboliek gebruikt is wel te
begrijpen, dit gesteente wordt onder de meest extreme druk
en hitte gevormd, waardoor het tot de hardste stoffen der
aarde behoort. Zo is het de heiligen immers ook vergaan,
vanwege de zware tegenwerkingen en druk van satan
werden zij gevormd en kon God hun innerlijke structuur
bepalen.
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JHWH zorgde met iedere verzoeking in hun leven voor een
uitkomst, waardoor zij tegen alle druk en invloed van de
boze bestand werden gemaakt. (1Kor.10:13)
De stad heeft een grote en hoge muur, waarmee zij
uitdrukking geeft aan haar behaalde veiligheid en de
genezende en verkwikkende uitwerking die zij heeft op hen
die door haar poorten zijn ingegaan. Binnen haar muren
wordt een ieder door de liefde Gods gekoesterd, genezen en
hersteld naar geest, ziel en lichaam. De muur met haar
onwrikbaarheid en haar heerlijke glans heeft de functie van
de tempel overgenomen, immers in het centrum van het
hemelse Jeruzalem zelf is geen tempel meer te vinden. In de
muur van de stad schitteren de woningen van JHWH in het
bijzonder, en vanwege Zijn allerheiligst verblijf in hen
beschikt de hemelse muur over deze enorme heerlijkheid.
In de tijd dat de apostelen voor hun taak werden
uitgezonden, was een klein gedeelte van de stenen muur
van het antieke Jeruzalem, tegelijkertijd ook deel van de
tempel.
Op oude plattegronden van Jeruzalem is te zien dat aan de
oostzijde, waar de Hof van Getsemane aan de stad grensde,
de stadsmuur tevens tempelmuur was. Vanuit het oosten
had men goed zicht op de muur van de oude stenen tempel,
waarvan de kolossaal grote fundamentstenen als lagen in de
stadsmuur waren verwerkt. Het is niet zo verwonderlijk, dat
toen de jonge discipel de tempel aanschouwde tot Jezus zijn
Heer uitriep: ‘Meester, zie, welke stenen en welke
gebouwen!’ (Marc.13:1)
De tempelmuur, die bij het hemelse Jeruzalem dus tevens
volledig stadsmuur is, rust op de twaalf apostelen van Jezus
Christus. Zij zijn de fundamenten der stad en deze mensen
werden persoonlijk door de Meester voor die taak geschikt
gemaakt. Dit is volledig in overeenstemming met het
eeuwige voornemen van God, want Hijzelf is immers de
Ontwerper en Bouwmeester van de heilige stad.
(Hebr.11:10)
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Zij werden als eerstelingen door Hem geroepen en Hij bad
voor hen, zodat zij werden geheiligd en bewaard bleven
voor de boze. Na vele jaren actief geweest te zijn met het
Evangelie van hun Meester en Zijn genade verbreid te
hebben, worden hun posities omschreven als de
fundamenten van het nieuwe Jeruzalem, om aan te duiden
hoe kostbaar zij geworden waren. Een parel wordt immers
met het verstrijken der jaren steeds groter en kostbaarder.
De muur der stad werd opgetrokken in de gehele periode
nadat de Heer Jezus was opgestaan en Hij de Heilige Geest
niet alleen aan de apostelen maar ook aan al Zijn andere
discipelen had gegeven, en deze grote groep volhardende
gelovigen eveneens het einddoel van het geloof konden
bereiken. Vanwege deze Kracht uit de Hoge, waarmee ieder
lid van Christus door de doop met de Heilige Geest wordt
aangedaan, kunnen zij eveneens de genade van de Vader
uitdelen; dus boze geesten onderwerpen en de zieke mensen
genezen. (Joh.20:22) Pas nadat werd begonnen de muur op
te trekken, dus nadat Christus in de wereld was gekomen en
Zijn Lichaam gestalte in haar leden kon aannemen en zij
net als Hij ‘de volheid van Christus’ bereiken, wordt ook de
stad Gods voltooid. Zonder de voltooide ‘muur’ kan dus
geen mens tot volmaaktheid komen.
Nehemia
Van een soortgelijke volgorde van bouwen lezen wij ook in
Nehemia, als hij het oude Jeruzalem gaat herbouwen en de
omringende vernielde stadsmuur weer gaat herstellen.
Hoewel na 52 dagen de muur klaar is, lezen we dat er
gedurende deze bouwperiode nog geen woningen gereed
waren gekomen: ‘De stad nu was ruim en groot, maar het
inwonertal was gering, en er waren geen huizen gebouwd.’
(7:4) Op het volhardende gebed van Nehemia, waarin hij
belijdt tegen JHWH gezondigd te hebben door Zijn
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geboden te overtreden en waarin hij zich tevens het verbond
herinnert dat God met Mozes heeft gesloten, geeft God hem
in het hart zich op te maken om de muren van Jeruzalem te
herbouwen. Dit is wat er met een mens gebeurt die ernstig
naar God zoekt en Hem wil dienen. De Heer Jezus Christus
zal deze persoon overtuigen van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel, en Hij zal hem in het hart
geven zich op te maken om het Koninkrijk van God binnen
te gaan en zijn positie binnen de heilige Stad Gods in te
nemen.
Van de beginwerkzaamheden van Nehemia staat dat hij tot
de ontdekking was gekomen dat de muren der oude stad
waren afgebroken en dat zijn poorten door vuur waren
verteerd. (2:13) De in Israël aanwezige vijandige en
afgodendienende volken, hadden de Koningsstad in puin
gelegd en haar verdedigingsmuur omvergehaald en
vernietigd. Als de Heer Jezus met Zijn leven de toegang tot
het hemels heiligdom heeft geopend en Zijn apostelen later
ook op betrouwbare wijze Zijn Evangelie hebben
verkondigd, heeft Hij als hoeksteen een begin gemaakt met
de bouw van de muur van het hemelse Jeruzalem. Al vrij
snel na de apostolische tijd en in de vele eeuwen erna,
voltrekken zich binnen de ‘gevestigde kerk’ de vele
geestelijke aanslagen en wordt de geestelijke bouw dikwijls
getraineerd en soms zelfs gestagneerd. We denken daarbij
bijvoorbeeld aan de kerk ten tijde van de ‘donkere’
middeleeuwen, waarin het gewone volk de Bijbel werd
ontzegd, dopers van volwassen mensen werden verketterd,
en de kerkelijke leiding dikwijls geseculariseerd en corrupt
was. Onder een geestelijk regime dat zelf door boze geesten
geïnfiltreerd is geraakt, worden de leden niet opgebouwd
maar als bouwsel juist afgebroken en neergeworpen. De
leugenachtige leringen van boze geesten brengen de mens
die zij in haar macht heeft in de duisternis, in plaats van in
het volle licht.
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Iedere demonische invloed heeft op de gelovigen een
uitwerking als vuur. De apostel schrijft van mensen die
hooguit nog kunnen belijden dat zij bij God en Jezus horen,
dat zij behouden blijven maar als door ‘vuur’ heen.
(1Kor.3:15) Voor de verdere opbouw van de hemelse sterke
en schitterende stadsmuur, liggen deze geestelijk
geblakerde mensen voorts nog onbenut. De vijanden van
Nehemia ergerden zich aan hem en bespotten hem met
opmerkingen als: ‘Wat doen die machteloze Joden? Zal
men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij
vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de
puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken?’
Tot de bouw- en herstelwerkzaamheden van de Heer Jezus
en Zijn discipelen, behoort het verzamelen van bruikbare
bouwstenen voor de hemelse Stad Gods. Dit werk bestaat
uit het verkondigen van het Evangelie van vergeving en
verlossing door het bloed Jezus, maar ook uit het opnieuw
bruikbaar maken van hen die eertijds de Zoon van God in
hun leven hebben aangenomen, doch bij wie de ‘bouw’
ernstig werd vertraagd doordat hen verdere geestelijke groei
werd ontzegd. Deze kostbare bouwstenen, die vanwege het
vuur der demonen een onbruikbare indruk maken en
worden bespot, zijn voor Jezus zeer kostbaar en worden nu
door de Heilige Geest opnieuw gemobiliseerd en voor
verdere opbouw gebruikt.
Grappig om op te vermelden is dat er tussen de arbeiders
der oude muur ook vrouwen aan het werk waren. Binnen
veel religies en ook in het oude Joodse denken, neemt de
vrouw een achtergestelde positie in. Hoe anders is dit in de
ogen van de Jezus, voor wie zowel de mannen alsook de
vrouwen kostbaar zijn en evenveel waarde hebben. De
vrouw wordt door de Heer Jezus niet buitengesloten of
gediscrimineerd, maar wanneer de hemelse Stad eenmaal is
voltooid, heeft zij op gelijke wijze als de man deel aan de
opstanding. (Matt.22:30)
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Het is typisch dat nadat Nehemia het volk aan het werk
heeft gezet, de tegenstanders zijn werk nauwlettend in de
gaten blijven houden. Voortdurend ondernemen zij
pogingen hem te ontmoedigen door de arbeid en de
arbeiders te bespotten met opmerkingen als: ‘Wat doen die
machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij
offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de
stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven
wekken?’ ‘Al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen
hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen.’ Met
andere woorden, je kunt je wel inzetten en je best doen, het
wordt toch niks. Kent u ze ook? Soms zelfs mensen die
regelmatig een kerk bezoeken. Als hen duidelijk wordt dat
je een discipel van Jezus bent en Hem volgt waarheen Hij
ook gaat, dat je Hem zelfs gelijkvormig zult worden, lachen
ze je uit en maken je bespottelijk. Ook de Meester zelf werd
om de Kracht Gods openlijk geloochend en miskend: ‘Nu
weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en
ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord
bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken.’
