
1 

 

 
  
 
 

DE DEMONISERING  
VAN GOD ONTMASKERD 
 
 
 
 
 
 
Oswald Daman Grant 
 
 
 
 
 
"Hij die leeft bij het zwaard zal sterven bij het zwaard" - Jezus 

Christus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grace Onbeperkt Ministeries 
840 Grandview Hof 
Burlington, WA 98233 
E-mail: graceunlimitedministries@hotmail.com 
 



2 

 

 
 
 
www.grace-unlimited-ministries.org 
 
 
Copyright © 2011 
Copyright © 2013 
Grace Unlimited Ministries, alle rechten voorbehouden  
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen 
of op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van 
de eigenaar van het auteursrecht. 

Schriftcitaten tenzij anders vermeld zijn overgenomen uit de 
New King James Version ®.Copyright © 1982 door Thomas 
Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Allemaal voorbehouden. 

Internationaal Standaardboeknummer: 978-1-56592-479-6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika 

	 	

 



3 

 

	
	
Inhoud	
	
	
Introductie	
1.		1.	Lucifer	en	de	oorlog	in	de	hemel	
2.		2.	Wat	is	het	principe	van	goed	en	kwaad?		
3.		3.	Wat	is	God's	AGAPE	Liefde		
4.		4.	Twee	bomen,	twee	wetten,	twee	koninkrijken			
5.		God	maakte	alles	volgens	zijn	soort	
6.		Geen	duisternis	in	God	
7.		7.	Een	extra	dag	in	de	schepping	



4 

 

Inleiding  
 
 
Wie is God? 
 
 
De	bijbelse	uitbeelding	van	God	is	heel	eenvoudig:	
God is de liefde (1 Johannes 4:8, 16). God is het licht (1 Johannes 

1:5). 
Hoe eenvoudig deze definitieve termen ook mogen lijken, er 

zijn echter enkele cruciale basisbegrippen die moeten worden 
onderzocht en bijbels begrepen voordat deze definiërende 
uitspraken over God correct kunnen worden geïnterpreteerd en in 
hun totaliteit kunnen worden begrepen. 

We moeten bijvoorbeeld begrijpen wat de Bijbel betekent als er 
staat dat God liefde is. Het Griekse woord dat door Jezus, de apostel 
Paulus en andere schrijvers van het Nieuwe Testament werd 
gebruikt om Gods liefde te beschrijven en te definiëren was AGAPE. 
Deze AGAPE of goddelijke liefde zoals beschreven door Paulus in 
de eerste Korintiërs 13 is volledig onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, 
zelfopofferend en vrijheidgevend. Het omvat alle mensen: vrienden 
en, nog verbazingwekkender, vijanden. Dit is wat gewoonlijk "het 
principe van het kruis" wordt genoemd. 

In de beroemde passage uit 1 Korintiërs 13 krijgen we een glimp 
te zien van de liefde die in het hart van God bestaat. Deze liefde is 
de wet waarmee God het universum regeert, de wet van de 
AGAPE-liefde. In deze passage wordt ons getoond dat alle werken 
die de menselijke geest kan bedenken om het hoogste niveau van 
spiritualiteit te bereiken waardeloos zijn als de AGAPE-liefde niet 
wordt begrepen en beleefd: 

 
Hoewel ik met de tongen van mensen en van engelen spreek, maar 

geen liefde heb, ben ik klinkend koper of een kletterend cimbaal 
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geworden.  En hoewel ik de gave van profetie heb, en alle mysteries en 
alle kennis begrijp, en hoewel ik alle geloof heb, zodat ik bergen kan 
verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets.  En hoewel ik al mijn 
goederen geef om de armen te voeden, en hoewel ik mijn lichaam geef 
om verbrand te worden, maar geen liefde heb, profiteert het mij niets. 
De liefde lijdt lang en is vriendelijk; de liefde is niet jaloers; de liefde 
paradeert niet zelf, is niet opgezwollen; gedraagt zich niet ruw, zoekt 
niet naar haar eigen, wordt niet geprovoceerd, denkt niet dat het kwaad 
['NIET KEEFT RECORDS OF WRONG,' TEGEN DE NIEUWE 
GRIEKENLANDSE INTERLINEERSE TESTAMENT] [DE 
OORSPRONKELIJKE GRIEKENKELIJKE READS: 'NIET 
IMPUTESTEREERT HET KADER'.SOME VERSIONS READ: 
'KEEPS NO ACCOUNT OF EVIL']; verheugt zich niet in 
ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid; draagt alle 
dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen 
(verzen 1-7; cursivering toegevoegd). 

 
 Alle verworvenheden van de mens, of ze nu indrukwekkend 

groot zijn aan de ene kant, of gewoon en nederig aan de andere 
kant, zijn nutteloos en hebben geen positieve gevolgen, als ze in 
strijd zijn met Gods eeuwige principe van AGAPE-liefde:  

 
Liefde faalt nooit. Maar of er nu profetieën zijn, ze zullen falen; of 

er tongen zijn, ze zullen ophouden; of er kennis is, het zal verdwijnen. 
Want we weten voor een deel en we profeteren voor een deel.  Maar als 
datgene wat volmaakt is gekomen, dan zal datgene wat gedeeltelijk is 
verdwenen zijn (8-10). 

 
Wanneer de volmaaktheid van Gods AGAPE-liefde bekend 

wordt, zal men begrijpen dat Zijn liefde nooit faalt.  Bovendien zal 
onze oude foutieve manier van denken over Gods karakter en leven 
daardoor worden weggenomen: 
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Toen ik een kind was, sprak ik als kind, ik begreep als kind, ik dacht 
als kind; maar toen ik een man werd, legde ik kinderachtige dingen weg. 
Voor nu zien we in een spiegel, zwak, maar dan van aangezicht tot 
aangezicht.  Nu weet ik het voor een deel, maar dan zal ik het weten 
zoals ik ook bekend ben (11, 12). 

 
Als kinderen hadden we een onvolwassen begrip van Gods 

karakter van liefde.  Ons gedrag weerspiegelde alle kinderachtige 
dingen waar we mee te maken hadden omdat we een onjuiste 
kennis hadden van Gods liefde.  We worden een man als we met 
zekerheid weten dat de essentie van God liefde is.  

 
En nu blijven geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste daarvan 

is de liefde (vers 13).  
 
Geloof en hoop staan zeker voorop in ons leven.  Zonder geloof 

en hoop kan geen enkele christen overleven in zijn of haar spirituele 
wandel.  Maar in de passage hierboven wordt ons verteld dat van 
alle drie, geloof, hoop en liefde, de liefde de grootste is.  Wanneer 
geloof en hoop lijken uit te sterven, overleeft AGAPE-liefde toch en 
overstijgt ze alle trouweloosheid en hopeloosheid, en is ze een 
lichtstraal die nooit zal worden gedoofd. Paulus bevestigt ook dat 
de liefde de grootste is in de volgende verzen: 

 
Zegen hen die u vervolgen. Zegen en vervloek niet. Geef niemand het 

kwade terug voor het kwade.  Heb respect voor het goede in de ogen van 
alle mensen. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het 
kwaad met het goede. Wees niemand iets verschuldigd, behalve elkaar 
liefhebben, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. De liefde doet 
een naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling van de wet 
(Romeinen 12:14, 17, 21; 13:8, 10). 

 
Als we Gods AGAPE-liefde bestuderen, zullen we ons 
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realiseren dat Zijn liefde en menselijke liefde werelden van elkaar 
verschillen.  Het is uiterst belangrijk dat we alle facetten van de 
goddelijke liefde begrijpen.  Men moet ook beseffen dat AGAPE-
liefde het wezen van God is, en niet simpelweg een van Zijn vele 
attributen.  God bezit één opperste, onberispelijke, onberispelijke 
essentie, en dat is de AGAPE-liefde:  

 
God is licht en in Hem is er helemaal geen duisternis (1 Johannes 

1:5). 
 
In het licht kan er geen duisternis zijn.  Duisternis is het gebrek 

aan licht.  Licht en duisternis kunnen zich niet vermengen, ze 
bestaan gescheiden van elkaar, en als het licht arriveert verdwijnt 
de duisternis.  Het licht van de zon houdt nooit op.  Het wordt 
alleen geblokkeerd door deeltjes ondoorzichtige materie in de 
atmosfeer. Op dezelfde manier is het licht van God nooit 
opgehouden, het is alleen geblokkeerd door bedrog.  Daarom moet 
vanaf het begin ondubbelzinnig worden gesteld dat de God van het 
universum in geen enkel deel van zijn wezen een mengeling van 
licht en duisternis kan hebben.  Met andere woorden, God kan niet 
werken vanuit twee tegenstrijdige principes. Let er goed op hoe de 
volgende passages de begrippen 'duisternis' en 'dood' en 'licht' en 
'leven' duidelijk met elkaar in verband brengen   

 
De mensen die in de duisternis zaten hebben een groot licht 

gezien, [JEZUS CHRISTUS], en op hen die in de regio en schaduw 
van de dood zaten is het licht [HET MENSELIJKE RACE] licht 
(Matteüs 4:16; cursivering toegevoegd) aangebroken, 

en  
 
In Hem [JEZUS CHRISTUS] was het leven, en het leven was het 

licht van de mensen (Johannes 1:4; cursivering toegevoegd). 
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Zoals licht en duisternis niet kunnen bestaan binnen Gods 
wezen van AGAPE-liefde, zo kunnen ook leven en dood niet naast 
elkaar bestaan en van Hem uitgaan, want leven is licht en dood is 
duisternis, en God is licht waarin geen duisternis is. 

Een van de stoutmoedigste uitspraken van Jezus verklaart dat 
God niet de God van de doden is, maar van de levenden (Matteüs 22:32). 
Wat zegt Jezus eigenlijk met zo'n categorische uitspraak?  Zegt Hij 
dat God de doden in de steek heeft gelaten, of zegt Hij dat God geen 
deel heeft aan het principe dat de dood veroorzaakt? 

We weten dat God de doden niet in de steek heeft gelaten, want 
de Bijbel is gevuld met beloften dat God zich diepgaand bekommert 
om de doden, en Jezus heeft dat bevestigd door velen uit de dood 
op te wekken.  Als dit het geval is, dan mogen we de uitspraak dat 
God niet de God van de doden is, maar van de levenden interpreteren op 
een manier die God afbeeldt als zijnde de God van zowel de 
levenden als de doden. Hoezo? Omdat het leven zal worden 
gegeven aan allen die op aarde zijn gestorven, want God is geen 
God van de dood, maar van het leven.  Dat is inderdaad positief 
goed nieuws. Jezus heeft zo'n categorische uitspraak gedaan omdat 
allen die de dood hebben meegemaakt door Hem zullen opstaan: 

 
Maar wat betreft de opstanding van de doden, hebt u niet gelezen 

wat er tot u werd gesproken door God, die zei: 'Ik ben de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob'? God is niet de God 
van de doden, maar van de levenden (Matteüs 22:31, 32). 

 
Want Hij is niet de God van de doden, maar van de levenden, want 

allen leven voor Hem (Lucas 20:38).  
 
De apostel Paulus zet dit verder uiteen op de volgende manier: 
 
Want sinds door de mens [DAT IS, ADAM] kwam de dood, door 

de mens [JEZUS CHRIST] kwam ook de opstanding van de doden.  
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Want zoals in Adam sterven allen, zo zal ook in Christus alles tot leven 
worden gebracht.  Maar ieder in zijn eigen orde: Christus de eerste 
vruchten, daarna degenen die van Christus zijn bij zijn komst. ...De 
laatste vijand die zal worden vernietigd is de dood (1 Korintiërs 15:21, 
22, 23, 26; cursivering toegevoegd). 

 
De Bijbel vertelt ons in feite, dat zelfs de goddelozen na het 

millennium zullen opstaan, wat nog meer bewijst dat God niet de 
God van de doden is, maar van de levenden.  Natuurlijk zegt de 
Bijbel ook dat zij de vernietiging zullen ervaren, want zij zullen, 
naar eigen keuze, Gods geschenk van het eeuwige leven blijven 
verwerpen.  De opstanding van de goddelozen bewijst dat God 
alleen leven en leven geeft, en dat doet Hij ook al hebben zij een 
andere god gekozen.  Ze zullen zeker vernietiging ervaren, omdat 
ze zelfs tot de laatste ademtocht hebben gekozen om te leven 
volgens de principes van de god van deze wereld, die de god van 
de vernietiging is, en dus het principe van het leven weigeren.  

 Als we verder studeren zullen we zien dat de ware God, Hij die 
de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt 
(Openbaring 14:7), de God van het leven is, en Hij werkt alleen 
volgens het levengevende principe van de AGAPE-liefde.  Hij is niet 
de God van de dood en van het doodgevende principe, dat is Satan's 
principe van goed en kwaad, het principe dat werd 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en kwaad in 
de Hof van Eden.  Deze twee principes, AGAPE en goed en kwaad, 
zijn het hoofdonderwerp van dit boek en zullen uitvoerig worden 
toegelicht. 

Het is uiterst belangrijk dat we de betekenis begrijpen van wat 
Jezus in de vorige twee verzen uit Lukas en Matteüs heeft gezegd.  
Door zo'n uitspraak te doen, heeft Hij het foutieve geloof dat God 
de dood veroorzaakt weerlegd en tenietgedaan, terwijl Hij 
tegelijkertijd met zekerheid bevestigde dat God de gever van het 
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leven is. God gebruikt het principe van de dood niet en kan dat ook 
niet.  Het is absoluut in strijd met Zijn karakter en aard.  Hij is dus 
niet degene die verantwoordelijk is voor de dood die we allemaal 
meemaken.  Daarom, omdat Hij niet de God van de doden is, maar 
de God van de levenden, is de dood een anathema voor Hem.  Dit 
wordt duidelijk gemaakt door wat de apostel Paulus schreef in 1 
Korintiërs15:26: de laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood. De 
Schrift maakt overduidelijk dat de dood een vijand van God is, 
omdat de dood het ultieme kwaad is, en als zodanig kan de dood 
niet van God uitgaan.  

De bijbelse redenering achter dit huidige werk is ontleend aan 
deze premisse, die gebaseerd is op het grondbeginsel van de dood 
van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha - dat Hij die aan het 
kruis stierf om ons leven te geven niet tegelijkertijd de auteur kan 
zijn van de duisternis, de dood en de verwoesting.  

Na bovenstaande uitspraken en met een voorlopig begrip van 
de bijbelse betekenis van de woorden 'licht' en 'duisternis' zijn we 
genoodzaakt de volgende vragen te stellen: hebben we werkelijk de 
diepte begrepen van wat er in de oorlog tussen licht en duisternis 
omgaat?  Waar is de duisternis ontstaan?   Weerspiegelt Gods 
karakter, de som van zijn gedachten en daden, een van de werken 
van de duisternis? 

Hoe kan het dat de meerderheid van de religies in de wereld 
kan geloven in een God waarvan het karakter bestaat uit zo'n 
mengsel van licht en duisternis? Kan Gods karakter mogelijk 
bestaan uit twee paradoxale en tegenstrijdige principes, die op de 
een of andere manier samensmelten tot een hybride principe van 
liefde?  

Bovendien, als God inderdaad handelde op een manier die 
erkend wordt als 'duisternis', dat wil zeggen op een manier die niet 
alleen de natuurlijke dood inhoudt (als er zoiets bestaat, want voor 
God is alle dood onnatuurlijk) maar opzettelijk doden, zouden we 
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deze handelingen dan niet als kwaadaardig beschouwen wanneer 
ze door God worden uitgevoerd, waarbij we moeten 
verantwoorden dat God het kwaad moet overstijgen, wat Hij ook 
doet?  Zouden we Hem niet verantwoordelijk en aansprakelijk 
moeten houden voor deze handelingen op dezelfde manier als we 
elkaar aansprakelijk stellen?  Of, als Hij zulke duistere en 
bestraffende methoden zou gebruiken, zou Hij dat dan doen voor 
het uiteindelijke voordeel van Zijn schepping?  Verklaart het soort 
redenering achter het grafschrift aan de Duitse keizer Jozef II, 
"Koningen worden gedwongen om mensen kwaad te doen zodat 
het goede naar voren komt", waarom we denken dat God zo'n 
kwaad doet?  Zouden deze vernietigingswerken daarom 
onvermijdelijk en verontschuldigbaar zijn, want God weet wat het 
beste is voor alle betrokkenen?  Moeten we deze premissen 
blindelings en zonder enige twijfel aanvaarden?  Wil God eigenlijk 
dat we überhaupt iets blindelings accepteren?  Of wil Hij dat we de 
intelligente vermogens waarmee Hij ons heeft geschapen gebruiken 
om deze paradox te doorgronden?    

 Velen geloven dat de goddelozen zullen worden vernietigd 
door Gods toorn.  Er wordt algemeen gedacht dat toorn tegen de 
zonde en goddeloze zondaars een inherent onderdeel is van Gods 
liefde, en deze toorn wordt geclassificeerd als Zijn rechtvaardige 
verontwaardiging, Zijn rechtvaardige boosheid.  Is dit waar, en zo 
ja, zou dit duistere aspect van Zijn karakter, dat van toornigheid, 
nog steeds beschouwd kunnen worden als een deel van Zijn liefde?  
We zijn het er allemaal over eens dat wanneer de Bijbel zegt dat God 
liefde is, zijn liefde moet gelden voor godvruchtige mensen.  Hoe zit 
het met de goddeloze?   Zou God nog steeds liefde zijn als Hij toorn 
zou uitoefenen tot het punt van het persoonlijk doden of laten 
doden van goddeloze mensen?  Zou God zijn eigen gebod breken 
om zijn vijanden lief te hebben? Zou God nog steeds liefde zijn als 
Hij, in een poging om te voorkomen dat het kwaad het leven van de 
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goddelijken besmet en beïnvloedt, de goddelozen zou vernietigen?  
Is de vernietiging van de goddeloze een gevolg van Gods morele 
rechtvaardigheid op zonde en zondaars, en zo ja, zou het dan niet 
tenietdoen wat er aan het kruis van Golgotha is gebeurd?  

De Bijbel leidt ons naar een begrip van wie er verantwoordelijk 
is voor het ontstaan van het doodsprincipe in het universum.  De 
werken van de duisternis zijn de vrucht van Lucifer's koninkrijk, en 
zijn koninkrijk wordt vertegenwoordigd door de boom van de kennis 
van goed en kwaad (Genesis 2:9).  In de loop van deze studie zal men 
zien dat het dit wezen en zijn afgezanten zijn die de uitvoering van 
alle werken van de duisternis op zich nemen, niet God. 

Wanneer we begrijpen dat God uitsluitend opereert vanuit het 
principe dat de boom des levens voorstelt (Genesis 2:9), dan zullen we 
ons realiseren dat de Bijbel deze premisse ontegenzeggelijk 
bevestigt. Dan zal de Bijbel een nieuwe betekenis krijgen en tot 
leven komen.  Door veel vurig gebed, intens worstelen met de 
Schriften en even intens worstelen met God om antwoorden, zal 
men onweerlegbaar concluderen dat God geen enkele rol heeft en 
zal hebben in dergelijke werken van de duisternis.  

God nodigt ons uit om harde vragen te stellen. Hij wil dat we 
deze kwesties onderzoeken, zodat het verstand en de intelligentie 
die Hij ons gaf, tevreden kunnen zijn.  Zo nodigt Hij ons uit om met 
Hem te redeneren: Kom nu, en laat ons samen redeneren (Jesaja 1:18).  
Er wordt beloofd dat deze moeilijke vragen zullen worden 
beantwoord: Vraag en het zal u gegeven worden; zoek en u zult vinden; 
klop en het zal voor u geopend worden (Mattheüs 7:7). 

De bedachtzame lezer van de Bijbel moet toch ook een aantal 
van deze vragen hebben gesteld.  De vraag of God volgens andere 
normen leeft dan die welke Hij voor Zijn schepping heeft 
vastgelegd, moet menigeen hebben gekruist.  Helaas heeft de 
meerderheid van de religieuze wereld blindelings de leugen 
geaccepteerd en geconcludeerd dat, wanneer deze persoonlijk door 
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of onder Zijn richtlijnen wordt verlost, Gods zogenaamde duistere, 
bestraffende maatregelen niet echt kwaadaardig zijn, maar gewoon 
een ander facet van Zijn oneindige, alwetende liefde.  Maar 
dergelijk destructief gedrag zou duidelijk als kwaad worden 
gecategoriseerd als het door mensen wordt gedaan.  God verlost 
niet en beveelt geen duistere strafmaatregelen.  In tegenstelling tot 
dit is geloven een valse voorstelling van zaken.  

God wil dat de waarheid over hem wordt begrepen.  In Jeremia 
9:23-24 zegt Hij: 

 
Zo zegt de Heer: "Laat de wijze niet roemen in zijn wijsheid, laat 

de machtige niet roemen in zijn macht, en laat de rijke niet roemen in 
zijn rijkdom; maar laat hem die roemt in dit, dat hij begrijpt en Mij 
kent, dat Ik de HEERE ben, die de liefde, het oordeel en de gerechtigheid 
op de aarde uitoefent.  Want hierin vermaak Ik Mij." 

 
Het zou verstandig zijn voor ons om tot een goed begrip te 

komen van Gods raad aan de mensheid in de verklaring Maar laat 
hem die hierin glorieert, dat hij Mij begrijpt en kent.  Om God te 
begrijpen en te kennen moeten we teruggaan naar het boek Genesis 
om duidelijk te begrijpen wat God bedoelde toen Hij Adam en Eva 
vertelde dat ze op de dag dat ze van de boom van de kennis van goed 
en kwaad aten, zeker zouden sterven (Genesis 2:17).    

Wilde hij zeggen dat hij ze zou vermoorden?  Of dat Hij Zijn 
levenskracht uit hen zou verwijderen en zo hun dood zou 
veroorzaken?  Bedoelde Hij dat Hij hun ongehoorzaamheid met de 
dood zou bestraffen?  Of maakte Hij hen eenvoudigweg de 
gevolgen bekend van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
gevolgen die Satan zelf aan hen zou toedienen?  Alle gevolgen van 
de boom van de kennis van goed en kwaad moeten door ons duidelijk 
worden begrepen.  Als we eenmaal weten wat deze boom precies 
voorstelt, zullen we zonder enige twijfel weten dat God nooit werkt 
volgens het principe van de dood, zelfs als we in onze gebrekkige 
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wijsheid denken dat de omstandigheden hem zouden dwingen om 
die principes te gebruiken. 

De aanwezigheid van de twee bomen in de tuin onthult de aard 
van Gods karakter.  De ene boom vertegenwoordigde Gods 
principe van AGAPE-liefde en de andere Satan's principe van goed 
en kwaad.  Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat de boom 
van de kennis van goed en kwaad een rol speelt in het weergeven van 
Gods karakter.  In die zin doet het dat: door Satan's principe even 
toegankelijk te maken voor Adam en Eva, die naast zijn eigen 
principe bestaan, onthult God twee aspecten van zijn karakter die 
gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien: een, dat Hij 
gelijke toegang biedt, en twee, dat Hij ons altijd vrijheid van keuze 
geeft.  

God gaf Satan gelijke toegang tot Adam en Eva, zodat ze de 
vrijheid hadden om te kiezen wie ze zouden gehoorzamen en 
volgen. God had geen keuze hoeven te maken; als Hij dat niet had 
gedaan, zouden Adam en Eva niet de gelegenheid hebben gehad 
om God niet te gehoorzamen en Satan te gehoorzamen, en zou de 
zonde, samen met de vreselijke gevolgen ervan, nooit de wereld zijn 
binnengekomen. Maar het ligt niet in Gods karakter en natuur om 
vrijheid te onthouden. Vrijheid is een inherent onderdeel van Gods 
liefde.  Het feit dat God de tegenstander met betrekking tot Adam 
en Eva gelijke toegang gaf, onthult bovendien God's 
onpartijdigheid, zelfs als hij geconfronteerd wordt met het kwaad.  
Dit wordt bevestigd door de apostel Petrus, die zei: "In waarheid zie 
ik dat God geen onpartijdigheid toont" (Handelingen 10:34). 

In verband met de goddelijke wijsheid wordt de 
onpartijdigheid van God verder toegelicht door de apostel Jacobus:  

 
Wie is er verstandig en begripvol onder jullie? Laat hem door goed 

gedrag tonen dat zijn werken gedaan zijn in de zachtmoedigheid van de 
wijsheid.  Maar als jullie bittere afgunst en zelfzucht in je hart hebben, 
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schep dan niet op en lieg niet tegen de waarheid. Deze wijsheid komt niet 
van bovenaf, maar is aards, sensueel, demonisch. Want waar jaloezie en 
zelfzuchtigheid bestaan, is verwarring en elk kwaad aanwezig. Maar de 
wijsheid die van boven is, is eerst zuiver, dan vredelievend, zachtmoedig, 
bereid om toe te geven, vol van barmhartigheid en goede vruchten, zonder 
partijdigheid en zonder hypocrisie (Jakobus 3:13-17). 

 Het belangrijkste criterium in de goddelijke wijsheid is dat het 
eerst zuiver, enkelvoudig, zonder vermenging is.  Dit betekent dat 
er in de goddelijke wijsheid geen synthese is van twee 
tegenstrijdige, of antithetische principes.  Dit wordt 
vertegenwoordigd door de levensboom, die het enige principe van 
de AGAPE-liefde vertegenwoordigt.  Degenen die deze zuivere 
goddelijke wijsheid bezitten, tonen geen partijdigheid in al hun 
activiteiten, zelfs niet ten opzichte van vijanden.  Het gedrag van 
alle mensen laat zien of ze gebruik maken van Gods enige, zuivere 
principe van AGAPE-liefde, of dat ze werken volgens het duale, 
demonische principe van goed en kwaad.   

In de Hof heeft God wel geopenbaard dat de wijsheid die van 
boven is, eerst zuiver is. Het levensprincipe vertegenwoordigt het 
karakter van God en is eerst zuiver, wat betekent dat het geen 
vermenging of besmetting van het doodsprincipe heeft. God is licht 
en in Hem is helemaal geen duisternis.  Daarom is Gods principe 
niet zelfzuchtig, maar bereid om toe te geven en is het zonder 
partijdigheid.         

Omdat God onpartijdig is, gaf Hij Satan gelijke toegang tot 
Adam en Eva door zijn principe dat wordt vertegenwoordigd door 
de boom van de kennis van goed en kwaad. Omdat Satan's principe een 
mengeling is van goed en kwaad, is het geen zuiver principe. 

De boom die Satan's principe vertegenwoordigde was niet 
inherent gebrekkig, want God schiep niets onvolmaakts in Zijn 
oorspronkelijke scheppingswerk: 
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Toen zag God alles wat Hij had gemaakt, en het was inderdaad heel 
goed (Genesis 1:31). 

 
De twee letterlijke bomen dienden slechts als voorstellingen van 

de twee antithetische principes, Gods AGAPE-liefde, en Satan's 
principe van goed en kwaad.  Niet alleen maakte de aanwezigheid 
van de slang in de boom er een vat van de dood van, maar het 
principe dat de slang aan het paar voorstelde was zelf een dodelijk 
principe. Zoals eerder gezegd was het door de aanwezigheid van 
de twee bomen in de Hof dat Adam en Eva de vrijheid kregen om 
te kiezen of ze het principe van God of dat van Satan wilden 
gehoorzamen.  

Tragisch genoeg hebben ze voor God, voor ons en voor het hele 
universum gekozen voor Satan's tweeledige principe van goed en 
kwaad. Sinds die ene noodlottige keuze zijn we allemaal in deze 
mentaliteit geboren, en dat is alles wat we weten. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat we God ten onrechte tot één zoals onszelf 
maken. Onze perceptie van God verandert niet wie Hij werkelijk is, 
maar het heeft wel invloed op onze relatie met Hem, zoals die van 
Adam en Eva.  Het doel van dit boek is om ons te helpen inzien dat 
alle activiteiten van God alleen worden beheerst door het enige 
principe dat de levensboom vertegenwoordigt.  Onder geen enkele 
omstandigheid maakt God ooit gebruik van Satan's doodsprincipe 
vanuit de boom van de kennis van goed en kwaad.  De twee bomen 
stellen ons in staat om te zien en zonder twijfel te weten dat de 
belichaming van het stervensprincipe alleen kan voortkomen uit 
Satan's rechtsorde, omdat God's rechtsorde wordt 
vertegenwoordigd door de boom des levens.  