Zo werd later, ook omwille van het Woord Zijn apostel
Paulus op dezelfde wijze behandeld: ‘Gij spreekt wartaal,
Paulus, uw vele studie brengt u in de war.’ Dergelijke
opmerkingen kunnen ook wij verwachten, indien wij
belijden de verwachting te hebben volmaakt te worden,
doordat wij als leden van Christus daartoe met de Heilige
Geest toegerust werden. Kritiek, hoon en spot vliegen als
gevaarlijke pijlen op diegenen af die als mikpunt werden
gekozen. De reactie van Nehemia en de oproep die hij aan
het geplaagde volk doet is frappant. Hij gaat met hen in
gebed tot JHWH, en roept hen vervolgens op niet bang te
zijn: ‘Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en
geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw
dochters, uw vrouwen en uw huizen.’
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Als de kwaadsprekers zien dat hun uitspraken en
opmerkingen geen uitwerkingen hebben, omdat de bouw
der muur gestaag verder gaat, stellen zij hun strategie bij.
Zij zenden boodschappen naar Nehemia met het verzoek
zijn werk neer te leggen om met hen af te spreken. Door
hierop in te gaan en nog vóórdat de muur volledig was
gereedgekomen zich van de bouw af te wenden, zou
Nehemia letterlijk maar ook jegens zijn God met ‘lege
handen’ zijn komen te staan. (Neh.6:9) Onze vijanden, die
allen onder leiding van satan staan, vinden het prima als wij
tal van activiteiten ontplooien en ons met allerlei futiliteiten
bezighouden, behalve met de geestelijke zaken die ons
volmaakt zullen maken, want dan stuit men dikwijls op
afwijzing en haat. Terwijl onze Heer Jezus duidelijk heeft
gezegd: ‘Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u
bovendien geschonken worden.’ (Luc.12:31)
De verstandige bouwer van Gods huis laat zich echter niet
van de wijs brengen, maar gaat onversaagd met zijn werk
voort. Er staat zelfs nog van Nehemia dat hij en zijn
medebouwers nooit ‘uit de klederen’ kwamen. Wel een
aanwijzing voor ons hoe serieus de visionaire bouwer zijn
taken opneemt. Wat deze kleding deze arbeidsuitrusting
betreft, sluiten de instructies die Paulus geeft in uitgebreide
vorm aan voor ónze taak een geestelijk huis voor JHWH
God te bouwen. De uitrusting en ‘werkkleding’ die wij
volgens deze mededienstknecht van de Heer Jezus dienen te
gebruiken, betreft dan ook niet de schamele kledij zoals die
door de antieke arbeiders werd gebruikt bij hun bouw van
de uit natuurlijke materialen opgebouwde stadsmuur. Om te
beginnen heeft de Godsman het over het kleed der
gerechtigheid. Dit kleed wordt door ons als rechtvaardige
medewerkers Gods continu gedragen en onder geen enkele
voorwaarde afgelegd. Het vergaat ons in de hemelen zoals
het ooit de arbeiders van Nehemia verging, die ten tijde van
hun werk dag en nacht hun kleding aanhielden.
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Ons kleed der gerechtigheid wordt in de hemelen gezien
door alle hemelbewoners, door Jezus Christus en de heilige
engelen, maar ook door wezens als satan en zijn
legerbende. Dit kleed dat een ieder van ons draagt, is
stralend wit vanwege het feit dat het werd gewassen in het
bloed van het Lam. Op deze exclusieve wijze werden wij
van alle onreinheid, ongerechtigheid en zondevlekken
verlost.
In het Koninkrijk van God schittert deze kleding zelfs zo
enorm, dat het er als een lichtgevende fonkeling uitziet. Op
de grote bruiloft zijn alle rechtvaardigen aanwezig, en
allemaal dragen zij zo’n outfit. Als dan echter iemand in
zonde en ongerechtigheid verschijnt, valt hij als duistere
plek direct op. (Matt.22:11) Volgens de Heer Jezus is
iedereen die zijn kleding heeft gewassen in Zijn bloed zalig,
want deze smetteloze kledij geeft toegang tot het heil en de
volkomenheid van de heilige Stad Gods. (Opb.22:14) In de
oudheid bestond er nog geen confectiekleding, waardoor
men het kleed dat men droeg met een stoffen band of gordel
moest ophouden. Om deze reden werden in het dagelijkse
actieve leven, kleed en gordel altijd tegelijk gedragen,
waardoor beide kledingsstukken samen een eenheid
vormden. De apostel benadrukt de grote fundamentele
waarde van het kleed der gerechtigheid nog eens extra, door
dit als een pantser voor te stellen. Ook onze Heer Jezus
draagt, net als wij in Zijn Koninkrijk, een dergelijk kleed.
Omgord en bijeengehouden door de waarheid, de Heilige
Geest, is het tegen elke leugen bestand en voor de vijanden
Gods onvernietigbaar.
Toen Nehemia de dreiging zag aankomen dat zijn vijanden
Gods volk wilden vermoorden, gaf hij de werklieden
opdracht om tijdens de werkzaamheden teven hun wapens
te dragen. Zo geschiedde het dus dat terwijl ze de
bouwstenen een plaats gaven, uit paraatheid de hand aan de
wapens hielden:
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‘De lastdragers verrichtten hun arbeid zo, dat zij met de ene
hand het werk deden en met de andere hand de werpspies
vasthielden; de bouwers hadden ieder zijn zwaard aan de
heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren.’
(Neh.4:17,18) Ook Paulus roept als kundig bouwer van
Gods huis ons op, om tijdens de verkondiging van het
Evangelie van de vrede Gods, de wapenrusting die Hij
aanreikt aan te doen. Het zwaard dat aan de heup gedragen
wordt, is voor de gelovige het Woord van God, dat wordt
gedragen door de Heilige Geest en zo scherp is, dat
daarmee elke vijand overwonnen kan worden. Hij wil dat
terwijl onze vijanden hun kwade plannen beramen, wij de
helm des heils aannemen en die op ons hoofd plaatsen. Een
dergelijke helm beschermt ons brein tegen gedachten van
onheil, waarmee gepoogd wordt ons te verschrikken en
angstig te maken.
Het eerste wat onze Meester zegt als Hij de doodsbange
volgelingen aanspreekt is: ‘Houdt moed, Ik ben het, weest
niet bevreesd!’ (Matt.14:27) Om de wapenrusting Gods te
completeren, geeft de apostel het advies het schild des
geloofs ter hand te nemen. Dit geloofsschild is van zeer
grote en onmisbare waarde. Het geloof in de Kracht van
God, het geloof in Zijn tegenwoordigheid door de gave van
de Heilige Geest, en het geloof dat op óns gebed JHWH
God Zelf al het onmogelijke mogelijk kan maken. ‘Onze
God zal voor ons strijden.’, waren ook de woorden van
Nehemia. Dit kostelijke geloof in Jezus Christus, maakt het
de gelovige volgeling mogelijk te handelen en de
wonderbare hertstelwerken te doen, die hij in opdracht van
zijn Meester mag doen. (Luc.10:8)
Ook de Heer Jezus deed van Zichzelf niets, maar deed alles
in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Van de Meester staat
geschreven dat Hij in de gestalte was van God, doch steeds
als Hij de goede gaven aan de mensen uitdeelde, had Hij
Zijn Vader daarvoor vooraf om de zegen gebeden. Zo lezen
wij dat toen onze Heer Jezus het grote wonder verrichtte en
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de gestorven Lazarus uit de doden opwekte, Hij vooraf Zijn
Vader gebeden had om Zijn verzoek vanuit het Koninkrijk
der hemelen te realiseren. Uit de woorden ‘Vader, Ik dank
U, dat Gij Mij verhoord hebt.’, kunnen wij het onwrikbare
geloof van de Heer Jezus opmaken, dat bij alles wat Hij de
Vader vroeg, Hij de zekerheid had dat de Vader Hem het
goede altijd zou schenken. (Joh.11:41) Door Zijn immense
onstoffelijke Koninklijke rijkdom, kon onze Heer Jezus
door te geloven, in de hemelen reeds in ontvangst nemen,
hetgeen Hij in de stoffelijke wereld van node had.
(Marc.11:24) De Heer Jezus had reeds opgeroepen om ook
deze rijkdom te bemachtigen, door schatten in de hemel te
vergaren. (Matt.6:19-21)
Deze verkregen koninklijke rijkdom van de mens des
harten wordt ook ons gegeven, als wij door de gave van de
Heilige Geest deel van Christus worden. Wij zijn daarmee
net als Jezus een schone kostbare parel geworden, wiens
liefdevol vermogen groot genoeg is om op grond daarvan
de Vader te bidden de naaste en hulpbehoeftige herstel te
geven. Waarachtig, zelfs koning Salomo had met al zijn
bezittingen niet de rijkdom van één mens die van Christus
is.