 De Bijbel maakt verder glashelder dat Gods principes worden 
weergegeven door de boom des levens en niet door de boom des 
doods, want in de vernieuwde aarde, zoals afgebeeld in het boek 
Openbaring, wordt geen melding gemaakt van de boom van de kennis 
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van goed en kwaad; hij zal ophouden te bestaan, zoals de dood dat zal 
doen. In de nieuwe aarde zal er alleen nog maar de boom des levens 
zijn, waaruit de genezing van de volkeren zal komen.  Als God op 
enigerlei wijze opereerde vanuit het principe dat de boom van de 
kennis van goed en kwaad vertegenwoordigd was, dan zou de boom 
van de kennis van goed en kwaad ook in de eeuwigheid bestaan, want 
goed en kwaad zou in God zelf zijn. Als zodanig zou het een eeuwig 
principe zijn, zoals God eeuwig is.  De levensboom is een symbool 
van Gods levengevende kracht, het principe van onvoorwaardelijke 
liefde, het enige eeuwige principe.  Het is deze levenskracht, deze 
oneindige liefde die de volkeren zal genezen en ons het eeuwige 
leven zal geven.  

De studie van de Bijbel onthult dat, tragisch genoeg, alle 
duisternis werd geïntroduceerd in het universum en in de wereld 
door de engel genaamd Lucifer, die, ironisch genoeg, ook de 'zoon 
van de ochtend' werd genoemd. Dat betekent letterlijk 'dagster' of 
'lichtdrager', Lucifer was een van de twee bedekkende cherubijnen 
in de troonzaal van God (Jesaja 14:12, Ezechiël 28:14).  Nadat de 
ongerechtigheid in hem werd gevonden (Ezechiël 28:15), komt hij 
de volgende keer in het bijbelse verslag naar voren als de 'sluwe' 
slang, die Eva verleidt om de vrucht van de boom van de kennis van 
goed en kwaad te eten.   

Een diepgaande studie van de ongerechtigheid die in Lucifer is 
gevonden, zal aantonen dat deze boom alle principes en wetten van 
Satan belichaamt waarmee hij hoopte de eeuwige wet van God te 
kunnen vervangen.  De dood zelf is het uiteindelijke resultaat van 
het eten van deze boom, zoals God zelf heeft verklaard. Verdere 
studie van deze zaken toont aan dat God geen enkele rol had in de 
introductie, de administratie of de uiteindelijke effecten van Satan's 
wet die gesymboliseerd wordt door de boom van de kennis van goed 
en kwaad. Zelfs niet op de geringste manier maakt God gebruik van 
de rechtsstaat die door deze boom wordt vertegenwoordigd.  
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Als God zou deelnemen aan de zogenaamde werken van de 
duisternis, dan zou Hij de rechtmatige auteur zijn van alle dodelijke 
vertakkingen van de boom van de kennis van goed en kwaad. Deze 
zouden logischerwijs aan Hem worden toegeschreven, zoals ze nu 
zijn, maar als dat het geval zou zijn, zou God niet langer de God van 
de AGAPE-liefde zijn.  Zonder dit onweerlegbare feit te begrijpen, 
hebben we aan God een karakter toegeschreven, en zullen we dat 
blijven doen, dat werkt volgens de principes van goed en kwaad en 
niet volgens AGAPE, en zullen we geloven dat Hij het universum 
regeert door de tweeledige, of hybride rechtsorde van goed en kwaad. 

De laatste vragen die we onszelf moeten stellen zijn deze: als 
goed en kwaad en AGAPE twee antithetische principes zijn, zouden 
ze dan mogelijk naast elkaar kunnen bestaan in de ene ware God 
van het universum?  En als ze niet twee onverzoenlijke en 
antithetische principes zijn, zijn het dan gewoon verschillende 
attributen van de God van de liefde?  Als we niet tot het juiste 
antwoord op deze twee vragen komen, zal dit er zeker toe leiden 
dat Satan, in plaats van God, wordt aanbeden, want we zullen de 
Schepper alleen in naam maar niet in karakter aanbidden; niet in 
geest en in waarheid. 

Deze vragen worden gesteld in uiterste oprechtheid, diepe 
nederigheid en met een diepgeworteld verlangen naar antwoorden 
over deze God die we allemaal aanbidden.  Of we het nu beseffen 
of niet, we hebben allemaal een onverzadigbare honger en dorst 
naar God.  Wij, die belijden in Hem te geloven, aanbidden allen 
onze God met de diepste toewijding, zij het op verschillende 
manieren.  Alle religies hebben vurige volgelingen van God onder 
hun respectievelijke religieuze paradigma's.  Zelfs atheïsten hebben 
een leegte die alleen door God kan worden gevuld.  Het moet echter 
worden benadrukt dat dit boek geen enkele intentie heeft, ongeacht 
de omstandigheden, om iemands geloof op een negatieve manier 
aan te vechten.  Alle argumenten worden hier eenvoudig en 
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hartstochtelijk uit de Bijbel gepresenteerd, en de conclusies komen 
oprecht neer op een radicaal andere kijk op God en religie, met het 
oog op het openen van onze ogen voor de liefde en liefdadigheid 
van onze Schepper en Verlosser.  

 Het fundament voor deze conclusies is gebaseerd op wat er aan 
het kruis gebeurde toen Jezus Christus stierf voor de zonden van 
het hele menselijke ras.  Als het hoofd en de hoeksteen van de kerk 
is Jezus de ultieme en laatste autoriteit op het gebied van de bijbelse 
waarheid, en Hij en niemand anders zou de focus moeten zijn van 
al onze studies.  

Deze bevindingen worden bevestigd wanneer de Bijbel wordt 
geïnterpreteerd met het kruisprincipe als het enige fundament van 
de Bijbelse interpretatie.   Alle christenen zijn het erover eens dat 
Jezus het centrale thema van de Bijbel is, van Genesis tot 
Openbaring.  Waarom zou de Bijbel niet worden geïnterpreteerd 
met de principes die zijn afgeleid van het grootste werk van Jezus, 
Zijn dood aan het kruis? Voor een oprecht begrip van Gods karakter 
zou het principe van het kruis, en geen ander, gebruikt moeten 
worden in de bijbelse interpretatie. Wanneer God in de Bijbel wordt 
afgeschilderd als iemand die het werk van Satan van dood en 
verderf doet, moeten we ons wenden tot het principe van het kruis, 
AGAPE-liefde, voor een waarachtig begrip van de situatie in 
kwestie: 

 
Op de wet en op de getuigenis!  Als ze niet volgens dit woord 

spreken, is dat omdat er geen licht in hen is (Jesaja 8:20). 
 
De wet is Gods wet van de AGAPE-liefde zoals die wordt 

bevolen door de ene ware God van het universum. Deuteronomium 
6:5 en Leviticus 19:18 stellen respectievelijk: 

 
Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel 

uw ziel en met heel uw kracht, 
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en, 
 
U zult geen wraak nemen, noch wrok koesteren tegen de kinderen 

van uw volk, maar u zult uw naaste als uzelf liefhebben: Ik ben de 
HEER. 

 
In het Nieuwe Testament bevestigde Jezus de wet van de liefde: 
 
Toen stelde een van hen, een advocaat, hem een vraag, die hem op 

de proef stelde en zei: "Leraar, wat is het grote gebod in de wet?". Jezus 
zei tegen hem: 'Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw verstand'. Dit is het eerste en grote 
gebod.  En het tweede is als volgt: 'Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf'. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten" 
(Matteüs 22:35-40). 

 
Paul stelt ook: 
 
Liefde doet een naaste geen kwaad; daarom is liefde de vervulling van 

de wet (Romeinen 13:10). 
 
 Want aan alle wetten wordt in één woord voldaan, zelfs dit: "Gij zult 

uw naaste liefhebben als uzelf" (Galaten 5:14). 
 
Het getuigenis waarover in Jesaja 8:20 wordt gesproken is het 

getuigenis van Jezus Christus over het karakter van God. 
Openbaring 12:17 verklaart dat deze twee, de wet en het getuigenis 
van Jezus Christus, de toorn van Satan over de kerk zullen brengen, 
dat wil zeggen over hen die de twee hebben: 

 
En de draak was woedend op de vrouw, en hij ging oorlog voeren 

met de rest van haar nakomelingen, die de geboden van God 
onderhouden en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 
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 Het getuigenis van Jezus Christus is niets anders dan Zijn 

openbaring van Gods karakter, want alleen Jezus Christus had de 
volledige kennis van Gods karakter. Deze kennis kwam tot 
uitdrukking in Zijn leven en dood. 

Johannes de Doper geeft dit getuigenis over Jezus Christus en 
bevestigt zijn ultieme en enige gezag door de hemelse 
geloofsbrieven die alleen Hij had: 

 
Wie van boven komt, is boven alles; wie van de aarde is, is aards 

en spreekt van de aarde.  Wie van de hemel komt, is boven alles. En wat 
Hij heeft gezien en gehoord, dat Hij getuigt; en niemand ontvangt Zijn 
getuigenis. Hij die zijn getuigenis heeft ontvangen, heeft verklaard dat 
God waar is. Want wie God gezonden heeft, spreekt de woorden van 
God, want God geeft de Geest niet naar maat. De Vader houdt van de 
Zoon en heeft alles in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft 
het eeuwige leven; en wie de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, 
maar de toorn van God blijft op hem rusten (Johannes 3:31-36). 

 
Ook de apostel Paulus gebruikte geen ander gezag dan datgene 

wat hem door Jezus Christus werd geopenbaard en gegeven: 
 
En ik, broeders, toen ik naar jullie toe kwam, kwam niet met 

uitmuntendheid van spraak of van wijsheid om jullie het getuigenis 
van God te verkondigen. Want ik ben vastbesloten om niets onder jullie 
te weten behalve Jezus Christus en Hem die gekruisigd is (1 Korintiërs 
2:1-2). 

 
Voor het grootste deel is onze aanbidding van God helaas 

gebaseerd op een verkeerde, onjuiste en onjuiste kennis van Hem.  
Voor het grootste deel is onze aanbidding van God een aanbidding 
gebleven die gebaseerd is op de kennis die ons door het oude 
verbond is gegeven, waaruit God ons oproept om uit te komen.  Dit 
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wordt ons getoond in het boek van de Hebreeën, waar God belooft 
zijn wet van AGAPE-liefde in ons hart te leggen, de belofte van een 
nieuw verbond: 

 
"Zie, de dagen komen, zegt de HEERE, als Ik een nieuw verbond 

zal sluiten met het huis Israëls en met het huis van Juda - niet naar het 
verbond dat Ik gesloten heb met hun vaderen op de dag dat Ik hen bij 
de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden; want zij gingen niet 
verder in Mijn verbond, en Ik heb hen veronachtzaamd, zegt de 
HEERE.  Want dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis 
Israels zal sluiten, zegt de HEERE: Ik zal Mijn wetten in hun 
gedachten zetten en ze op hun harten schrijven; en Ik zal hun God zijn, 
en zij zullen Mijn volk zijn.  Niemand van hen zal zijn naaste 
onderwijzen, en niemand van zijn broeder, die zegt: 'Ken de Here', 
want allen zullen Mij kennen, van de minste tot de grootste van hen.  
Want Ik zal barmhartig zijn voor hun ongerechtigheid en hun zonden 
en hun wetteloze daden zal Ik niet meer gedenken". Daarin zegt Hij: 
'Een nieuw verbond'. Hij heeft het eerste achterhaald. Wat nu 
achterhaald en oud wordt, is klaar om te verbannen (Hebreeën 8:8-13). 

 
De aanvankelijke gebrekkige kennis van God's karakter en de 

wet van AGAPE-liefde van de mensheid is achterhaald, zoals het 
vers zegt: Hij heeft de eerste achterhaald.  Wat nu achterhaald en oud 
wordt, is klaar om te verdwijnen.    

Wanneer dit is bereikt, zullen we enorm gezegend zijn met zo'n 
intense liefde, respect en waardering voor God dat al onze energie 
en passie Hem zullen verheerlijken.  Wanneer deze transformatie in 
ons plaatsvindt, zullen we Zijn karakter van zuivere, ongelegeerde 
AGAPE-liefde rechtvaardigen.  Ook al lijkt zo'n transformatie een 
formidabele onderneming, toch is Gods genade voldoende voor de 
taak om Zijn karakter te rechtvaardigen en onze liefde en 
waardering voor Hem nog meer te vergroten. 

Het antwoord op de vraag: Wie is deze ene en enige 
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Scheppersgod van het universum die het grootste deel van de 
mensheid wil kennen en aanbidden 'in geest en in waarheid', kan 
worden bereikt als we dit onze God aanschouwen in de 
onbevlektheid van zijn essentie van AGAPE-liefde, zoals werd 
aangetoond aan het kruis. Alleen daar zal Zijn karakter in zijn 
ongerepte zuiverheid worden begrepen.  Elke besmetting of zelfs 
een minuscule aantasting van de onberispelijke zuiverheid van Zijn 
karakter zal de menselijke geest ondubbelzinnig bezoedelen, en het 
resultaat zal een verwoestende oogst van verwoesting en chaos zijn.   
Men kan beargumenteren dat hoewel onze waarneming misschien 
besmet is, we Gods karakter in feite niet kunnen bezoedelen of 
besmetten door dergelijke waarnemingen.  Desalniettemin, door 
ons vast te houden aan onze onjuiste overtuigingen, belasteren we 
nog steeds Zijn karakter, en dit zal pas ophouden wanneer onze 
geest gereinigd is van Satans leugens.  

Er is een door God geschapen leegte in het menselijke hart die 
alleen door God zelf kan worden gevuld. Maar de ware kennis over 
deze ene en enige Schepper God van het universum die nodig is om 
ons in staat te stellen om Hem in geest en waarheid te aanbidden, 
ontbreekt helaas en pijnlijk. Ons denken dat God zowel een 
Schepper als een Vernietiger is, is een misvatting die ertoe heeft 
geleid dat we Hem met een gevoel van angst aanbidden. Wanneer 
we Hem niet kennen zoals Hij zou moeten worden gekend, 
aanbidden we Hem alleen uit angst voor de gevolgen van het niet 
aanbidden van Hem, een angst die misschien zelfs niet wordt 
erkend op het bewuste niveau.  

De uitspraak van Johannes dat volmaakte liefde angst uitwist, 
wordt zwanger van betekenis als we Jezus zien sterven aan het 
kruis, wat zijn volmaakte AGAPE-liefde voor ons allen aantoont: 

 
Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde verdrijft angst, 

want angst gaat gepaard met kwelling. Maar hij die vreest is niet 
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volmaakt gemaakt in de liefde (1 Johannes 4:18). 
 
 Deze liefde werd zelfs over ons uitgestort, zoals Paulus zegt, 

toen we nog zondaars waren: 
 
Maar God toont Zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus 

voor ons stierf toen we nog zondaars waren (Romeinen 5:8).  
 
Als we de betekenis van de verbazingwekkende 

onvoorwaardelijke liefde die Hij voor ons aan het kruis heeft 
getoond volledig begrijpen, zullen we deze God niet langer vrezen 
en zullen we Hem dan beginnen te aanbidden in de geest en in de 
waarheid. Men kan zich afvragen: 'Zal iemand Gods liefde ooit 
volledig begrijpen? Het antwoord is ja, in de mate dat een 
menselijke geest in staat is om de oneindige God in de aardse sfeer 
te begrijpen:  

 
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus 

Christus, van wie het hele gezin in de hemel en op aarde is genoemd, opdat 
Hij u, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht door Zijn Geest in 
de innerlijke mens zou worden gesterkt, opdat Christus door het geloof in 
uw hart zou wonen; dat u, geworteld en gegrond in de liefde, met alle 
heiligen kunt begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte 
is - om de liefde van Christus te kennen die de kennis passeert; dat 
u vervuld wordt met alle volheid van God (Efeziërs 3):14-19; nadruk 
toegevoegd). 

 
 En Hijzelf gaf sommige om apostelen te zijn, sommige profeten, 

sommige evangelisten, en sommige herders en leraren, voor de uitrusting 
van de heiligen voor het werk van de bediening, voor de opbouw van het 
lichaam van Christus, totdat we allemaal tot de eenheid van het geloof en 
de kennis van de Zoon van God komen, tot een volmaakt mens, tot de 
maat van de gestalte van de volheid van Christus (Efeziërs 4:11-13). 
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Het bezoedelen van de zuiverheid van Gods AGAPE-liefde met 

attributen van wraak en vergelding heeft tot gevolg dat de 
menselijke geest wordt verontreinigd met verwarring en chaos.  De 
eerder geciteerde tekst uit Jesaja 8, die zegt over de wet en het 
getuigenis, gaat verder met het beschrijven van de troosteloosheid 
die tot de menselijke geest zal komen als gevolg van een verkeerd 
begrip van God, en beschrijft wat er gebeurt als we ontspoord 
worden in onze kennis van Gods karakter. Zonder kennis van Zijn 
ware aard zullen we in de uiterste duisternis worden gedreven: 

 
Op de wet en op de getuigenis! Als ze niet volgens dit woord 

spreken, is dat omdat er geen licht in hen is.  Ze zullen er hard doorheen 
gaan en hongerig zijn; en het zal gebeuren, als ze honger hebben, dat 
ze woedend zijn en hun Koning en hun God vervloeken, en naar boven 
kijken.  Dan zullen ze naar de aarde kijken, en problemen en duisternis 
zien, somberheid van angst; en ze zullen in de duisternis worden 
gedreven (Jesaja 8:20-22). 

 
We zullen in de duisternis worden gedreven omdat we geloven 

in een God die in staat is om een dergelijke vernietiging te 
veroorzaken, en we zullen onze Koning en onze God vervloeken, 
want we zullen ten onrechte denken dat Hij degene is die 
verantwoordelijk is voor deze dingen. 

Absoluut en onbetwistbaar, er is een God van het universum.  
Absoluut en onbetwistbaar heeft God een tegenstander en een 
tegenstander.  Het niet begrijpen van deze basisfeiten zal 
ongetwijfeld resulteren in een catastrofale misleiding die ons ertoe 
zou brengen om per ongeluk de verkeerde god te aanbidden.   

Niemand zal ooit opzettelijk de verkeerde God willen 
aanbidden.  Maar ieder van ons die belijdt volgelingen van God te 
zijn en die onder onze uiteenlopende religieuze overtuigingen en 
verwantschappen geloven dat Hij een vernietiger is, aanbidt de 
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verkeerde God.  De hele mensheid is gedupeerd in het aanbidden 
van een andere god dan die zij geloven te aanbidden als zij geloven 
dat God een vernietiger is.  In Openbaring 12: 9 wordt ons verteld 
dat Satan de hele wereld bedriegt.   De 'hele' wereld omvat allen die 
hebben geloofd in een dubbele persoonlijkheid God, en dat moet 
zeker ook gelden voor christenen.  De mensheid aanbidt de 
verkeerde god omdat zij het karakter van de ware God niet kent.  

Dit is misschien uiterst moeilijk te geloven en te accepteren, 
maar helaas is het een realiteit.  De leugenachtigheid van de 
tegenstander is zo ingenieus uitgewerkt, dat het zonder het 
kruisprincipe onmogelijk zou zijn om het bedrog te onderscheiden.  
Jezus vertelde ons dat valse Christenen en valse profeten zullen opstaan 
en grote tekenen en wonderen zullen vertonen om, indien mogelijk, zelfs 
de uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:24).   

 
Laten we, voordat we denken dat we boven vallen voor een 

dergelijke bedrog, niet vergeten dat een derde van de engelen, 
zuivere, superintelligente wezens, bedrogen werden door Satan's 
schijnbaar logische principe, samen met Adam en Eva, onze 
ongerepte ouders, vers geschapen met een superieure intelligentie 
naar het evenbeeld van God.  

 God heeft gezorgd voor de enige manier waarop Satan ons 
nooit zal kunnen bedriegen.  Als we kijken naar Jezus Christus en 
zijn kruisprincipe van onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde 
waarmee Hij alle valkuilen voor de zonde op zich nam, dan kunnen 
we ons niet laten misleiden door de leugens van Satan. De leugens 
zijn ingenieus omdat ze foutloos worden gepresenteerd en volledig 
logisch en intellectueel zinnig zijn voor de menselijke geest.  Zonder 
de goddelijke wijsheid die ons aan het kruis werd gegeven, zou het 
onmogelijk zijn geweest deze bijna ondoordringbare leugen te 
doorgronden.  

God heeft ons uitgekozen om zijn ware karakter aan de wereld 
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te onthullen.  Het is onder onze voeten dat Satan's hoofd verbrijzeld 
zal worden: 

 
En de God van de vrede zal Satan binnenkort onder je voeten 

verpletteren (Romeinen 16:20).   
 
Efeziërs 3:10 stelt onze rol in deze voortdurende controverse 

tussen God en Satan: 
 
Met de bedoeling dat nu de veelvuldige wijsheid van God door de 

kerk bekend wordt gemaakt aan de vorstendommen en machten in 
de hemelse gewesten, volgens het eeuwige doel dat Hij heeft bereikt in 
Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrijmoedigheid en toegang hebben 
met vertrouwen door het geloof in Hem (cursivering toegevoegd). 

 
Tot slot bestaat er een universele en tijdloze wet die stelt dat wat 

we zien, invloed heeft op ons denken en ons leven.  Het principe 
dat we door het aanschouwen veranderd worden is een bekend feit 
en is bijbels bewezen; wat we aanschouwen zal ongetwijfeld in ons 
leven tot stand komen: 

 
Maar we worden allemaal, met onthuld gezicht, de glorie van de 

Heer aanschouwend als in een spiegel, getransformeerd in hetzelfde 
beeld van glorie tot glorie, net als door de geest van de Heer (2 
Korintiërs 3:18).  

 
Want alle mensen wandelen ieder in de naam van zijn god, maar 

wij zullen wandelen in de naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig 
en altijd (Micha 4:5). 

 
Ons wereldbeeld is het resultaat van datgene wat we 

beschouwen en aanschouwen, en onze objectieve realiteit zal ons 
denken en leven beïnvloeden, hetzij voor ons welzijn, hetzij voor 
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ons leed.  Hoe we het karakter van de God die we aanbidden 
waarnemen, zal ongetwijfeld onze reactie op de essentie van Jezus' 
leer beïnvloeden, en zal onze onderlinge relaties in elk facet van het 
leven beïnvloeden.  Dit is waar 'het rubber de weg ontmoet' in het 
christendom: 

 
Een nieuw gebod dat ik je geef, dat je van elkaar houdt; zoals ik van 

je heb gehouden, dat je ook van elkaar houdt. Hierdoor zullen jullie 
allemaal weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde voor 
elkaar hebben (Johannes 13:34, 35). 

 
Volgens Jezus manifesteert zich de grootste openbaring van het 

liefhebben van elkaar wanneer we de meest diepgaande richtlijn 
vervullen die God ons heeft gegeven: 

 
Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Je zult je naaste liefhebben en je 

vijand haten'.  Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u 
vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u spuwen 
en vervolgen, opdat u zonen van uw Vader in de hemel zult zijn; want 
Hij laat zijn zon opkomen op het kwade en op het goede en stuurt regen 
op het rechtvaardige en op het onrechtvaardige. Want als je van hen 
houdt die van je houden, welke beloning heb je dan?  Doen zelfs de 
tollenaars dat niet? En als jullie alleen jullie broeders begroeten, wat 
doen jullie dan meer dan anderen? Doen zelfs de tollenaars dat niet? 
Daarom zult u volmaakt zijn, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is 
(Matteüs 5:43-48).  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Een 
 
LUCIFER EN DE OORLOG IN DE HEMEL 
 
Je was perfect in je doen en laten vanaf de dag dat je werd 

geschapen, tot de ongerechtigheid in je werd gevonden 
(Ezechiël 28:15). 

 
Van eeuwig geleden regeerde God over het universum 

met de wet die uitgaat van de essentie van Zijn wezen: de 
wet van de AGAPE-liefde. Heilige engelen en andere 
geschapen wezens leefden volgens deze wet zonder zelfs 
maar te denken dat ze dat deden, want ze hadden nooit 
iets gekend dat in strijd was met de vreugdevolle, 
gelukkige en harmonieuze staat van welzijn die ze onder 
Gods wet van AGAPE-liefde genoten. Hun relatie met 
God was er een van liefdevolle toewijding, waarin geen 
enkele angst bestond.  

Het woord "Lucifer" betekent "de dagster". Lucifer 
werd ook wel "de zoon van de morgen" genoemd (Jesaja 
14:12). Het Bijbelse verslag van dit wezen geeft aan dat hij, 
voordat de ongerechtigheid in hem werd gevonden, 
gevuld was met licht. De beschrijving van Lucifer toont 
een schepsel met een verbazingwekkend intellect, 
schoonheid en kracht. Ezechiël zegt over hem:  

 
U was in Eden, de tuin van God; elke edelsteen was uw 

bekleding: de sardis, topaas en diamant, Beryl, onyx en 
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jaspis, Saffier, turkoois en smaragd met goud. Het 
vakmanschap van uw klankkleuren en pijpen werd voor u 
voorbereid op de dag dat u werd geschapen.    U was de 
gezalfde cherubijn die bedekt; ik vestigde u; u was op de 
heilige berg van God; u liep heen en weer te midden van 
vurige stenen. U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag 
dat u werd geschapen, tot de ongerechtigheid in u werd 
gevonden (Ezechiël 28:13-15). 

 
De Cherubijnen 
Als gezalfde cherubijn die bedekt, bekleedde Lucifer de 

positie die het dichtst bij God stond, een positie die slechts 
door één andere, de prins en aartsengel Michaël, werd 
gedeeld. In het aardse heiligdom werden de bedekkende 
cherubijnen op de meest heilige plaats, het Heilige der 
Heiligen, geplaatst. Ze bedekten de ark van het testament, 
die de tabletten van de Tien Geboden bevatte, Gods wet 
van de AGAPE-liefde. Als een schaduw van de dingen die 
komen gaan (Hebreeën 10:1), en als voorstellingen van de 
hemelse dingen (Hebreeën 8:5), was het aardse heiligdom 
een symbool van de hemelse troonzaal van God, van zijn 
karakter en van zijn heersende principes die zijn 
belichaamd in de wet van AGAPE-liefde.  

Lucifer werd door God zelf in de heilige hoogte 
gebracht: Ik heb je vastgesteld. God zelf had Lucifer in zijn 
eigen boezem geplaatst, waardoor hij de meest 
geprivilegieerde positie in de hemelse troonzaal kreeg, 
samen met slechts één ander, en in zijn aanwezigheid was 
Lucifer intiem bekend met zijn wet van 
onvoorwaardelijke liefde. Als bedekkende cherubijn was 
hij in feite een bewaker van de wet van God.  

 
Lucifer leefde vroeger volgens de wet van de liefde 
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van God. 
Liefde is Gods essentie, Zijn volmaakte karakter. De 

liefde is Gods maatstaf, Zijn unieke principe voor het 
bestuur van elk aspect van het leven. AGAPE-liefde is de 
heersende wet die God gebruikt, zelfs in de meest 
oneindig kleine gebeurtenissen in het universum. Het was 
met deze volmaakte regel van de liefde dat Lucifer werd 
geschapen en dit was het heersende principe dat in eerste 
instantie zijn karakter regeerde: Je was volmaakt in je manier 
van doen vanaf de dag dat je werd geschapen. Deze 
volmaaktheid die de Bijbel aan Lucifer toeschrijft betekent 
dat hij vanaf het begin van zijn leven in totale harmonie 
was met God's hoogste wet van liefde. Dus vanaf de dag 
dat hij werd geschapen, geloofde hij volledig, 
ondersteunde en bevorderde hij dit eeuwige principe van 
de liefde dat God gebruikte voor het runnen van het 
universum. Wat er daarna gebeurde is te vinden in 
Ezechiël 28:15-17: 

 
Je was perfect in je doen en laten vanaf de dag dat je werd 

gecreëerd, tot de onrechtvaardigheid in je werd gevonden. 
Door de overvloed van uw handel werd u vervuld met 
geweld van binnen, en u zondigde; Daarom wierp ik u als 
godslasterlijk ding uit de berg van God; en ik vernietigde u, 
o bedekkende cherubijn, uit het midden van de vurige stenen. 
Je hart werd opgetild vanwege je schoonheid; Je hebt je 
wijsheid gecorrumpeerd omwille van je pracht. 