Binnen het gemaakte bestek van de hemelse Stad Gods
staan de stadsmuren in een vierkant, want in het gemaakte
ontwerp staat dat behalve haar hoogte, ook haar lengte en
haar breedte gelijk waren. In de symboliek komt dit
kwadraat overeen met het heiligdom van de oude tempel.
Salomo immers, maakte het heilige der heiligen twintig el
lang en eveneens twintig el breed. (2Kron.3:8) Daar nu in
de heilige stadsmuur de Heilige woont Die ooit in het
heiligdom aanwezig was, kunnen we hieruit opmaken dat
de nieuwe hemelse stad in haar geheel heilig is. De
bouwstof waaruit de tempel- en stadsmuur is opgebouwd is
diamant; zeer kostbaar, met een schitterende fonkeling,
onvernietigbaar, onverplaatsbaar en eeuwig standvastig.
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Deze kostelijk hemelse afscheiding is door de eeuwen van
het Nieuwe Testament heen tot stand gekomen, uit mensen
die door het Evangelie Gods wederom werden geboren, op
de woorden van Jezus ingingen en in geloof om de Heilige
Geest van JHWH baden. In de muur bevinden zich de
standvastige overwinnaars, die nu schouder aan schouder
hun door de Bouwheer gegeven posities innemen. Zij allen
worden gedragen door de apostelen, die als fundamenten en
eerste levende stenen het Evangelie van Jezus hoorden en in
praktijk brachten. Wat de apostelen van de Meester Zelf
hoorden en zagen, gaven zij in woord en geschrift op
betrouwbare wijze door en werd verspreid, zodat later op
hun leer met de talrijke kostbare gelovigen verder kon
worden gebouwd. Het is grappig dat de apostel die ons al
deze mededelingen doet, ook zelf één van de edel versierde
fundamenten der stad is.
Van de poorten die zich in de heilige Stadsmuur bevinden
kan niet worden geconstateerd, zoals eertijds Nehemia
deed, dat zij door het vuur zijn verbrand. De poorten
verkeren dankzij de heersende Koning Jezus niet in
rampspoed, maar zij bestaan ieder afzonderlijk uit zeer
kostbare schone parelen. En zoals Nehemia zangers
opstelde langs de muren van het Jeruzalem der
schaduwbedeling, zo staan nu de overwinnaars door de
Kracht Gods in de muren van het hemelse Jeruzalem, en zij
zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Het lied
dat zij zingen is het nieuwe gezang der voltooide
overwinning, waarin zij in nieuwe tongen tezamen met de
heilige engelen de grootheid, de verhevenheid en de
almacht van JHWH God bezingen.
De twaalf paarlen poorten, die in aantal overeenkomen met
het getal der apostelen, staan voor de kostelijke toegang der
Stad, die de mensheid heeft gekregen door de Heer Jezus en
al het werk van Zijn eerste medewerkers. Door hun
uitgebreide arbeid om het Evangelie in de wereld te
verkondigen en er de vele generaties mee uit te nodigen,
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werd vanuit iedere richting toegang verschaft tot het huis
van God. De woorden van Jezus werden door de
betrouwbare apostelen niet alleen in de praktijk toegepast,
maar zij schreven ze ook op en gaven ze door, waardoor
nog zeer veel andere mensen tegen het verterende vuur der
boze geesten bestand werden gemaakt. Hoe had de
mensheid van het kostelijk herstelplan dat Jezus ‘van
boven’ introduceerde op de hoogte moeten komen, indien
zij de brieven en de boeken der apostelen niet tot haar
beschikking had gehad? Dankzij de nauwkeurige
Evangeliën der apostelen en hun onderwijs, kunnen wij de
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen begrijpen en
bracht hun werk en invloed ook ons binnen de poorten van
de hemelstad.
In een eerder hoofdstuk staat vermeld dat Jezus Christus de
mensen die aan Zijn heilig Lichaam werden toegevoegd, uit
‘elke stam en taal en volk’ persoonlijk heeft gekocht: ‘want
Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.’
(Opb.5:9,10) Een troost voor alle onderdrukte volken en de
vele gediscrimineerde rassen der wereld, dat er ook uit hun
midden mensen zullen komen die zich door JHWH laten
gebruiken en deel uitmaken van het eeuwige bouwwerk
Gods.
Aan elke zijde heeft de muur der heiligen drie poorten: drie
naar het Oosten, drie naar het Noorden, drie naar het
Zuiden en drie naar het Westen, met op elk van deze
hemelpoorten een engel. Hun taak als poortwachters is
eveneens voltooid en zij loven en eren als
mededienstknechten voor de troon van JHWH God nu hun
Koning, dat Zijn wil is gerealiseerd en door Zijn Kracht
vele mensen volkomen zijn geworden.
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De symboliek is duidelijk; de Stad Gods is gereed en haar
kostelijke licht schijnt nu in de wereld naar alle richtingen.
Haar schittering is al van verre zichtbaar en van over de
hele wereld komen mensen op haar licht af, ook nu nog is
het licht het leven der mensen. De volken der aarde
ontmoeten in haar de heiligen van Jezus, om net als in de
begindagen bij Christus herstel te vinden. (Hfd.22:2) De
Stad van JHWH, waarin de door Jezus geheiligde mensen
werden bijeengebracht en wiens tempelmuren uit deze
trouwe geloofsherauten werden opgebouwd, bezit in haar
volheid de heerlijkheid Gods. De vijand is definitief
uitgeschakeld, want de leden van Christus hebben satan en
de demonen overwonnen en zij zijn door hen gemaakt tot
een voetbank voor Gods voeten. (Hand.2:35) De tijden van
verademing zijn aangebroken en de volmaakt geworden
mensen die het Evangelie van Jezus in hun leven
praktiseerden, brengen nu gezamenlijk JHWH God en Zijn
verheven heerlijkheid opnieuw bij de mensen op aarde.
Door de heilige gemeente van Christus, gaat de profetie in
vervulling:
‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen
zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de
dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch
moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’
(Jes.25:7,8 / Opb.21:3-5)
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Het geheim van de doop

Het thema dopen is in het Nieuwe Testament vooral bekend
geworden door het optreden van Johannes de Doper. Hij
riep op tot bekering, zodat het volk gereinigd werd met het
oog op het Koninkrijk van God dat nabij was. Hij deed de
nodige voorbereiding, zodat zijn volksgenoten met een
goed geweten voor God konden verschijnen: ‘Bereidt de
weg des Heren, maakt recht zijn paden.’
Johannes dompelde de bekeerlingen geheel onder in water,
ten teken dat zij hun zonden hadden erkend en ervan verlost
wilden worden. Met de komst van Jezus Christus was het
Koninkrijk Gods zeer nabij en indien men zijn zonden liet
afwassen, kwam men niet onder het oordeel.
Dit ‘schoonmaken’ of heiligen van de mens is nodig, om de
volheid van de genade van JHWH te kunnen ontvangen.
(Jes.59:2) Reeds Mozes had van JHWH reiniging- en
offervoorschriften gekregen die voor het volk van
levensbelang waren, omdat met de Tabernakel de
heerlijkheid van de Heilige God in hun midden was.
(Ex.25:8, 40:34) Vanwege onreinheid diende men zich op
gepaste wijze met water te reinigen, juist om het
onveranderlijke oordeel Gods over zonde en onreinheid af
te wenden. (Lev.15:13) Die man of vrouw, die voor zijn
schuld geen offergave had gebracht en wiens onreinheid
niet was afgewassen, en ‘terwijl onreinheid hem aankleeft’
voor Gods aangezicht verscheen, die zou worden
uitgeroeid. (vers 31) Toen Johannes de Doper Jezus zag
naderen sprak hij: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der
wereld wegneemt… Ik heb u gedoopt met water, maar Hij
zal u dopen met de Heilige Geest’ (Marc.1:8) Het
smetteloze Offer waar JHWH Zich Zelf in Zijn Zoon Jezus
van voorzag, was voldoende om de zonde van alle mensen
van alle tijden weg te nemen, mits men Hem als Lam Gods
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wil aanvaarden. De vereffening van alle schuld en de
reiniging van alle zonde, werd door Zijn bloed voor ieders
leven tot stand gebracht.
Het levende water van Gods Woord springt als een fontein
in het hart van de geredde mens, wast hem en maakt hem
schoon. Wie daarop in Zijn Naam bidt, wordt door Jezus
met de Heilige Geest gezalfd, wordt heilig en behoort in de
hemelen tot het heiligdom van JHWH God. Deze heilige
gelovigen worden vanwege Gods heerlijkheid geheiligd.
(Ex.29:43) Wie zo uit water en Geest geboren wordt, gaat
in vrede het Koninkrijk Gods binnen en komt niet onder het
oordeel, want de mens in Christus is heilig en rein
geworden. Halleluja. Onze Heer Jezus deelt ons persoonlijk
mee dat ieder mens, wiens innerlijk door Hem wordt
gewassen deel aan Hem heeft. Van deze mens zegt Hij: ‘hij
is geheel rein’. (Joh.13:10) De zalving met de Heilige
Geest, ziet op toerusting voor de heilige dienst van JHWH
God. Zoals Aäron en zijn zonen voor hun priesterambt
werden geheiligd, doordat Mozes hen met heilige zalfolie
zalfde, zo wordt de wedergeboren mens geheiligd en voor
zijn heilige taak gezalfd, doordat hij de Heilige Geest
ontvangt. God is heilig en Hij wil dat wij ook heilig zijn.