 
Toen Iniquity werd gevonden in Lucifer... 
Ezechiël vertelt ons dat de zonde bij Lucifer is ontstaan 

toen er ongerechtigheid in hem werd gevonden. Het is 
noodzakelijk dat we deze uitspraak van Ezechiël 28: 15 
begrijpen: Je was volmaakt in je doen en laten vanaf de dag dat 
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je werd geschapen, tot de ongerechtigheid in je werd gevonden. 
Dit vers vertelt ons duidelijk dat wat voor 

ongerechtigheid er ook was, het werd gevonden in 
Lucifer. Het was eerst 'in' hem. Het ontstaan van de 
ongerechtigheid in het universum van God ontstond in de 
geest van Lucifer als een gedachte. Aanvankelijk toonde 
de ongerechtigheid zich niet in enige externe empirische 
handelingen, waardoor haar verdorvenheid werd 
onthuld. Alle handelingen die op Lucifer's gedachten 
volgden waren zondige kwade daden, maar de 
ongerechtigheid die in hem werd gevonden zat in de 
eerste plaats in zijn geest. De daaropvolgende slechte 
daden die plaatsvonden waren reacties op wat in zijn 
denkprocessen was begonnen en waren de fysieke 
manifestatie van die gedachten. Het principe dat iemands 
gedachten voorafgaan aan zijn daden en deze voorspellen, 
wordt uiteengezet in Spreuken 23:7: Want zoals hij denkt in 
zijn hart, zo is hij ook. Jezus bevestigde dit feit ook toen Hij 
zei dat zelfs het begeerten van het hart als overspel werd 
beschouwd: 

 
 "Je hebt gehoord dat er tegen de ouderen gezegd is: "Je zult 

geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat wie naar een vrouw kijkt 
om haar te begeren, al overspel met haar heeft gepleegd in zijn 
hart (Matteüs 5:27-28). 

 
Eerst en vooral week Lucifer cognitief af van de geest 

van God. Elk concept dat in strijd is met de AGAPE-liefde 
is in tegenstelling tot God en is onverzoenbaar met Hem. 
Elke afwijking in het minst bijzondere van het eeuwige 
principe van Gods AGAPE-liefde als rechtsstaat voor het 
universum is volstrekt onrechtvaardig.    Daarom was het 
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niet een of andere goedaardige gedachte dat Lucifer zich 
van Gods AGAPE-liefde afkeerde. Integendeel, wat hij 
overwoog was kwaadaardig en kwaadaardig omdat de 
wet die hij begon te bedenken en die later werd 
voorgesteld door de boom van de kennis van goed en kwaad 
radicaal tegengesteld was aan Gods AGAPE-liefde. Het 
kruis van Jezus onthult de hoogte en diepte van het kwaad 
dat in de geest van Lucifer is ontstaan. Zijn heerschappij 
over de wet heeft de planeet aarde en het universum 
verwoest, en het kruis is de ultieme bevestiging van dit 
feit.  

 
 
Lucifer verwierp Gods Essentie, en geweld werd 

geïntroduceerd... 
De ongerechtigheid die in Lucifer werd gevonden was 

in feite de verwerping van het wezen van God en de wet 
die God gebruikte voor het bestuur van het universum. 
Het wezen van God is zijn natuur die zijn AGAPE-liefde 
is. Gods wet is liefde. Lucifer heeft gezondigd door Gods 
liefde te verwerpen als de regel van de wet voor het 
universum en door een principe van willekeurige 
beloning en willekeurige bestraffing in te voeren dat we 
vaak zullen aanduiden als het principe van goed en kwaad. 
Dit principe of de wet is verantwoordelijk voor alle dood 
en verderf die de planeet aarde heeft ervaren. De wet die 
Lucifer bedacht heeft en die in de Tuin van Eden door de 
boom van de kennis van goed en kwaad vertegenwoordigd is, 
zal in het volgende hoofdstuk volledig besproken worden. 

 
Het verschil tussen Satan's Principe en Gods 

Principe... 
Het verschil tussen Gods principe van AGAPE en 
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Satan's principe van goed en kwaad kan het best begrepen 
worden door een vergelijking tussen Jezus' richtlijn dat we 
van onze vijanden houden, en het oog voor een oog en 
tand voor een tandwet van het Oude Testament. Lucifer's 
wet was willekeurig in die zin dat hij voorstelde dat al het 
kwaad moet worden gestraft en dat al het goede moet 
worden beloond. Hij zag zijn nieuwe wet duidelijk als een 
superieur en functioneler alternatief voor Gods methode 
van besturen. Lucifer kon niet doorgronden hoe Gods 
ogenschijnlijk tolerante wet van AGAPE-liefde succesvol 
zou kunnen zijn in het uitroeien van het kwaad. In zijn 
nieuwe verdraaide geest was God's wet van AGAPE-liefde 
ineffectief, disfunctioneel en volkomen dwaas.  

De Bijbel vertelt ons dat Gods wet van de liefde 
onzinnig is voor ons die leven onder de vernietigende 
kracht van het principe van goed en kwaad. Neem 
bijvoorbeeld de volgende passage uit 1 Korintiërs: 

 
 Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die 

omkomen, maar voor ons die gered worden is het de kracht van 
God.    Want het is geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen 
vernietigen, en het begrip van de verstandige tot niets brengen." 
Waar is de wijze? Waar is de schrijver? Waar is de verspreider 
van dit tijdperk? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet 
voor gek gezet? Want omdat de wereld, in de wijsheid van God, 
door de wijsheid God niet kende, behaagde het God door de 
dwaasheid van de boodschap te prediken om hen die geloven te 
redden (1 Korintiërs 1:18-21). 

 
Want de boodschap van het kruis - Jezus' demonstratie 

van Gods liefdeswet in het geven van Zijn eigen leven 
voor de wereld - is dwaasheid voor hen die ten onder gaan.  
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Wie zijn degenen die omkomen? Zij zijn degenen die 
denken en handelen volgens Lucifer's willekeurige wet 
van dood en verderf. Wij moeten begrijpen dat het niet 
God is die hen laat vergaan; zij gaan ten onder omdat zij 
zich houden aan het zelfvernietigende principe van 
willekeurige beloning en bestraffing. Maar voor ons die 
gered worden - voor ons die Lucifer's wet van willekeurige 
beloning en straf loslaten - is het de kracht van God - de 
kracht van Gods AGAPE-liefde in onze innerlijke harten.    
Want het is geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen 
vernietigen en het begrip van de verstandige tot nul brengen. 

De uiteindelijke geestelijke superioriteit van Gods 
liefdesprincipe zal de zogenaamde wijsheid van de wijzen 
vernietigen, want de wijsheid van de wijzen is niets 
anders dan het principe van goed en kwaad, dat een 
duivelse wijsheid is. De wijsheid van God zal het begrip 
van de verstandige tot niets brengen. Paulus zegt dat wat 
ons zinvol lijkt, niet noodzakelijkerwijs de wijsheid van 
God is, en als we geen acht slaan op de wijsheid, kunnen 
wij, de zogenaamde voorzichtige, ons vinden in het geloof 
en in het leven van Satan's principe van goed en kwaad. 

Waar is de wijsheid? Waar is de schrijver? Waar is de 
verspreider van dit tijdperk? Heeft God de wijsheid van deze 
wereld niet belachelijk gemaakt? Want omdat in de wijsheid van 
God - in de wijsheid van zijn liefdeswet - de wereld door de 
wijsheid - dat wil zeggen door de wijsheid van Lucifer, een 
wijsheid volgens zijn wet van goed en kwaad - God niet kende 
- is het onmogelijk om God te kennen als men gelooft en 
leeft volgens het principe van goed en kwaad - heeft het God 
behaagd door de dwaasheid van de boodschap te verkondigen, 
dat wil zeggen, de onvoorwaardelijke genade en de 
AGAPE-liefde van God zoals die door het kruis wordt 



36 

 

getoond - om de gelovigen te redden - om de gelovigen te 
redden die in Gods liefdeswet geloven. Met andere 
woorden, om hen te redden van de veroordeling en de 
vernietiging die inherent is aan de wet van goed en kwaad 
van Satan.  

 
De wet van Lucifer is gebaseerd op verdienste, en de 

wet van God is onvoorwaardelijk... 
In Satan's wet van goed en kwaad is de waarde van een 

individu uitsluitend gebaseerd op verdienste en richt zich 
op uitwendig gedrag. Daarentegen wordt in Gods wet van 
AGAPE de liefde van een persoon onvoorwaardelijk 
geaccepteerd en bemind, ondanks de volkomen 
verdorven toestand waarin hij of zij zich bevindt. 
Bovendien richt het zich op een hartverhouding in plaats 
van op louter uitwendig gedrag. Voor God ligt onze 
intrinsieke waarde in het feit dat we zijn kinderen zijn. Hij 
accepteert ons dus onvoorwaardelijk, ongeacht onze 
prestaties. Zijn onvoorwaardelijke aanvaarding is ook de 
genade die ons verheft. Lucifer verloor in Gods ogen zijn 
eigen waarde uit het oog door zijn eigen wet van goed en 
kwaad, en zo werd hij zelfverzekerd.  

 
Zij die waardeloze afgoden beschouwen, vergeven hun eigen 

barmhartigheid (Jona 2:8). 
 
In de King James Version staat:  
 
Zij die leugenachtige ijdelheden waarnemen, verzaken 

hun eigen genade. 
 
Leugenachtige ijdelheden zijn de leugens die Satan 

door middel van valse doctrines onderricht. Zijn leugens 
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sturen de menselijke ziel weg van de verlossing die 
inherent is aan Gods principe van onvoorwaardelijke 
liefde, en het is dus dat zij die leugenachtige ijdelheden 
waarnemen hun eigen barmhartigheid in de steek laten.  In 
Jeremia 8:19 is het woord 'ijdelheden' ook in de KJV 
duidelijk verbonden met de leugen:  

 
Zie de stem van de schreeuw van de dochter van mijn 

volk vanwege hen die in een ver land wonen: Is de Heer niet 
in Sion? Is haar koning niet in haar? Waarom hebben zij mij 
met hun gegraveerde beelden en met vreemde ijdelheden 
(Jeremia 8:19) tot boosheid aangezet? 

 
Het fundamentele probleem met de verering van 

gegraveerde beelden is dat ze vreemde ijdelheden aanleren 
met betrekking tot het karakter van God. Meer in het 
bijzonder is de god die door gegraveerde beelden wordt 
onderwezen een god die geen karakter van liefde heeft, 
maar eerder een karakter van goed en kwaad. Deze goden 
eisen offers, geven straffen en hebben geen respect voor de 
mensheid.  

Wanneer we vermaand worden om de naam van de 
Heer niet tevergeefs te nemen in het derde gebod, wordt 
ons ook verteld dat de Heer hem niet onschuldig zal houden 
als hij zijn naam tevergeefs neemt (Exodus 20:7). Iedereen die 
gelooft in leugenachtige ijdelheden over God kan zijn 
schuld niet laten wegnemen, want hij wordt veroordeeld 
door de inherente veroordeling die aanwezig is in het 
principe van goed en kwaad. Als we eenmaal geloven dat 
Jezus' boodschap van de Vader is, wordt ons schuldgevoel 
verwijderd door de kennis van onze onvoorwaardelijke 
acceptatie door God vanwege Zijn AGAPE-liefde. 
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God's Wet van Onvoorwaardelijke Liefde 
In de Bergrede legde Jezus de verschillen uit tussen 

Gods wet van AGAPE-liefde en de wet van goed en kwaad. 
Hij deed dit in niet mis te verstane bewoordingen en op de 
meest eenvoudige en heldere manier, wat alleen iemand 
met het hoogste gezag kon doen: 

 
Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Je zult je naaste 

liefhebben en je vijand haten'. Maar ik zeg u, heb uw 
vijanden lief' (Matteüs 5:43). 

 
Let op hoe de apostel Paulus de wet van de liefde van 

Jezus bevestigt. Als advocaat van de Torah doet hij het op 
een meer legale manier, maar in wezen zegt hij hetzelfde 
als Jezus: 

 
Nu aan hem die werkt, worden de lonen niet geteld als 

genade, maar als schuld. Maar voor hem die niet werkt, maar 
gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn 
geloof verantwoord als gerechtigheid (Romeinen 4:4, 5). 

 
Het rechtvaardigen van de goddeloze en 

liefhebbende vijanden komt op hetzelfde neer. God, in 
zijn AGAPE-liefde, rechtvaardigt de goddeloze. Satan, 
door het principe van goed en kwaad, veroordeelt en 
straft de goddeloze. 

 
 Satan's Wet bracht geweld en dood in het 

universum... 
Omdat Lucifer's principe willekeurige beloning en 

willekeurige bestraffing gebruikt als gedragsmotivatie, 
kwamen geweld en de dood in het universum door deze 
wet.    In de AGAPE-liefde is er geen geweld of dood. 
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Geweld en dood, in zijn bredere, allesomvattende 
toepassing, is ongerechtigheid; daarom was Lucifer's 
rechtstaat ongerechtvaardigd. In zijn brede toepassing, de 
zonde, omvat het antithetische principe van Gods 
AGAPE-liefde, wanneer het volledig wordt aanvaard en 
uitgevoerd, geweld dat tot de dood leidt. Eenvoudig 
gezegd, ongerechtigheid staat gelijk aan goed en kwaad, 
veroorzaakt geweld en dood, en is in strijd met Gods 
AGAPE-liefde. Dit was de ongerechtigheid die in Lucifer 
en zijn rechtsstaat werd gevonden.  

 
Lucifer verwierp Gods wet van AGAPE Liefde en 

introduceerde de wet van goed en kwaad. 
Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon 

verheffen boven de sterren van God: Ik zal ook op de berg van 
de gemeente zitten aan de verste kanten van het noorden; ik 
zal opstijgen boven de hoogten van de wolken, ik zal zijn als 
de Allerhoogste (Jesaja 14:13-14). 

Toen Lucifer in zijn hart zei dat hij boven alles zou 
opstijgen en als de Allerhoogste zou zijn, was het de eerste 
keer ooit in het universum dat een zondeloos wezen in 
opstand kwam tegen God's ondeelbare wet van de liefde. 
Lucifer bedacht een methode van bestuur waarvan hij 
hoopte dat deze niet alleen zou wedijveren met God's wet 
van AGAPE-liefde, maar deze ook zou overtreffen, en hij 
ging over tot het bevorderen van zijn wet aan de rest van 
de intelligente wezens in het universum. Zijn hoogste 
ambitie was om op de berg van de gemeente te zitten (Jesaja 
14:13) en aanbeden te worden.    Wat dat in feite betekende 
was dat hij uiteindelijk het universum, de gemeente, wilde 
regeren door zijn eigen rechtsorde. Dit was de 
fundamentele reden voor zijn opstand, en de wet die hij 
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bedacht was een deelbare, hybride wet, de wet van goed en 
kwaad.  