Zijn Zoon heiligt ieder mens die deel aan Hem krijgt,
vervolgens wordt die mens toegerust om ook temidden van
zijn medemens een heilige dienst voor zijn God te
verrichten.
Op die manier worden wij die Hem liefhebben, door de
Heer Jezus verzameld en maken wij deel uit van die schare
mensen, waarvan Petrus schreef: ‘Gij echter zijt een
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote
daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht’ (1Petr.2:9) JHWH
God gaf ons Zijn Zoon Jezus om ons heilig te maken.
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De mens die JHWH ernstig zoekt en in Zijn nabijheid wil
verkeren, wordt door Jezus Christus bijeengebracht en
verzameld tot een menigte van heilige mensen. Deze heilige
natie vormt, onder leiding van de Heer Jezus, de Partner
van God. De doop door Jezus is heilig en Hij heiligt de
mens om de heerlijkheid van de Heilige God te kunnen
dragen. Tot de Samaritaanse vrouw sprak onze Heer Jezus:
‘Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u
zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd
hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.’
‘O God, wees mij, zondaar, genadig!
Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander,
gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die
zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden.’ (Luc.18:13,14)
Met deze gelijkenis uit de Lucas-tekst, toont Jezus ons de
onmetelijke liefde waarmee JHWH de mensheid bejegent.
Wat een grootsheid, wat een heerlijkheid en wat een
goedheid spreekt er uit die woorden van Zijn Zoon Jezus,
als Hij zegt dat de biddende zondaar die zich voor God
vernedert, door Hem gerechtvaardigd en geheiligd zal
worden. Wie zijn zonden voor Jezus erkent en Hem om
genade bidt, geeft daarmee uitdrukking van zijn geloof in
God. Dit mens doet een beroep op de goedheid van de
Heilige JHWH en maakt gebruik van het Offer van Jezus,
waardoor hij niet in zijn zonden en onreinheid zal sterven.
Dit is de juiste keuze, want het is voor een zondaar beter
zijn overtredingen voor God te bekennen en Hem om
genade te smeken, dan dat hij vanwege die zonden verloren
gaat. Jezus heeft ons het karakter en de wil van JHWH doen
kennen, en Hij blijkt een liefdevolle, barmhartige en goede
Vader te zijn. Ondanks dat wij mensen contact hebben
gehad met de onreine boze geesten, is Hij bereid ons dat
allemaal te vergeven en de smet weg te doen.
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God vaardigt in Jezus een generaal pardon uit, Hij schenkt
de gehoorzame mens gratie en Hij wil dat iedereen deze
waarheid zal kennen. Gods grote genade en weg ter
heiliging, werd door Jezus Christus gepredikt en kan buiten
Zijn Evangelie om nimmer tot stand komen.
Wat een heerlijke toevlucht en overgave voor een mens,
wanneer hij of zij tot erkentenis komt dat Jezus Christus de
Heilige Zoon van God is en dat Hij meer is dan wij zijn.
Dat Hij ieder mens genade schenkt, die in geloof nederig
tot Hem bidt. Als wij Jezus erkennen en daarvan naar
andere mensen willen getuigen, geven wij uiting van ons
geloof in JHWH God. In onze nederige gebeden, geven wij
blijk in alles de genade van Jezus Christus nodig zijn. De
mens die Jezus als zijn verheven Heer en Koning aanneemt,
mag elk verzoek om lichamelijke of geestelijke redding tot
Hem richten. Deze erkenning dat Jezus de Zoon van JHWH
is en alle macht over de schepping heeft, stelt de mens die
het ‘ziet’ en vatten kan in de gelegenheid om in geloof voor
Zijn Heer te knielen, en in gebed alle bekommernissen op
Hem af te wentelen. (1Petr.5:7) Door het geloof dat Jezus
uw Koning is, richt u zich tot Hem en wordt u naar ‘de
mens des harten’ opnieuw geboren. De mens kan dan
dankzij Jezus de duisternis van het zondige bestaan
verlaten, om als goede nieuwe schepping te gaan
functioneren. De wedergeboorte dient gevolgd te worden
door de bede om de Heilige Geest, waardoor de gelovige
mens Gods Kracht uit de hemel ontvangt.
Door Gods Heilige tegenwoordigheid, kan hij de grote
‘werken des geloofs’ volbrengen, de boze geesten
overwinnen en de zieken genezen. De mens die met heel
zijn hart in Jezus Christus gelooft weet zeker: ‘Met U
immers loop ik op een legerbende in en met mijn God
spring ik over een muur.’ (Ps.18:30) Jezus gaf aan dat ieder
mens God nodig heeft om goed en volkomen te worden.
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De Heiland sprak tot de Joodse leiders: ‘Niemand is goed
dan God alleen.’ (Marc.10:18) Met andere woorden, je zult
tot erkenning moeten komen dat wat je in Mij goed noemt,
dat is God. Om je zondaarschap af te leggen en goed te
worden, moet je dus ‘deel van God’ worden. Je moet ‘van
Mij’ worden, om net als JHWH heilig en rein te zijn. In
Hem krijgt ieder mens de unieke kans om geheel goed en
rechtvaardig te worden, omdat men in Christus bijeen wordt
gebracht en verzameld in de heerlijkheid van JHWH.
Er waren veel mensen in Israël in de dagen van Jezus die
geloofden dat Hij een goed mens was en een profeet, dat
Hij over bovennatuurlijke krachten beschikte en macht had
over de boze geesten en de zieken kon genezen. Zo denkt
men ook dikwijls nog in onze tijd, maar dit alles is niet
voldoende.
Men moet aannemen dat Hij Christus is en daarmee in de
gestalte van God, zich tot Hem bekeren en wederom
geboren worden en daar zichtbaar getuigenis van geven in
water. Ook de Joodse elite, de schriftgeleerden en Farizeeën
konden buiten Christus om, door middel van hun
godsdienstoefeningen en voorschriften, niet rechtvaardig en
goed worden en het Koninkrijk Gods binnengaan. Dit geldt
overigens voor alle mensen. Wie niet in Jezus gelooft, kán
Zijn genade dus ook niet ontvangen en zal derhalve in zijn
slechtheid blijven en daardoor ten onder gaan. Deze
geloofsstap diende ook Nikodemus te zetten, ook deze
geleerde moest zich laten dopen. (Joh. 3:1)
Door de wedergeboorte wordt een mens deel van Christus
en wordt hij net als Jezus een drager van Gods heerlijkheid.
De wedergeboren mens is een geheel nieuwe schepping en
staat in dienst van de gerechtigheid. (2Kor.5:17) Op die
manier wordt door het werk van Jezus een zondaar niet
alleen uit zijn zonden verlost, maar vervolgens verhoogd tot
de mens Gods; hij krijgt deel aan Christus en daarmee aan
de goddelijke natuur. (2Petr.1:4) Verlossing van zonde en
dood is dus slechts mogelijk door de wedergeboorte.
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Door de zonde te doen konden wij niet meer aan de dood
ontkomen, doch door de redding der wedergeboorte en met
het ontvangen van de Geest van God, begint ook in ons de
heerlijkheid van Gods Koninkrijk te functioneren. Het licht
is opgegaan over de wedergeboren mens en door Gods
Geest worden zieken genezen en boze geesten verdreven.
Jezus sprak ‘Maar indien Ik door de vinger Gods de boze
geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u
gekomen.’ De profetie ‘niet door kracht noch geweld, maar
door mijn Geest! zegt JHWH der heerscharen’, gaat
daarmee in vervulling. (Zach.4:6)
Gij hebt niet gewild..
Bekering tot JHWH God wil dus zeggen geloven in Jezus,
dat Hij de Heilige is en dat ieder van ons Hem ernstig nodig
heeft om goed te worden. Hij is de afstraling Gods en als
enige bij machte om ons van de dood te redden en van ons
heilige mensen te maken. Nadat door geloof in Jezus, de
Naam van JHWH een verlamde man heeft sterk gemaakt,
houdt Petrus in de zuilengang van Salomo een rede tot het
Joodse volk. Daarbij haalt hij een profetie van Mozes aan:
‘De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw
broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij
tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die
naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden
uitgeroeid.’ Daarbij benadrukt Petrus nog eens dat God Zijn
Knecht Jezus in de eerste plaats heeft gezonden om de
mens tot zegen te zijn, door wie naar Hem wil horen van
zijn boosheden af te brengen. (Hand.3:22-26) Zij echter die
niet willen erkennen dat zij Jezus als hun Redder nodig
hebben, kunnen zich ook niet bekeren en blijven om die
reden verstoken van de wedergeboorte. Wie niet in Jezus
gelooft dat Hij de Zoon van JHWH is, kan ook niet tot Hem
bidden, want wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader
niet. (1Joh.2:23)
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In Jezus’ toespraak tot de inwoners van Jeruzalem
waaronder veel schriftgeleerden en Farizeeën, die vanwege
hun ongeloof in Hem zich vijandig opstelden tegenover
JHWH, zei Jezus: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten
doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb
Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar
kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet
gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.’