 
God gaf Lucifer de vrijheid om zijn nieuwe wet te 

ontwikkelen... 
Zoals we al hebben gezien, ontkiemde de wet van 

Lucifer in zijn geest en in zijn geest alleen, en in zijn 
embryonale stadium begon zijn afkeer van God in de 
vorm van een vragende gedachte, die zich in de loop van 
de tijd ontwikkelde tot een volwaardige rebellie. Om zijn 
gedachten in concrete daden te kunnen omzetten, had hij 
vrijheid nodig, die hij onder Gods wet van AGAPE-liefde 
ruimschoots had. De wet die hij begon te bedenken was 
tegenstrijdig met Gods unitaire, ongemengde, ondeelbare 
wet van onvoorwaardelijke liefde, die het universum 
vanaf de eeuwigheid had geregeerd.  

De gevolgen van Lucifer's opstand tegen God's 
rechtsorde waren van een tot dan toe onbekend karakter 
in het universum, en waren in feite onbekend voor Lucifer 
zelf. God waarschuwde hem voor deze gevolgen en 
probeerde hem ervan te weerhouden om op zijn 
gevaarlijke, rampzalige pad te gaan. Het onmiddellijke 
resultaat van de invoering van deze hybride rechtsorde 
van goed en kwaad was dat Lucifer zelf een karakter 
verwierf en ontwikkelde dat een hybride was. Met een 
hybride wet en een hybride karakter, dat een 
weerspiegeling was van zijn eigen wet, werd hij als enige 
verantwoordelijk voor de invoering van het 
doodsprincipe in het universum, waarmee hij het 
koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van de 
schaduw van de dood, stichtte. Het was om ons te redden 
van de gevolgen van de principes van dit koninkrijk dat 
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Jezus, het grote licht, naar de aarde kwam: 
 
 "Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht 

gezien, en op hen die in de regio en de schaduw van de dood 
zaten, is het licht aangebroken" (Matteüs 4:16). 

 
Lucifer loog over Gods karakter en wet. 
Voorafgaand aan de introductie van Lucifer's principe 

in de transcendente sfeer, leefden alle intelligente wezens 
volgens God's opperste rechtstaat. In werkelijkheid was 
Gods wet niets anders dan een weerspiegeling van zijn 
karakter van liefde. Toen Lucifer zijn eigen wet aan de 
hemelse wezens voorstelde, leerde hij hen tegelijkertijd 
leugens over Gods karakter en over Zijn opperste wet voor 
het bestuur van het universum.  

Nu werd het universum geconfronteerd met een wet 
die tegen de wet van God indruist. Nadat hij was 
blootgesteld aan Lucifer's nieuwe wet, accepteerde een 
derde van de engelen hem als hun leider, en zo werd hij 
hun leraar. Het is ontnuchterend om erover na te denken 
dat wat Lucifer aan de engelen voorstelde zo 
overweldigend overtuigend was dat een derde van de 
engelen zijn wet accepteerde en deze superieur vond aan 
God's wet van de liefde: 

 
En een ander teken verscheen in de hemel: zie, een grote, 

vurige rode draak met zeven koppen en tien hoorns, en zeven 
diademen op zijn koppen. Zijn staart trok een derde van de 
sterren van de hemel en wierp ze naar de aarde (Openbaring 
12:3, 4a). 

 
Toen hij alle afhankelijkheid van God en zijn wet 

verbrak, stelde Lucifer onafhankelijk zijn eigen wet vast 
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voor het beheer van het universum en positioneerde hij 
zichzelf, zo beweerde hij, als een autonoom wezen, en 
superieur aan God: 

 
Want je hebt in je hart gezegd: 'Ik zal opstijgen naar de 

hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God; 
ik zal ook zitten op de berg van de gemeente aan de verste 
kant van het noorden (Jesaja 14: 13, 14). 

 
Satan's Wet van Goed en Kwaad is een hybride...  
De wet die Lucifer bedacht was intrinsiek tegenstrijdig 

met Gods unitaire, ongemengde, ondeelbare wet van 
onvoorwaardelijke AGAPE-liefde, die het universum 
vanaf de eeuwigheid had geregeerd. De hybride 
rechtsorde die hij introduceerde had tot gevolg dat zijn (en 
later de engelen die hem volgden, evenals het menselijk 
ras) een tweeledig karakter kregen en ontwikkelden. Het 
verwerven van een tweeledig karakter van goed en kwaad 
was het fundamentele en onvermijdelijke gevolg van 
Lucifer's rebellie tegen Gods rechtsorde. Met zijn hybride 
wet en het daaruit voortvloeiende hybride karakter dat 
zijn hybride wet weerspiegelt, is hij als enige 
verantwoordelijk voor de invoering van het 
doodsprincipe in het universum, waarvan de resultaten 
alle werken van de duisternis zijn.  

 
 
Lucifer wordt Satan 
Na zijn opstand, toen zijn karakter zijn eigen wet 

kwam weerspiegelen, werd Lucifer de duivel, Satan, wat 
betekent dat hij de tegenstander en de aanklager van God 
is. Hij werd toen de eerste valse god in het universum, en 
de Bijbel verwijst naar hem met veel verschillende namen 
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naast 'Satan' en 'de Duivel'. 
Volgens Jezus is hij de prins van deze wereld en heeft 

hij de kracht van de duisternis: 
 
Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de heerser van 

deze wereld worden uitgeworpen (Johannes 12:31; 
cursivering toegevoegd). 

Toen ik dagelijks bij jou in de tempel was, probeerde je 
me niet te pakken te krijgen. Maar dit is jullie uur, en de 
kracht van de duisternis (Lucas 22:53; cursivering 
toegevoegd). 

 
De apostel Paulus noemt hem ook de kracht van de 

duisternis en de god van deze tijd:  
 
Hij heeft ons verlost van de kracht van de duisternis 

en ons in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde gebracht 
(Kolossenzen 1:13; cursivering toegevoegd). 

 
... wiens geesten de god van deze tijd heeft verblind, 

die niet geloven, opdat het licht van het evangelie van de 
heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, niet op 
hen zou schijnen (2 Korintiërs 4:4; cursivering toegevoegd). 

 
In het boek Openbaring, hoofdstuk 12:9, wordt de 

slang, ook wel bekend als de draak, geïdentificeerd als die 
oude slang, genaamd de Duivel, en Satan. In de Griekse taal 
zijn de woorden voor draak, slang, duivel en satan 
respectievelijk, "drakon [een fabelachtig soort slang, 
(misschien zoals verondersteld om te fascineren)]," "ophis 
[gerelateerd aan optonomai optomai (om te kijken, dat wil 
zeggen, met de ogen wijd open als op iets opmerkelijks) 
(grondig het idee van scherpte van het zicht) een slang, 
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figuurlijk (als een soort sluwe sluwheid) een kunstzinnig 
kwaadaardig persoon, vooral Satan-slang]," "diabolos 
[een verklikker, in het bijzonder Satan, valse beschuldiger, 
lasteraar], en satana's [de aanklager]," (Sterke 
Concordantie). 

 
De oorlog in de hemel 
De resultaten van het schisma tussen God en Lucifer 

worden in het boek Openbaring 12:7-9 op de volgende 
manier gerapporteerd:  

 
En er brak oorlog uit in de hemel: Michael en zijn 

engelen vochten met de draak, en de draak en zijn engelen 
vochten, maar zij heersten niet meer, en er was geen plaats 
meer voor hen in de hemel. Zo werd de grote draak 
uitgeworpen, die oude slang, die de duivel en de satan 
noemde, die de hele wereld bedriegt; hij werd naar de aarde 
geworpen, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen. 

 
Deze passage vertelt dat er een oorlog is uitgebroken 

in de hemel. Wat voor oorlog brak er uit in de hemel, en 
wanneer brak deze specifieke oorlog uit? Om een goed 
begrip te krijgen van wat er aan de hand is, is het 
noodzakelijk dat we begrijpen wat voor oorlog er in de 
hemel is uitgebroken. Was dit een soort militaristische 
oorlog met extreem geavanceerde wapens die onze 
beperkte, nietige geesten zich tot nu toe niet hebben 
kunnen voorstellen? 

 
 Het Griekse woord voor oorlog is Polemos 
Een snelle studie van het oorspronkelijke Grieks in 

bovenstaande passage laat zien dat het woord dat 
gebruikt wordt om de oorlog in de hemel weer te geven 
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het woord polemos is, waaruit het Engelse woord 'polemic' 
is voortgekomen. Het Cambridge Woordenboek beschrijft 
het woord polemiek als "een stukje schrift of een toespraak 
waarin een persoon een bepaalde mening, idee of reeks 
van overtuigingen sterk aanvalt of verdedigt".  

Met dit begrip wordt duidelijk dat de passage in 
Openbaring 12 niet verwijst naar een letterlijke oorlog, 
maar figuurlijk een intens debat van ideeën en principes 
beschrijft. Deze polemiek speelde zich af tussen God en 
Lucifer, terwijl de engelen in eerste instantie omstanders 
waren die uiteindelijk een keuze moesten maken aan 
welke kant ze zouden staan. Dit gepassioneerde en 
krachtige debat vond plaats in het transcendente rijk 
tussen God, de hoofdpersoon, en Satan, de tegenstander. 
Er wordt ons verteld dat uiteindelijk Satan en de engelen 
die ervoor kozen om aan zijn zijde te staan, niet hebben 
gezegevierd.  

 
Oorlog in de hemel was geestelijke oorlogsvoering 
Dit was, zoals gezegd, geenszins een militaristische, 

letterlijke oorlog, maar een intens, gepassioneerd, krachtig 
debat. Deze polemiek speelde zich af tussen God en zijn 
engelen, en Satan en zijn engelen.    Maar de duivel, Satan, 
die de hele wereld bedriegt, wil ons doen geloven dat het 
een oorlog was waar beide partijen geweld bij betrokken 
waren en die door beide partijen werd gebruikt. Dat is niet 
zo. Gods methoden in de oorlog in kwestie zijn heel 
anders dan die van Satan. We kunnen een glimp 
opvangen van Zijn methoden uit de volgende passage in 
Jesaja 63, waarin Gods toorn en woede zich manifesteert 
door het enige en ultieme wapen dat Hij had: Jezus 
Christus aan het kruis, de ultieme openbaring van Gods 
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wet van AGAPE-liefde.  
 
Wie is deze die uit Edom komt, met geverfde 

kledingstukken van Bozrah, Deze die glorieus is in zijn 
kleding, Reizen in de grootsheid van zijn kracht? - "Ik die 
spreek in gerechtigheid, machtig om te redden." 
Waarom is uw kleding rood, en uw kleding als die in de 
wijnpers? "Ik heb de wijnpers alleen bewandeld, en van de 
mensen was niemand bij Mij. Want Ik heb ze vertrapt in 
Mijn woede, en vertrapt in Mijn woede; hun bloed is 
gestrooid op Mijn kleren, en Ik heb al Mijn gewaden bevlekt. 
Want de dag der wraak is in Mijn hart, en het jaar van Mijn 
verlossing is gekomen" (Jesaja 63:1-4; cursivering 
toegevoegd).  

 
Merk op dat de bovenstaande passage verwijst naar 

het kruis, de wijnpers van Gods toorn.    Het is geen toorn 
die zich manifesteert in straf voor wie dan ook, maar een 
toorn die de straf op zich neemt en de gevolgen van al 
onze zonden op zich neemt. Gods wraak, een menselijk 
woord, is om te spreken in gerechtigheid, om machtig te 
redden, om te verlossen. Dit zijn de enige wapens die Hij 
ter beschikking heeft, want ze zijn alleen in harmonie met 
Zijn karakter. 

 Satan bedriegt de hele wereld om te geloven dat God 
militaire macht gebruikt die gepaard gaat met geweld in 
zijn oorlogsvoering tegen het kwaad. Zo is het dat de hele 
wereld, en vooral die in de wereld die onder de vlag van 
het religieuze geloof staan, geweld gebruikt in zijn 
bedrogen denken tegen degenen die als vijanden worden 
gezien. De basisreden voor dergelijk geweld is gebaseerd 
op het geloofssysteem dat voorstelt dat God geweld door 
de vingers ziet wanneer de omstandigheden dat vereisen. 
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Het is Satan die dit soort bedrog in het begrip van God bij 
de mensen heeft doen oplaaien, en het is om die reden dat 
de  

De wereld kent een groot bloedvergieten als gevolg 
daarvan.  

  
De bewoners van de aarde hebben de wet van Satan 

aangenomen...  
In een van Zijn gelijkenissen zei Jezus dat er honderd 

schapen waren, maar slechts één verdwaalde. In de 
kosmische schaal van de dingen vertegenwoordigt het ene 
schaap dat verdwaald is de aarde. De rest van het 
universum, met uitzondering van een derde van de 
engelen, geloofde of accepteerde Lucifer's nieuwe wet 
niet. Doordat Adam en Eva deelnamen aan de vrucht van 
de boom der kennis van goed en kwaad, was de aarde de enige 
planeet in het universum die de wet van Satan aannam. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij, de 
nakomelingen van Adam en Eva, ten prooi zijn gevallen 
aan de rechtsorde van Satan en deze gebruiken als 
leidraad in ons leven. Elke instelling op de planeet aarde 
wordt geregeerd door Lucifer's principe vanuit de boom 
van de kennis van goed en kwaad. Vanuit ons menselijk 
perspectief vertegenwoordigt de wet van goed en kwaad 
een werkbaar bestuurssysteem. We hebben zijn wet 
geaccepteerd als een ethische en morele filosofie voor het 
bestaan. Dat is precies wat Lucifer oorspronkelijk bepleitte 
toen hij zijn bestuurssysteem in het universum 
introduceerde. In feite hebben we niet alleen Lucifer's 
rechtsstaat geaccepteerd, maar we zijn zelfs nog een stap 
verder gegaan, in die zin dat we net als Lucifer geloven 
dat zijn wet beter is dan die van God.  
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Op een of andere manier bevorderen we allemaal het 
arbitraire beloningsconcept en het arbitraire 
bestraffingsconcept van het leven en leven we ernaar. 
Zelfs als we naar andere mensen kijken, beoordelen en 
wegen we elke persoon in de balans van dit systeem, en 
vanuit zijn set van principes beslissen we of we hen 
belonen of straffen. Jezus waarschuwde ons dat het 
beoordelen en vinden van fouten in anderen op zich al een 
grotere zonde is dan de werkelijke fouten die we in hen 
kunnen vinden: 

 
Oordeel niet, dat je niet beoordeeld wordt. Want met 

welk oordeel u oordeelt, wordt u beoordeeld; en met de 
maatstaf die u gebruikt, wordt die aan u teruggemeten. En 
waarom kijkt u naar de vlek in het oog van uw broeder, maar 
kijkt u niet naar de plank in uw eigen oog (Matteüs 7:1-3)? 

 
Door het principe van Lucifer te gebruiken om over 

anderen te oordelen, beoordelen we onszelf en laten we 
zien dat zijn wet ons werkingsprincipe is. Door anderen te 
wegen op Satan's balans van verdienste en waarde, 
negeren we Gods wet van onvoorwaardelijke AGAPE-
liefde en laten we opnieuw zien dat we Satan's wet volgen. 
De plank in ons oog is ons gebruik van het systeem van 
willekeurige beloning en straf dat we vinden in het 
systeem van goed en kwaad en dat we gebruiken in plaats 
van Gods onvoorwaardelijke wet van liefde. Jezus 
kenmerkt dit als een grotere fout, een balk die veel groter 
is dan de splinter in het oog van onze broeder. 

Onze acceptatie en bevordering van dit satanische 
bestuurssysteem bewijst ook het erudiete karakter van de 
rechtsstaat van Satan, omdat wij, net als een derde van de 
engelen, intellectueel gezien in zijn principe hebben 
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geloofd. Zijn wet is zo diepgaand dat hij ons het 
ongelooflijke heeft doen geloven.  

 
Lucifer beschuldigt God van het gebruik van de wet 

van goed en kwaad. 
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de 

ontstaansgeschiedenis van Lucifer's rechtstaat in het 
universum in directe tegenstelling stond tot God's 
rechtstaat, die werd vertegenwoordigd door de boom van 
het leven in de Hof van Eden.  

Lucifer had zijn wet aan God voorgesteld en beweerde 
dat deze superieur was aan Gods eigen wet. Toen God zijn 
voorstel om zijn wet van goed en kwaad te implementeren 
verwierp, begon Lucifer een andere strategie te gebruiken 
in zijn verzet tegen Hem. Hij schreef God zijn eigen wet 
toe en liet iedereen geloven dat God opereerde vanuit het 
principe dat wordt vertegenwoordigd door de boom van de 
kennis van goed en kwaad, waarbij God je, als je goed doet, 
zogenaamd willekeurig beloont en als je kwaad doet, dan 
straft Hij je willekeurig.  

Om te beginnen is het verbazingwekkend dat we het 
bestuurssysteem van Satan op de planeet aarde hebben 
geaccepteerd. Maar door de leugen te geloven dat het God 
was die deze wet heeft ingesteld, zijn we werkelijk diep in 
een put gevallen waaruit zelfs God ons misschien niet kan 
redden. Judas is hier een goed voorbeeld van: hoeveel 
genade Jezus Christus hem ook toonde, hij kon niet 
geloven en accepteren dat hij vergeven was en dus zijn 
eigen leven nam. 

Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is toch een 
realiteit dat we nu geloven dat de wet van goed en kwaad 
van Satan Gods wet van bestuur is. Satan's venten van oog 
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om oog en tand om tand was zo meesterlijk en 
overtuigend gedaan dat het intellectueel gezien 
gemakkelijk was om een God te accepteren die vergelding 
gebruikte als onderdeel van zijn gerechtigheid. Dit is het 
geaccepteerde geloofssysteem geworden van Satan, een 
derde van de engelen, en van de hele mensheid. 

 
De Overvloed van Satan's Koopwaar Bevatte 

Geweld 
Het Star Wars scenario, de strijd van het goede tegen 

het kwade, is de ultieme misleiding, en is helemaal niet 
wat er in de hemel heeft plaatsgevonden. George Lucas' 
Luke Skywalker, de goede man, gebruikt dezelfde 
gewelddadige methoden als zijn nemesis, Darth Vader. 
Dat was niet het geval in de polemiek die zich in de hemel 
afspeelde. Zoals we eerder in Jesaja lazen, kwam het 
geweld in het universum door de overvloed van Lucifer's 
koopwaar. Wat was zijn koopwaar?  

 
Door de overvloed van uw handel werd u vervuld met 

geweld van binnen, en u zondigde (Ezechiël 28:16; 
cursivering toegevoegd). 

 
De handel van Lucifer was een wet die opereerde op 

basis van een principe van geweld. Door deze wet 
introduceerde hij geweld en verwijderde hij de vrijheid 
van keuze van Gods schepselen. Geweld bestond niet in 
het universum voordat hij het introduceerde. De oorlog in 
de hemel was een geestelijke oorlog over welke methode 
van regeren de overhand zou krijgen als de heersende wet 
voor het universum, en de wet die Lucifer voorstelde was 
gevuld met geweld. God was zelf betrokken bij een oorlog 
die inderdaad gepaard gaat met geweld, maar Hijzelf 
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gebruikt alleen maar onvoorwaardelijke liefde in Zijn 
handelen binnen die oorlog. God heeft dat nooit gedaan 
en zal nooit geweld in welke vorm dan ook gebruiken. 

 
 Satan presenteerde zichzelf voor de Heer in de 

Hemel 
Het boek van Job vertelt ons dat Satan vroeger toegang 

had tot de hemelse sfeer, zelfs nadat de zonde de aarde 
was binnengedrongen: 

 
Nu was er een dag waarop de zonen van God zich voor 

de Heer kwamen presenteren, en Satan kwam ook onder hen. 
En de Heer zei tegen Satan: "Waar komt u vandaan?" Dus 
Satan antwoordde de Heer en zei: "Van het heen en weer 
gaan op de aarde, en van het heen en weer lopen in de aarde" 
(Job 1:6-8). 

 
De zonen van God waren zondeloze intelligente 

wezens in de transcendente sfeer, vertegenwoordigers 
van andere werelden. Het zijn geen engelen, want engelen 
worden in de Schriften sterren genoemd. Uit dit vers zien 
we dat ze regelmatig bijeenkomsten bijwoonden waar 
God voorging, want ze kwamen zich voor de Heer 
presenteren. Satan kwam naar deze samenkomsten als de 
vertegenwoordiger van de aarde, een positie die hij van 
Adam heeft overgenomen.    Als de lezer zich herinnert, 
dat Adam de heerschappij over de aarde had gekregen, 
maar nu zien we Satan in de plaats van Adam het bevel 
voeren. Als vertegenwoordiger van de aarde hadden hij 
en zijn engelen, die in de aardse sfeer zwierven, ook 
toegang tot het hemelse domein.  

 
Hoe en toen Lucifer werd neergegooid 
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Satan's toegang tot de hemel kwam op een gegeven 
moment tot stilstand, want in het boek Openbaring leren 
we dat hij uit de hemel naar de aarde werd verdreven: 

 
Zo werd de grote draak uitgeworpen, die oude slang, die 

de duivel en de satan noemde, die de hele wereld bedriegt; hij 
werd naar de aarde geworpen en zijn engelen werden met 
hem uitgeworpen (Openbaring 12:9). 

 
Op dit punt kan de lezer zich afvragen: 'Betekent deze 

tekst niet dat er geweld is gebruikt tegen Satan om hem 
uit de hemel te verdrijven? We moeten naar Jezus kijken 
voor het antwoord, want alleen Hij is het laatste woord, de 
laatste wijsheid. In feite geeft Hij ons de wijsheid van God 
zelf:  

 
Maar van Hem bent u in Christus Jezus, die voor ons 

wijsheid van God is geworden - en gerechtigheid en 
heiliging en verlossing - dat, zoals er geschreven staat: "Hij 
die roemt, laat hem roemen in de Heer" (1 Korintiërs 1:30-
31; cursivering toegevoegd). 

 
Jezus vertelt ons precies wanneer Lucifer uit de hemel 

werd geworpen en met welke middelen. Het antwoord 
staat in Johannes 12:31 als Jezus spreekt over de komende 
gebeurtenis van het kruis: 

 
Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de heerser van deze 

wereld worden uitgeworpen. 
 
 De vraag die we ons moeten stellen is: wat bedoelt 

Jezus nu met het woord? We moeten kijken naar de 
context rond deze openbaring en uitzoeken aan welke 
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gebeurtenis het woord nu gebonden is, zodat we niet 
alleen begrijpen wanneer hij werd verstoten, maar ook 
waarom en hoe: 

 
"Nu is mijn ziel verontrust, en wat zal ik zeggen? 

Vader, red me van dit uur?' Maar voor dit doel ben ik naar 
dit uur gekomen. "Vader, verheerlijk Uw naam." Toen 
kwam er een stem uit de hemel die zei: "Ik heb het allebei 
verheerlijkt en zal het weer verheerlijken." Daarom zeiden 
de mensen die toekeken en het hoorden, dat het gedonderd 
had. Anderen zeiden: "Een engel heeft tot hem gesproken." 
Jezus antwoordde en zei: "Deze stem kwam niet vanwege 
Mij, maar omwille van jou. Nu is het oordeel van deze 
wereld; nu zal de heerser van deze wereld worden 
uitgedreven. En Ik, als Ik van de aarde word opgetild, zal alle 
volken naar Mijzelf trekken." Dit zei Hij, wat betekent door 
welke dood Hij zou sterven (Johannes 12:27-33). 

 
Als we deze passage uit Johannes samenvoegen met 

de vorige passage uit de Openbaring, kunnen we in de 
eerste plaats veilig stellen dat Satan, de heerser van deze 
wereld, uit de hemel naar de aarde is uitgeworpen. Hij is 
niet van de aarde verdreven, want hij regeert nog steeds 
hier in deze wereld. Er komt een tijd dat hij ook van de 
aarde zal worden verdreven, maar die tijd is nog steeds in 
de toekomst.  

Het was als de vertegenwoordiger van deze wereld 
dat de heerser van de aarde werd verdreven uit de 
hemelse raden in de tijd die nu wordt genoemd. Het is 
duidelijk dat het nu waar Jezus het over heeft de 
gebeurtenis van het kruis is, en het valt samen met de 
uitdrijving uit de Openbaring 12:9. Jezus wijst naar het 
kruis, die gebeurtenis wanneer en waar Hij verheerlijkt 
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zou worden, en wanneer en waar Satan en God beiden 
gezien zullen worden voor wie ze werkelijk zijn. 

Het scenario en de problemen rond Lucifer's uitzetting 
kunnen dan zo worden samengevat: voor het kruis had 
Lucifer een derde van de engelen kunnen overtuigen dat 
zijn rechtsorde beter en begeerlijker was dan die van God. 
De andere twee derde had zich niet bij hem aangesloten in 
de opstand en bleef trouw aan God. Omdat Lucifer door 
middel van bedrog en leugens werkte, creëerde hij 
verwarring en onzekerheid, en de engelen die trouw 
bleven aan God begrepen nog niet alle zaken die met deze 
principeoorlog te maken hadden. Men zou kunnen zeggen 
dat zij voor het kruis Gods waarschuwingen door het 
geloof hadden aanvaard. Maar aan het kruis zagen zij 
uiteindelijk de leugens en het bedrog van Satan met eigen 
ogen door. Zij begrepen dat God liever voor Zijn kinderen 
zou sterven dan hen te vernietigen en dat Lucifer 
inderdaad een moordenaar was die, indien mogelijk, zelfs 
de Zoon van God zou vernietigen. Ze kwamen er zelf 
achter, dat de beschuldigingen van Satan, dat God het 
principe van goed en kwaad gebruikt, een schaamteloze 
leugen was. Vandaar dat zij vanaf hier hun trouw aan God 
niet meer zouden verplaatsen, ongeacht verdere 
manipulaties van Satan's kant.    De intelligente wezens in 
de transcendente sfeer verzegelden hun geloof in God en 
in zijn rechtsorde vanwege de oneindige liefde die aan het 
kruis werd getoond. Ook aan het kruis werd de 
onrechtvaardige rechtsorde van Satan volledig 
blootgelegd voor het kwaad dat het werkelijk is.  

 
De oorlog in de hemel houdt op 
Zo werd de oorlog in de transcendente sfeer voor 
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eeuwig gewonnen, beslecht en verzegeld, en werd Satan 
een verslagen vijand in dat rijk. Er is een passage in 
Romeinen die zegt dat Satan onder onze voeten 
verpletterd zal worden, en hoewel dat vers op ons van 
toepassing is, kunnen we zeggen dat de God van de vrede 
Satan ook onder de voeten van de hemelse wezens heeft 
verpletterd (Romeinen 16:20).    Ze verpletterden hem toen 
ze hem verwierpen. Het verpletteren gebeurde onder hun 
voeten omdat het hun verwerping van Satan's wet was die 
hem verpletterde.    Toen de waarheid aan het licht kwam, 
kwam er een einde aan de polemiek, alle geesten namen 
hun besluit en Satan werd verdreven. Omdat zijn leugens 
en bedrog de hemelse wezens niet meer konden 
overtuigen om zijn rechtsorde of valse beweringen over 
God te accepteren, wordt hij afgeschilderd als 
uitgeworpen. Met andere woorden, zijn pogingen om hen 
te beïnvloeden zouden voor eeuwig onvruchtbaar zijn en 
zijn argumenten worden nooit verworpen. 

Satan had geen verdere gronden of redenen om zijn 
aanwezigheid in de transcendente sfeer waartoe hij eerder 
ongehinderd toegang had, te rechtvaardigen. We hebben 
gezien dat het Boek van Job de toegankelijkheid van de 
hemelse sfeer voor de kruisgebeurtenis bevestigt. Na het 
kruis kon hij niets meer negatief over God zeggen dat zou 
worden geloofd, want de waarheid over zijn rechtsorde 
was volledig blootgelegd. De volslagen chaos en het 
geweld in zijn rechtsorde waren onthuld, en alle verdere 
oproepen om te proberen zijn systeem te rechtvaardigen 
waren tevergeefs.  

Gods essentie, Zijn karakter van AGAPE-liefde, Zijn 
opperste rechtstaat van het universum, werd volledig 
gerechtvaardigd in de transcendente sfeer door wat er aan 
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het kruis gebeurde, en het was letterlijk onmogelijk voor 
Satan om een van de hemelse wezens terug te brengen in 
zijn manier van denken over God na de kruisgebeurtenis. 
Ze wilden zelfs niet meer van hem horen, en het was 
vooral in die zin dat hij uit de hemel werd geworpen, zoals 
in Openbaring hoofdstuk twaalf staat. Satan en zijn 
engelen werden uit de hemel geworpen, niet door een 
willekeurige gewelddadige daad van God, maar als 
gevolg van het licht van de waarheid dat van het kruis had 
geschenen. 