(Matt.23:37,38)
Ook de oude stenen Tempel met haar vele offers, zou
vanwege het nieuwe verbond in Jezus’ bloed komen te
vervallen, geen functie of nut meer hebben en door God
worden prijsgegeven. De onwillige Joden, die bij de
afsluiting van het oude verbond geen geloof hadden dat
Jezus de Zoon is van JHWH, stonden daarmee buiten de
genade en op gelijke hoogte met de heidenenvolken. Het
kenmerk van heidenen is immers dat zij niet in JHWH
geloven en dus ook niet in Zijn Zoon Jezus. Het bestaan
van mensen die Jezus niet volgen kenmerkt zich door hun
vleselijke gezindheid, zaken waarvoor men geen geloof
nodig heeft en zich niet hoeft te heiligen.
De vleselijke mens houdt zich alleen maar bezig met
zingenot; eten, seks, kleding en geld, waarbij de zelfzucht
voorop gaat. Zolang zij geen geloof in de Heilige God
hebben, is voor hen het Evangelie van Jezus nutteloos. Zij
zijn de ongelovigen en de onwilligen. Mensen die contact
hebben met demonen liggen altijd dwars, zijn altijd uit op
hun eigen gelijk en denken vooral aan hun zichzelf.
Voortdurend trekken zij de woorden van de ander in twijfel
en proberen alles af te strijden. Mensen die door demonen
worden geleid, openbaren in hun karakter kenmerken van
de ongerechtigheid, zoals omschreven in de Romeinenbrief:
‘Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig,
hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig,

274

moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze
roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig,
trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen
geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en
trouweloos,
zonder
liefde
en
onbarmhartig.
(Rom.1:29t/m31)
Dit is een essentiële omschrijving van de geaardheid der
demonen, die een afkeer en hekel hebben aan alles wat van
God is of met Hem in verband staat. Indien men de wil der
boze geesten doet, neemt men het verdorven karakter van
deze geestelijke wezens over. Zo heeft men dan een
onheilige gemeenschap met boze geesten, waartegen de
mens juist een strijd heeft te voeren! (Gen.4:7 en Ef.6:12)
De in zonde levende mens komt in zijn duistere bestaan
soms tot zonden, waar zelfs de redeloze dieren geen deel
aan hebben. Zo hebben dieren in hun bestaan dikwijls
meerdere partners waarmee zij voor nakomelingen zorgen,
dit is voor de dieren normaal omdat zij geen innerlijke
normen hebben op seksueel gebied. Bij mensen die door
onreine lustgeesten worden geleid, wordt seks enkel
bedreven om hun onreinheid te uiten. Met wie dit gebeurt
doet er niet toe, ook is er dan geen vaste partner meer
nodig. Zingenot en lust drijven de aan demonen gebonden
mens tot de meest onbehoorlijke handelingen en een leven
in zonde.
Door hun onwil schaarde dus ook het merendeel der
inwoners van Jeruzalem zich aan de kant van de
onbruikbaren en verfoeilijken, mensen die de prediking van
Jezus verwerpen en Hem niet onderdanig willen zijn. Met
het oog op deze ongehoorzamen merkt Petrus op: ‘Want het
is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het
bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die
ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?’
(1Petr.4:17)
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Hoe anders dan de Joodse elite reageerde de Kananese
vrouw, die niet eens tot Gods volk behoorde en dus
eigenlijk geen aanspraak op Gods redding kon maken.
Ondanks haar afkomst ging zij toch naar Koning Jezus en
viel voor Hem neer. Daarmee gaf de vrouw blijk van haar
geloof in Jezus en dat zij Hem ernstig nodig was. In Hem
erkende zij de Heilige Zoon van David, de tot in
eeuwigheid regerende Koning van JHWH. De vrouw riep:
‘Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David..’ ‘Here,
help mij!’ (Matt.15:21-28) Toen antwoordde Jezus en zeide
tot haar: ‘O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk
gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik
af.’ In een gesprek met de Farizeeën zei Jezus: ‘Zij, die
gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die
ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars.’ Er staat zelfs van de goedheid van Jezus:
‘En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en
men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren,
gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en
maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.’
Door het geloof in Jezus en door Hem te volgen, mag men
zich ook Zijn woorden eigen maken: ‘Mens, uw zonden
zijn u vergeven.’ Ook zegt Jezus tot Zijn volgelingen: ‘Gij
zijt rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb’. Door
Jezus concentreert de goedwillende mens zich op JHWH
God en op het kostbare dat Hij geven wil: een nieuw leven
in gerechtigheid, vol van vrede en blijdschap, in eenvoud en
reinheid, doordat Zijn Naam onder ons aanwezig is. Wie
door Jezus rechtvaardig is, mag in Zijn Naam bidden om de
Geest van God en heilig worden. Deze heilige mensen
zullen in alle nederigheid worden aangedaan met de
heerlijkheid van JHWH, waardoor zij is Zijn Kracht kunnen
wandelen. De engel sprak tot Johannes: ‘Wie onrecht doet,
hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler;
wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid;
wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.’ (Opb.22:11)
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Net zoals ooit de Tabernakel aan Mozes werd gegeven, gaf
de goede Vader Zijn Zoon Jezus aan de mensheid, om in
hun midden te zijn en haar rein en heilig te maken.
Ik ben JHWH, die u heilig. (Lev.20:8)
Al op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we het optreden
van God. Hij maakt scheiding tussen licht en duisternis,
deze twee kunnen nimmer worden samengevoegd. Wie van
God houdt en Hem zoekt, komt tot Jezus en waar Hij niet
welkom is, daar blijft men in de duisternis en heeft men de
duisternis dus liever dan het licht. (Joh.1) God sprak: ‘Zie,
Mijn Knecht, die Ik verkoren heb, Mijn geliefde, in wie
Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem
leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.’
(Matt.12:18) Het gevolg van dit oordeel is, dat de mens die
tot Jezus komt en zo zijn geloof in God toont, diens zonden
worden vergeven, waarmee een begin wordt gemaakt dit
mens te heiligen. Wegens zijn liefdeloosheid werd satan
door JHWH geoordeeld, weggedaan en afgeschreven. Door
zich in de hemel aan de mens te verbinden, probeert de
duivel het oordeel over hem te vertragen en zet hij zich vast
in dat mooie wezen dat door de Schepper dicht aan Zijn
hart wordt gedragen. De boze meent, nu hem dat door de
zondeval is gelukt, dat God niet verder kan gaan hem
omlaag te stoten, daar Hij anders ook de mens waar hij zijn
schuilplaats van heeft gemaakt, zal treffen. De satan is als
een kat die uit een boom valt. Onderweg probeert hij zich
met zijn nagels en klauwen aan alles waar hij langs komt
vast te grijpen. De bladeren en takken waar hij dan even
aan blijft hangen worden opengehaald, maar vervolgens zal
hij toch neerstorten.
Als een mens tot Jezus Christus gaat worden zijn zonden
vergeven en dit is het oordeel Gods dat over hem komt, er
komt scheiding tussen licht en duisternis; de mens wordt
behouden en de boze wordt weggedaan.
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Door de doop worden wij heilig, en kan God ons nabij zijn.
Heilig zijn is niet abstract of gebaseerd op kerkelijke
dogmatiek, het is door Jezus gescheiden zijn van de boze
machten der zonde.
Toen Jezus na gedoopt te zijn in de rivier de Jordaan Zijn
Vader JHWH om de Heilige Geest bad, werd Hij met het
gezag en de autoriteit van God bekleed. Bij deze
inauguratie werd Koning en Hogepriester Jezus voor Zijn
taak geïnstalleerd. Jezus had door deze Heilige gave Gods
een vernietigende uitwerking op Zijn vijanden. De boze kon
Christus, deze mens-Gods niet tot zonde brengen, maar
omdat Jezus Heilig is kon Hij Zijn bevelen aan de boze
geesten opleggen. Heilig zijn zoals Jezus wil dus zeggen,
rechtvaardig zijn door Zijn bloed en door de doop met Zijn
Geest worden bekleed. Dit komt overeen met de bede van
koning Salomo ‘Laten uw priesters, HERE God, zich
bekleden met heil, en uw gunstgenoten zich in het goede
verheugen.’ (2Kon.6:41) Een door Jezus Christus van
zonden gereinigd mens, kan niet achteloos met de
ongelovigen in alle dingen meegaan zoals zij, omdat hij
heilig is. Voor hem geldt ‘heiligt u en weest heilig, want Ik
ben heilig’. God houdt gericht om Zijn schepping te
zuiveren van ongerechtigheid, wie zich niet heeft gereinigd
blijft verbonden aan de boze geesten op wie de toorn Gods
is.
De Tempel van Salomo
JHWH sprak: ‘En zij zullen Mij een heiligdom maken, en
Ik zal in hun midden wonen.’ (Ex.25:8) Vanwege de
Tabernakel, de tent der samenkomst die in hun midden was,
moest het volk van hun onreinheid worden ontdaan. Bij
zo’n reiniging diende de onreine man of vrouw de klederen
te wassen en het eigen lichaam in levend water te baden,
bovendien moest de priester met het bloed van dieren
verzoening over hem of haar doen voor het aangezicht des

278

Heren. Zo moest iedere onreine man of vrouw van
onreinheid worden gezuiverd, opdat zij niet vanwege de
aanwezigheid van Gods woning, in hun onreinheid zouden
sterven. (Lev.15:31) Net als de onreine van het oude
verbond, moet ook nu de onreine zondaar eerst gereinigd
worden om onder het oordeel vandaan te komen. Nadat de
mens tot erkenning is gekomen Jezus nodig te hebben,
begint de wedergeboorte met reiniging en heiliging. Voor de
mens die deel heeft aan het nieuwe verbond is verzoening
door de Hogepriester Jezus tot stand gekomen, en door
Hem ontvangt men de witte klederen der gerechtigheid. Van
deze mensen gaf Jezus aan: ‘Zalig zij, die hun gewaden
wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des
levens en door de poorten ingaan in de stad.’ (Opb.22:14)
Aäron en zijn zonen werden door Mozes tot priester gewijd
en voor de dienst van God geheiligd, door hen met olie te
zalven. (Ex.29) Wij zijn door Jezus heilige mensen
geworden en door Hem toebereid om heilige dienst te doen,
omdat Hij ons heeft gedoopt met de Heilige Geest Gods: de
kostelijke Olie uit het Heiligdom van JHWH. Doordat de
heerlijkheid van Christus op ons aanwezig is, zijn wij door
Hem heilig geworden. Het oordeel komt tot stand, doordat
JHWH ieder mens kan heiligen die in Zijn Zoon Jezus
gelooft en Hem liefheeft.
De plaats waar Salomo de Tempel voor de Naam van
JHWH bouwde, werd ooit door zijn vader David gekocht
van de Jebusiet Arauna. Die had op deze plek een dorsvloer.
Voor degenen onder ons die iets van het boerenbedrijf
afweten, op de dorsvloer wordt het kaf van het koren
gescheiden. Dit is precies wat er door Christus gebeurt;
zonden worden vergeven en onreinheid wordt afgewassen,
zieken worden genezen en boze geesten worden
uitgeworpen. Met Christus is het heilige der heiligen van
God bij de mensen aanwezig, om hen te herstellen en te
heiligen. Het oordeel begint dan ook bij het huisgezin Gods.
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Zoals de priesters met olie werden gezalfd en daardoor
heilig werden, zo wordt de mens die in dienst van de
gerechtigheid de Heilige Geest ontvangt, zelf ook heilig.
Geheiligd door de Geest van God wordt hem zo het oordeel
gegeven, want door Christus worden de werken des duivels
verbroken.
De prediking van het Evangelie van Jezus, dus het reinigen
van zonde en de tegenwoordigheid van God in de heiligen,
zal er de reden van zijn geweest dat de eerste leden van
Christus ernstig werden vervolgd. Vooruitziend op hoe de
heilige leden van Zijn Lichaam door de boosaardige wereld
zouden worden bespot en gehaat, sprak de Heer Jezus: ‘Het
is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en
voor de slaaf als zijn heer.’ (Matt.10:25) Zondaren
bemerken al snel dat zij een heilig mens niet kunnen
betrekken in hun slechte wandel. De mens in Christus heeft
alle zonde afgelegd, hij is deel van het Heiligdom en JHWH
is in hem aanwezig, om net als Jezus de heidenen het
oordeel te verkondigen. ‘Dit is het oordeel, dat het licht in
de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren
boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag
komen’ (Joh.3:19,20) Doch de zondaar die tot erkentenis
komt dat Jezus Heilig is en Hem aanbidt, diens zonden
worden vergeven en deze mens wordt door de Zoon van
God gered. ‘Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de
wereld door Hem behouden worde.’
Het is Gods eeuwige voornemen geweest dat de mens heilig
zou zijn, dus verlost van en bestand tegen de boze. Reeds
tot Kaïn sprak God dat hij over de zonde moest heersen,
doch Kaïn heiligde zich niet maar stelde zich in dienst van
de zonde en vermoorde zijn onschuldige broer Abel.
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Ter heiliging ook gaf God Mozes de tien geboden, en liet
Hij hem later een Tabernakel bouwen waarin Hij Zijn volk
nabij kon zijn. Heiliging is voor de geliefde mens de eerste
voorwaarde om in de nabijheid van JHWH te kunnen zijn.
God de Vader begeert de mens met jaloersheid, en zodra
iemand het verlangen krijgt tot Hem te naderen om door
Hem geheiligd te worden, dan is Hij een beloner voor wie
Hem ernstig zoekt. (Jac.4:5) Om deze reden gaf Hij het
oude bondsvolk het gebod: ‘Want Ik ben JHWH, uw God;
heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig’ (Lev.11:44)
Door JHWH te aanbidden en boven alles lief te hebben,
verlangt men naar de doop in de Heilige Geest. Door de
doop met Gods Geest plaatst Jezus ons in Zijn oneindige
wijsheid op een niveau, waar we langs andere weg
onmogelijk kunnen komen. Het koninklijke gebod ‘Gij zult
de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw verstand’ is geen
pressiemiddel, maar uit liefde om ons in Zijn heerlijkheid te
verheffen, gaf JHWH ons dit gebod. God aanbidden en
boven alles liefhebben is dus in óns belang. Het is een
groots en heerlijk liefdesgebod, waarmee Hij ons in de
gelegenheid stelt in Zijn nabijheid te verkeren. Wie in
Christus God aanroept en aanbidt, wordt door Hem
geheiligd en kan in geloof alles van God te ontvangen. De
Vader zoekt zulke aanbidders. (Joh.4:23)
Zoon van David
Terwijl Salomo een tempel voor de Naam van God bouwde,
was hij er zich terdege van bewust dat JHWH Zijn
residentie in de hemelen heeft, ‘Gij dan in de hemel, de
vaste plaats uwer woning.’ (1Kon.8:39a) Zoals de
Tabernakel dat door Mozes was geweest, werd er nu door
Salomo een huis voor de Naam van God gebouwd, om
JHWH te aanbidden. Met de bouw van de Tempel
verschafte Salomo de Allerhoogste een plaats waar Hij te
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midden van Zijn volk kon zijn. In de Tempel kon het volk
zich in hun gebeden tot God wenden, zodat Hij in hun
noden zou voorzien. Salomo sprak tot God: ‘welke plaag en
welke ziekte ook; welk gebed, welke smeking ook, die enig
mens van uw gehele volk Israël doen zal, omdat ieder van
hen de plaag van zijn eigen hart kent,…vergeef, grijp in, en
vergeld ieder naar al zijn wegen, daar Gij zijn hart kent’.
(8:38,39)
Net als de Tabernakel werd ook dit heiligdom met de
heerlijkheid van JHWH gevuld. (8:11) De belofte die God
aan David had gedaan, deed Hij ook aan Salomo gestand.
Indien Salomo in de inzettingen Gods zou blijven wandelen
en Zijn geboden in acht neemt, zou JHWH net als bij David
temidden van Zijn volk verblijven en het niet verlaten. Net
als zijn vader David, geloofde ook Salomo in het Woord
van JHWH en hij getuigt: ‘er is in de hemel boven en op de
aarde beneden geen God als Gij, die vasthoudt aan het
verbond en de goedertierenheid jegens uw knechten welke
met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen’.
De Tempel van koning Salomo was met haar bijgebouwen,
vertrekken en schatkamers een zeer indrukwekkend en
schitterend bouwwerk geworden, een pracht voor het oog.
Toen de koningin van Seba koning Salomo bezocht, sprak
zij: ‘gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen,
die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig
deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan, die uw
wijsheid horen! Geprezen zij de HERE, uw God, die zulk
een welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël
geplaatst heeft!’ (10:8,9) In zijn wijsheid had Salomo de
imposante stenen Tempel gerealiseerd volgens het oude
ontwerp van de Tabernakel, dus met een voorhof, een
hoofdzaal met voorhangsel en daarachter een achterzaal;
het heilige der heiligen. Ooit was de Tabernakel door
Mozes gebouwd, overeenkomstig het hemelse model dat
JHWH hem had getoond. (Ex.25:9)
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Dit geeft aan dat wij zowel de betekenis van de Tabernakel
als die van de enorme Tempel van koning Salomo, moeten
transponeren naar de hemelse werkelijkheid. Zij waren
beiden in al hun luister slechts een afspiegeling van Gods
Heiligdom in het Koninkrijk der hemelen. (Hebr.9:24)
De Tempel van Jezus
‘Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader.
Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga
nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken’
(Joh.14:2) Met deze woorden geeft Jezus aan een start te
maken met de bouw van het schitterende en kostbare Huis
voor de Naam van JHWH. Dit Huis met al haar schatten en
kostbaarheden, vanwege de heerlijkheid van de in haar
gebrachte volheid aan heilige mensen, is de Tempel van
JHWH in het Koninkrijk der hemelen, ditmaal dus ‘niet met
handen gemaakt’. (Hand.17:24) Ingepast als levende
bouwstenen van Christus, geeft Jezus ieder mens die Hij
met de Heilige Geest kan dopen een hemelse plaats in de
Tempel van JHWH. Met de Samaritaanse vrouw had Jezus
het er reeds over, dat de geestelijk wedergeboren mensen de
Vader waarachtig zullen aanbidden. ‘Geloof Mij, vrouw, de
ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de
Vader zult aanbidden.. ..maar de ure komt en is nu, dat de
waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest
en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God
is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest
en in waarheid.’ (Joh.4:21-24)
Jezus Zelf was de éérste bouwsteen van Gods Huis, de
voornaamste, daarom ook de hoeksteen genoemd. Van dit
huis Gods sprak onze Heer: ‘Breekt deze tempel af en
binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’ De
ongelovige Joodse leiders bespotten Hem hierom, omdat zij
niet wilden geloven dat JHWH in Jezus Christus Zijn
woning heeft.
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Voor hen telde slechts hetgeen zij zagen, de imposante oude
Tempel met zijn enorme stenen, die door Nehemia was
herbouwd. Jezus echter gebruikt voor de Tempelbouw geen
natuurlijke maar levende stenen, mensen die Zijn Evangelie
hebben gehoord en zich alle beloften daarvan hebben
toegeëigend, inclusief het ontvangen van de Heilige Geest.
De woorden van Salomo ‘hetgeen Gij met uw mond hadt
gesproken, met uw hand hebt volbracht’, worden omdat
Jezus doopt met de Heilige Geest, volledig vervuld.
De ‘hand’ vertegenwoordigt ook hier de Kracht van de
Heilige Geest, net zoals dat het geval was toen Jezus bij
Zijn sterven sprak: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn
geest.’ Op dat moment scheurde het voorhangsel in de
Tempel. Wel een heel duidelijke bevestiging van God om
aan te tonen, dat voor hen die waarachtig in Hem geloven
de oude tempeldienst met haar talloze dierenoffers
voorgoed heeft afgedaan! Door koning Salomo gesproken:
‘Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel,
zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te
min dit huis dat ik gebouwd heb.’, worden met het Huis dat
Jezus bouwt werkelijkheid, want door Hem zijn wij
geworden een woonstede Gods in de Geest. (Ef.2:22) Door
de doop in Christus, woont de heerlijkheid van JHWH op
aarde in hen die van Christus zijn. Paulus schrijft ‘Zijn huis
zijn wij’ (Hebr.3:6) Wederom was er een Koning uit het
geslacht van David voortgekomen die een Tempel voor de
Naam van JHWH ging bouwen, de telg door wie
uiteindelijk al de beloften Gods in vervulling zouden gaan.
(2Kor.1:20)
Toen ten tijde van koning Sedekia de oversten der priesters
en het volk ontrouw aan de inzettingen Gods werden en aan
de gruwelen der heidense volken meededen, deden zij wat
kwaad was in de ogen van JHWH God en maakten zij Zijn
huis onrein. Ook wilden zij niet luisteren naar de profeten,
die God tot hen stuurde om hen hierover te vermanen.
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Om die reden werden zij door de Heilige God prijsgegeven,
werd hun Tempel door de Chaldeeën verbrand, de muren
van Jeruzalem afgebroken en alle kostbaarheden vernietigd.
Het Huis dat Salomo voor de Naam van JHWH had
gebouwd ‘om daar eeuwig te wonen’, werd vanwege de
ontrouw, de goddeloosheid en de onreinheid der Joden
verbrand en in puin gelegd. Salomo bouwde in zijn
wijsheid met natuurlijke bouwmaterialen een grote en
schitterende Tempel, maar ook die bleek tijdelijk te zijn. De
voorzegging aan koning David gedaan, ‘gij evenwel zult
het huis niet bouwen, maar de zoon die uit uw lendenen zal
voortkomen, die zal het huis voor mijn naam bouwen.’,
werd in tijdelijke zin door Salomo tot stand gebracht, maar
voor de eeuwigheid werden deze woorden door zijn
nakomeling Jezus vervuld.
Net als de Tabernakel was ook de oude Tempel van Salomo,
ooit een afspiegeling en een parabel van het bouwwerk dat
Christus is voor JHWH God. Jezus bouwt voor Zijn God en
Vader een Huis van heilige mensen, waardoor Gods woning
voor eeuwig kan blijven bestaan. Het Koningschap van
Jezus Christus geldt daarom vanaf Zijn kroning tot in
eeuwigheid, in Hem heeft JHWH een altijddurende
welbehaaglijke woning. Om die reden kon Jezus zeggen:
‘meer dan Salomo is hier’. (Matt.12:42)
Door de doop in de Heilige Geest zijn wij eigendom van
Jezus Christus geworden en aan Zijn heilig Lichaam, de
gemeenschap der heiligen toegevoegd. Door de doop met
de Heilige Geest kunnen wij onze heilige plaats innemen in
het huis van JHWH. Jezus Christus maakt van ieder mens
die in Hem gelooft een heilig mens, die de Naam van
JHWH kan dragen.
Het Evangelie van Jezus reinigde allereerst de apostelen,
vervolgens de zeer velen die door hun prediking tot het
geloof in Jezus kwamen, en uiteindelijk zijn ook wij door
Jezus’ Evangelie gereinigd en geheiligd.
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De gemeente is daar waar de heiligen elkaar ontmoeten en
aan haar leden wordt het oordeel van JHWH gegeven, om
alle onreinheid weg te doen. (Opb.20:4) Het kenmerk van
mensen die de Naam van JHWH dragen is, dat wanneer zij
elkaar ontmoeten of samenkomen, de liefde van God
temidden van hen herkenbaar is. Met de liefde waarmee
Jezus hen heeft liefgehad hebben zij elkaar lief, dat wil
zeggen dat zij hun leven voor elkaar inzetten. Zij zoeken
niet hun eigen belang, maar dat van de ander. Zij bidden tot
Jezus dat Hij verlossing en herstel aan hun broeder of zuster
geven zal. Het gebed van deze rechtvaardigen vermag net
als Jezus’ gebeden, heel veel. Het gaat bij de heiligen van
Jezus net als bij hun Heer, van wie Marta sprak: ‘Ook nu
weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert.’
(Joh.11:22) Dit is gelijktijdig een getuigenis voor
ongelovigen, dat de waarachtige God en Vader, JHWH vol
van liefde en reinheid in hun midden is. Jezus sprak: ‘Waar
twee of meer in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun
midden.’
Abba Vader
Voor de mens die door de doop in de Heilige Geest wordt
ingevoegd in het Lichaam van Christus, geldt dat hij deel
heeft gekregen aan het zoonschap Gods. Alle uitspraken en
beloften die voor de Zoon van God van toepassing zijn,
gelden nu ook voor hem. Christus is de Zoon van God en de
Zoon van God is Christus, zij zijn één en dezelfde. De
woorden die JHWH in de Psalmen en andere boeken van
het Oude Testament tot Zijn Zoon richt, hebben betrekking
op alle ‘nakomelingen’ in Christus. Dit mens heeft
volmacht zich kind van God te noemen. (Joh.1:12) Dankzij
Jezus heeft JHWH voor het eerst de mogelijkheid gekregen,
om vanuit Zijn Vaderhart tot ons te spreken:
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Mijn kind,
Ik kende je al, voordat je werd gevormd in je moeders buik.
Vóór het begin van de wereld, had Ik Mijn plan al klaar
om je in mijn heerlijkheid te brengen.
Je bent prachtig,
je werd naar Mijn evenbeeld gemaakt.
Jij hebt Mij leren kennen zoals Ik echt ben,
en Ik zal Mijzelf helemaal aan jou openbaren.
Ik ben jou zeer nabij, je hoeft niet meer bang te zijn.
Ik heb je lief en al wat Ik heb geef Ik jou,
omdat jij Mijn kind bent en Ik jouw Vader.
Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als
het zand bij de zee. Ik heb werkelijk alles voor je over,
want je bent Mij een kostbaar bezit.
Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik
van Mijn zoon Jezus houd.
In Jezus kun je Mijn liefde voor jou zien, Hij is het
evenbeeld van wie Ik ben.
Door Hem kon Ik jou je ongerechtigheid vergeven.
Ik maak scheiding en heilig je, zodat je Mijn Naam en
heerlijkheid kunt dragen.
Nu jij en Ik bij elkaar zijn, zal Ik een groots feest in de
hemel aanrichten
en niets kan je ooit meer van Mijn liefde scheiden.
Ik heb al die tijd op je gewacht.
Je liefhebbende Vader.

JHWH
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De gemeente van heiligen
Nadat Jezus Zijn taak geheel heeft volbracht en de Vader in
alle dingen gehoorzaam is geweest, heeft Hij Zich gezet aan
de rechterhand van de Allerhoogste, bij Hem op de Troon.
(Kol.3:1) Vervolgens gaan de woorden van de Meester in
vervulling en worden Zijn gelovige volgelingen aangedaan
met de Kracht uit het Koninkrijk van God. ‘En zie, Ik doe
de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de
stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den
hoge.’ (Luc.24:49) En na volhardend in gebed bij elkaar
gebleven te zijn, wisten Zijn trouwe volgelingen zich na
korte tijd door Zijn tegenwoordigheid gesterkt. ‘en zij
werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met
andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te
spreken… En er kwam vrees over alle ziel en vele
wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.’
(Hand.2:4 en 43)
De volgelingen van de Heer Jezus, die van de begintijd
maar ook die in onze tijd, ontvangen na de schulddelging
op hun gelovig gebed voorzeker de Heilige Geest. Hemelse
rijkdom en heerlijkheid, waar Jezus de Zoon van God als
eerste mens in volheid over kon beschikken. Doordat Jezus
ons doopt met de Heilige Geest, verzamelen wij de kostbare
schatten in de hemel en bekleden wij ons met Zijn
gerechtigheid. ‘Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt,
hebt u met Christus bekleed.’ (Gal.3:27) De mens,
aangedaan met de gave van Christus, is het waardevolste
wezen dat de Schepper ooit bedacht. De glorie en majesteit
waaraan de heilige mens in Christus deel krijgt, gaat in het
bestek van God alle creaturen te boven. De heerlijkheid en
luister die over de mens in Christus geopenbaard wordt, is
met geen schepsel te vergelijken. Nimmer bedacht JHWH
een wezen dat hoger en mooier was dan Christus.
Deze mens is daarom de Partner van God. Schreef de
Psalmist nog van de mens ‘gij hebt hem bijna goddelijk
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gemaakt’, in Christus wordt dit doel daadwerkelijk bereikt.
Goddelijk wil zeggen, heilig zijn volgens de wil van God en
dankzij Christus in Zijn nabijheid verkeren. De gehele
engelenwereld staat voltallig ten dienste aan de Vader en
Christus; de Zoon en de mensen die van Hem zijn. Deze
menigte heeft haar doel als Partner van God bereikt.
‘Want wie (de Heilige Geest) heeft, hem zal (verhoring)
gegeven worden; en wie (de Heilige Geest) niet heeft, ook
wat hij heeft zal hem (door de boze geesten) ontnomen
worden.’ (Mar.4:25) Van de in genade van JHWH gekregen
hemelse schatten en rijkdom van Zijn Geest, kan men door
Zijn liefde uitdelen aan behoeftige mensen. Vanwege de
rijkdom van Christus konden de heiligen Petrus en
Johannes tot de verlamde man bij de Schone poort der
tempel zeggen: ‘Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik
heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër:
Wandel!’ (Hand.3:6) Het gebed der heilige mensen roept
Gods Kracht aan en haalt Hem er Persoonlijk bij. Jezus is
voor Zijn gelovige volgelingen de betrouwbare Parakleet,
de Krachtige Helper uit ‘de Hoge’. Hijzelf is het die door
het rechtvaardige gebed (kaleoo = roepen) erbij wordt
gehaald (paraklètos = erbij halen). Door de gave van de
Geest van Christus ontvangen de heiligen Zijn liefde, en
worden zij in staat gesteld om voor de zieken God erbij te
halen en hen te genezen. Net als Koning Jezus bestaat hun
werk op aarde uit het reinigen en redden van mensen die
geloven, door de werken des duivels te verbreken.
(1Joh.3:8)
De Geest van God stelt de heilige mens in staat om de
volheid van Christus te bereiken, dus uiteindelijk
gelijkvormig aan Jezus zelf te zijn. Onze Heer Jezus sprak:
‘Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet
het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de
Zoon evenzo.’ De gelijkenis met de Heer Jezus blijkt vooral
uit de geloofswandel van Zijn volgelingen, zij zijn zich van
hun hoge positie bewust geworden en bidden bij alles wat
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zij ondernemen de Vader in de hemel en danken Hem, dat
Hij in alles zal voorzien. Jezus zei: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook
doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en
wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de
Vader in de Zoon verheerlijkt worde.’ (Joh.14:12) Het
Koninkrijk van God, dat door Jezus was ontsloten en
bekendgemaakt, daar waren Zijn discipelen naar binnen
gegaan.
De apostel Petrus is vervolgens een van de eersten die de
woorden van Jezus gaat toepassen. Als hij naar Joppe wordt
geroepen, vindt hij daar de pas overleden discipelin Tabita.
In navolging van zijn Heer Jezus bidt hij in Gods nabijheid
om Zijn hulp en tussenkomst; hij knielt bij het lijk en bidt
dat Jezus de gestorven vrouw weer levend zal maken. Net
als bij Jezus, verhoort de Vader ook Petrus en geeft hem
Zijn Kracht. Als deze de Heer Jezus heeft gedankt voor
hetgeen hij Hem vroeg, spreekt hij tot de vrouw ‘Tabita, sta
op!’, waarop zij haar ogen opent en overeind komt. De
innerlijke rijkdom die Petrus door de doop in de Heilige
Geest had gekregen, is zo enorm dat hij daarvan kan
uitdelen en tot Gods zegen in zijn omgeving kan zijn. Op
aarde bezat Petrus niet veel, maar in de hemelen was hij een
zeer vermogend lid van Christus en behoort hij tot de
Geliefde van JHWH, die alles van God Almachtig
ontvangt. Tot Zijn discipelen had Jezus gezegd: ‘geneest de
zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is
nabij u gekomen.’ (Luc.10:9) Dit is nu wel te begrijpen,
omdat de met de Heilige Geest gedoopte leden van
Christus, de Kracht van JHWH Zelf ter plaatse brengen.
De Naam van JHWH
Met de doop in de Heilige Geest, komen wij de
gemeenschap van heiligen binnen. Gods Huis de gemeente,
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is daar waar leden van Christus elkaar ontmoeten en zij de
liefde van Jezus praktiseren. De Geest van Christus stelt de
mens die JHWH aanbidt in staat om zijn nieuwe leven
heilig, dus onaantastbaar voor demonen te houden. Met het
ontvangen van dit kostbare vermogen van Gods Geest, is de
gelovige geheiligd en behoort hij tot het heilige volk van
God. ‘Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de
wortel heilig, dan ook de takken.’
Door de Heilige Geest zijn de Vader en de Zoon temidden
van de heiligen, daar is JHWH tegenwoordig en wordt Hij
door hen aanbeden. De Leidsman van onze behoudenis
Jezus Christus de Heilige Gods, kwam van de Vader om
ook ons tot heiligdom te maken, zodat wij met Hem in
Gods Huis aanwezig zijn. ‘Want Hij, die heiligt, en zij, die
geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij
Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam zal
ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der
gemeente zal ik U lofzingen’. (Hebr.2:11,12)
Vanwege Christus Lichaam bevindt het Heiligdom van God
zich tussen de mensen, dit eeuwige verblijf van de Vader
wordt door Jezus opgebouwd uit geheiligde mensen en door
Hem in schitterende heerlijkheid voltooid. De liefde van
God functioneert in de heiligen en door hen kan JHWH de
boze oordelen; worden zonden vergeven en zieke mensen
ontvangen genezing. Heilige personen spreken de woorden
van God, zoals de apostel schreef: ‘Spreekt iemand, laten
het woorden zijn als van God.. opdat in alles God
verheerlijkt worde door Jezus Christus’ (1Petr.4:11)
Jezus had gezegd: ‘Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die
zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze
toegerekend.’ (Joh.20:23) Met dit grote vergevingswerk,
om de genade van Jezus uit te delen, begonnen de apostelen
te Jeruzalem. Toen de lokale bevolking der stad hun keuze
had gemaakt, werd dit Evangelie van Jezus ook over de rest
van de het Midden Oosten verspreid en vervolgens over alle
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delen van de wereld. Na Pinksteren kwamen door de
eeuwen heen en van over de hele wereld mensen tot geloof
in Jezus Christus, werden zij geheiligd door Zijn Naam en
lieten zich dopen om de Kracht van God te ontvangen.
Halleluja! Jezus bad om Zijn apostelen te behouden en Hij
heeft ook persoonlijk voor ons gebeden, wij die door
overlevering Zijn Evangelie hebben gehoord en tot geloof
in Hem zijn komen. (Joh.17:20)
Wat een wijsheid en wat een visie van de Vader om Zijn
Naam ter beschikking te stellen, waardoor heilige gelovigen
in Zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren. Geen
beeltenissen of religieuze voorwerpen, maar enkel langs de
weg van het geloof kan men tot JHWH naderen en op Zijn
Kracht rekenen. Dit zal er wel de reden van zijn geweest
dat de onwilligen uit het oude bondsvolk JHWH de rug
toekeerden en de afgoden met hun gesneden beelden
achterna liepen, omdat zij ongelovig en ongeduldig waren
en slechts accepteerden wat zij met hun natuurlijke ogen
zagen. Je ziet JHWH niet met natuurlijke ogen, maar door
geloof in Jezus Christus is Hij nabij. De Heer Jezus sprak:
‘Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die
niet gezien hebben en toch geloven.’ (Joh.20:29)
De strijd voor de gelovigen bestaat erin dat zij hun geloof
dienen te bewaren, dat de heiligen door de doop in de
Heilige Geest op de aanwezigheid en de providentie van
JHWH kunnen rekenen, ongeacht de omstandigheden die
de boze kan veroorzaken.
Wie deel neemt aan deze goede strijd en zijn geloof in de
Heilige God bewaart, zal de volle rijkdom van Zijn genade
in ontvangst mogen nemen. Ook nu nog, in deze eindfase
waar wij deel van uitmaken, roept God van over de hele
wereld Zijn zonen en dochters op, zich met Zijn Kracht aan
te doen:
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‘Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet
terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het
einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en
die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb,
die Ik ook gemaakt heb.’ (Jes.43:6,7)
Uit elk volk, uit elke tong en uit elke natie staan mensen op
die vanwege hun geloof in Jezus gedoopt worden met de
Heilige Geest en daarmee deel worden van Christus. Door
deze heiligende doop kan de Heer Jezus mensen uit alle
landen aan het Huis van Zijn Vader toevoegen, en hen Zijn
Naam geven.
‘Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel
mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op
hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad
mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.’
(Opb.3:12)

(Dit pdf-bestand van berg der goden, kunt u als bijlage per
email versturen naar uw vrienden en bekenden.)
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