 
Het kruis was het keerpunt in de polemiek 
Totdat de kruisgebeurtenis Satan en zijn engelen 

resoluut geloofden dat ze nog steeds konden proberen de 
intelligente wezens in de transcendente sfeer te overtuigen 
om de dwaasheid in Gods wet van AGAPE-liefde te zien. 
Openbaring 12:10 onthult ook dat zij onophoudelijk, dag 
en nacht, in contact bleven met het hemelse domein tot 
hun nederlaag door de kruisgebeurtenis:  

 
Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: "Nu 

is het heil en de kracht en het koninkrijk van onze God en de 
kracht van zijn Christus gekomen, want de aanklager van 
onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God 
beschuldigde, is neergeworpen (Openbaring 12:10, 
onderstreping toegevoegd). 

 
De woorden nu, het heil, de macht, het koninkrijk van onze 

God en het gezag van zijn Christus in bovenstaande tekst 
verwijzen allemaal naar de gebeurtenis die plaatsvond 
aan het kruis en naar de periode die daarop volgde. Satan 
en zijn engelen wisten nu zeker, gezien wat er aan het 
kruis was gebeurd, dat er voor hen geen enkele 
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mogelijkheid was om hun vroegere collega's te overtuigen 
om zich ooit naar hun standpunt te keren. Door de 
gebeurtenis aan het kruis waren ze volledig verslagen en 
ze wisten dat niets wat ze konden zeggen of doen ooit de 
mening van hun vroegere medestanders zou veranderen. 
Daarom stopten ze, in volledige nederlaag, alle vormen 
van communicatie met hen. Omdat het principe van goed 
en kwaad aan het kruis werd ontmaskerd en Gods AGAPE-
liefde daar ook volledig werd geopenbaard, hebben Satan 
en zijn engelen niet meer gezegevierd en is er ook geen 
plaats meer voor hen in de hemel gevonden: 

 
 En er brak oorlog uit in de hemel: Michael en zijn engelen 

vochten met de draak, en de draak en zijn engelen vochten, maar 
zij heersten niet meer, en er was geen plaats meer voor hen in de 
hemel. Zo werd de grote draak uitgeworpen, die oude slang, die 
de duivel en de satan noemde, die de hele wereld bedriegt; hij 
werd naar de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem 
uitgeworpen (Openbaring 12:7-9). 

 
Satan...werd naar de aarde geworpen en zijn engelen 

werden na de dood van Jezus Christus aan het kruis met 
hem uitgedreven om te laten zien dat God liefde is (1 Johannes 
4:16b). De dood van Jezus Christus was dus in feite het 
enige wapen dat God als het ware gebruikte in zijn oorlog 
met Satan.  

Toen Satan deze oorlog verloor en samen met zijn 
engelen naar de aarde werd geworpen, zorgde zijn 
nederlaag ervoor dat de volgende triomfantelijke 
verkondiging in de hemel werd gedaan: 

 
Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu 

is de redding [van het Brein van God en het Kwaad], en de 



58 

 

kracht, en het koninkrijk van onze God [ZIJN WET VAN 
LIEFDE LIEFDE], en de kracht van zijn Christus [AAN 
DE AARDE] gekomen, OP DE KROSS], voor de aanklager 
[SATAN] van onze broeders [MENSEN], die hen dag en 
nacht voor onze God beschuldigde [DOOR HET 
BEGINSEL VAN GOEDEREN EN DIVERSEN], is 
neergehaald.” En zij overwonnen hem door het bloed van het 
Lam [SCHREEUWT OP DE KROSS] en door het woord 
van hun getuigenis, en zij hielden niet van hun leven tot aan 
de dood [RESPONSE TO GOD'S LOVE] (Openbaring 
12:10; cursivering toegevoegd). 

 
Zo hebben de Heer en Zijn volmaakte wet van de 

liefde de overhand gekregen in het hemelse domein en 
krijgen we een beeld van blijdschap onder de hemelse 
wezens: 

 
 Verheugt u daarom, o hemel, en gij die in hen woont 

(Openbaring 12:12)! 
 
De andere werelden keek naar het kruis in 

verbazing... 
Alle andere intelligente wezens, die Lucifer's 

rechtsorde in de transcendente sfeer niet hadden 
geaccepteerd, waren ook trouw gebleven aan God en aan 
Zijn rechtsorde, ook al begrepen ook zij niet alle 
problemen die daarbij kwamen kijken. God liet hen weten 
dat AGAPE-liefde en willekeurige straf nooit naast elkaar 
kunnen bestaan, dat willekeurige straf in principe anti-
God is. Hij had hen gewaarschuwd dat een willekeurige 
straf een buitenaardse, kwaadaardige entiteit zou zijn, een 
invasie, een indringing in Zijn systeem om over het 
universum te heersen. De ongeslagen wezens van het 
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universum vertrouwden op God en aanvaardden Zijn 
uitleg zonder de diepte van het kwaad als gevolg van de 
boom van de kennis van goed en kwaad volledig te begrijpen. 
God had hen verteld dat Hij persoonlijk de straf van het 
kwaad op zich zou nemen. Zij werden in eerbiedige 
verwondering achtergelaten over hoe God het kwaad en 
zijn straf persoonlijk zou aanpakken. Ze waren zich niet 
bewust van wat God bedoelde door te zeggen dat Hij 
persoonlijk voor die straf zou zorgen, totdat ze in absolute 
verbazing de dood van Jezus Christus aan het kruis van 
Golgotha aanschouwden.     

 
Hemelse Wezens Unaniem en met finale kiezen God 

over Satan 
Toen Jezus op Golgotha stierf, werden alle 

beschuldigingen van Lucifer tegen God en zijn rechtstaat 
van AGAPE-liefde als leugens aan alle hemelse 
intelligente wezens die God trouw waren gebleven, 
blootgesteld. Nu werd hun aanvaarding van God's liefde 
als een regel voor het bestuur van het universum 
geauthenticeerd. Wat zij tot hun verbazing aan het kruis 
zagen, bevestigde hun geloof in alles wat God hen had 
verteld. Het was voor hen geregeld dat Lucifer's principe 
van willekeurige bestraffing de belichaming van het 
kwaad was.  

Satan en zijn engelachtige volgelingen namen niet 
langer de moeite om de intelligente wezens in de 
transcendente sfeer te benaderen in de poging hen te 
overtuigen om uit te wijken, omdat ze nu God en zijn 
rechtsorde van AGAPE-liefde hadden gekozen boven 
hem en zijn wet. God's karakter en rechtstaat bleven 
onaantastbaar en gerechtvaardigd. Voor deze wezens 
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heeft de gebeurtenis van het kruis alle leugens die Satan 
tegen God's karakter en wijze van regeren had 
gepropageerd voorgoed weerlegd. Satan's hoofd werd in 
dit opzicht door het onbevolkte heelal verpletterd. Hij wist 
dat hij hen niet meer kon overtuigen om afstand te doen 
van Gods wet en de zijne te aanvaarden. Zij zagen nu 
duidelijk Gods AGAPE-liefde voor de zondige mensheid 
door Jezus Christus worden gedemonstreerd toen Hij aan 
het kruis stierf. 

  
Het belang van het kruis van Christus 
In Efeziërs 3:8-11 vertelt Paulus ons dat de hemelse 

wezens door de gebeurtenissen op aarde de wijsheid van 
God leren, dingen die voorheen niet bekend waren: 

 
Aan mij, die minder dan de minste van alle heiligen ben, 

werd deze genade gegeven, dat ik onder de heidenen de 
ondoorgrondelijke rijkdom van Christus zou prediken en 
iedereen zou laten zien wat de gemeenschap van het mysterie 
is, die vanaf het begin der tijden verborgen is geweest 
in God die alle dingen door Jezus Christus heeft geschapen; 
met de bedoeling dat nu de veelvuldige wijsheid van God 
door de kerk bekend zou worden gemaakt aan de 
vorstendommen en machten in de hemelse gewesten, 
volgens het eeuwige doel dat Hij in Christus Jezus, onze 
Heer, heeft bereikt (cursivering toegevoegd). 

 
De dood van Jezus Christus aan het kruis bevestigde 

voor de intelligente wezens in de transcendente sfeer 
ondubbelzinnig wat zij door het geloof stevig in God 
hadden geloofd. Nu werd de demonstratie aan het kruis 
niet alleen door het geloof maar ook door het zicht 
bevestigd. Zij observeerden Gods AGAPE-liefde toen 
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Jezus Christus de volledige zonden van de mensheid en al 
zijn uitvallen op zich nam en voor ieder mens de dood 
stierf. Hier werd Gods persoonlijke ervaring geopenbaard 
toen Hij alle straf voor alle zonden van de mensheid op 
zich nam, een straf die te wijten is aan de wet van Satan. 
Het karakter van God en Zijn wet van de liefde, die 
verzadigd was met de kwaadaardige leugens en 
beschuldigingen van Satan, werden gereinigd en hersteld 
tot hun rechtmatige plaats in de geest van alle intelligente 
wezens in de transcendente sfeer. Het was aan het kruis 
dat Satan en zijn systeem volledig werden ontmaskerd 
voor al zijn kwaad. 

 
 Het kruis versloeg Satan in de hemel; nu 

concentreert hij zich op de aarde... 
De Grote Oorlog tussen God en Satan over de geesten 

van alle intelligente wezens over wiens rechtsorde in het 
universum zou zegevieren was met zekerheid in de 
transcendente sfeer geregeld, maar dat is nog niet het 
geval op de aarde:  

 
Verheug u daarom, o hemel, en u die in hen woont! Wee 

de bewoners van de aarde en de zee! Want de duivel is 
tot u neergedaald, met grote toorn, omdat hij weet dat hij 
een korte tijd heeft (Openbaring 12:12; cursivering 
toegevoegd). 

 
Satan en zijn engelen heersten niet in de transcendente 

sfeer, en dat was geheel te wijten aan de gebeurtenissen 
die zich in het aardse domein, en meer bepaald aan het 
kruis, hadden voorgedaan. Hier onthult het zichtbare, het 
kruis, het onzichtbare, dat wil zeggen, wat er in de hemel 
is gebeurd.    Maar op aarde woedt de oorlog nog steeds 
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in de geest van alle levende wezens. Ieder van ons beslist 
nog steeds of God een God van geweld is of niet, en dit zal 
doorgaan tot de verzegeling plaatsvindt, dat wil zeggen, 
tot we op een of andere manier in onze geest gesetteld zijn. 
Als dit gebeurt, zal Satan zich realiseren dat zijn 
koninkrijk ten einde loopt: 

 
...Wee de bewoners van de aarde en de zee! Want de 

duivel is op u neergedaald, met grote toorn, omdat hij weet 
dat hij een korte tijd heeft (onderstreping toegevoegd). 

 
Hoe weet Satan dat hij een korte tijd heeft? En waarom 

heeft hij maar een korte tijd? Het antwoord ligt in de 
volgende woorden van bovenstaande tekst: 

 
En zij overwonnen hem door het bloed van het Lam en 

door het woord van hun getuigenis, en zij hielden niet van 
hun leven tot aan de dood (Openbaring 12:11). 

 
Kijkend naar de toekomst, voorspelde het profetische 

woord van God dat de mensheid ook de draak zal 
overwinnen, die hen dag en nacht voor God beschuldigt. 
Als Satan ziet dat het ware karakter van God op de aarde 
wordt begrepen en dat de mensheid zich realiseert dat 
geweld niet van God is, zal hij zien dat zijn tijd kort is. Als 
we ons afkeren van het gebruik van geweld in ons leven 
en beginnen te leven met onvoorwaardelijke liefde, zullen 
onze daden voor hem een teken zijn dat zijn tijd kort is. En 
als hij ziet dat hij deze oorlog hier op aarde aan het 
verliezen is, zal zijn woede toenemen en zullen we meer 
en meer geweld om ons heen zien door degenen die aan 
zijn zijde staan.  

De rechtsstaat, het principe, de methode die Satan en 
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zijn engelen in het hemelse domein versloeg, zal dezelfde 
rechtsregel zijn, hetzelfde principe, dezelfde methode die 
ervoor zal zorgen dat Satan en zijn engelen niet zullen 
zegevieren in de aardse sfeer. Wanneer God's wet van 
AGAPE-liefde, zoals die aan het kruis werd geopenbaard, 
wordt aanvaard en in ons leven wordt beleefd, dan zal het 
vers Christus in u, de hoop op glorie in vervulling gaan 
(Kolossenzen 1:27). We zullen Satan overwinnen door het 
bloed van het Lam. Het bloed van het Lam werd vergoten 
aan het kruis, wat een liefde voor het menselijk ras onthult 
die met woorden niet kan worden beschreven. We zullen 
ook overwinnen door het woord van onze getuigenis. Ons 
antwoord op deze liefde zal blijken uit het feit dat we ons 
leven niet tot aan de dood liefhebben (Openbaring 12:11).  

De duivel werd naar de aarde geworpen en zijn 
engelen werden met hem uitgeworpen. Zij zijn met grote 
woede naar de aarde gekomen en zijn nu de aanklager van 
onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God 
beschuldigden.    Maar wat doen de ware volgelingen van 
God, zij die Gods karakter van de gerechtigheid kennen 
en aantonen, zij die dag en nacht voor onze God 
beschuldigd worden? Zij overwinnen Satan door het 
bloed van het Lam, door het onvoorwaardelijke AGAPE-
liefdeprincipe dat Jezus door zijn dood heeft laten zien. Ze 
zijn ook niet langer zelf beschuldigers, want ze hebben nu 
onvoorwaardelijke liefde en acceptatie als het 
werkingsprincipe van hun leven. 

AGAPE-liefde was het geestelijke oorlogswapen dat 
Satan en zijn engelen versloeg in de bovenzinnelijke sfeer, 
en die nederlaag vond plaats toen Jezus aan het kruis zei 
dat het klaar was (Johannes 19:30). Ook al werd Satan aan 
het kruis verslagen, de toepassing van deze nederlaag in 
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de aardse sfeer is nog steeds niet voltooid. Maar hij zal 
verslagen worden door hetzelfde geestelijke wapen 
wanneer we de AGAPE-liefde van God in ons leven 
grijpen en uitleven. 

 
 
 
 
Satan verloor de oorlog aan het kruis door gebruik te 

maken van het principe van goed en kwaad... 
Satan maximaliseerde al zijn middelen onder het 

principe dat wordt vertegenwoordigd door de boom van de 
kennis van goed en kwaad, om de Zoon van God te 
executeren. De belichaming van het kwaad werd gepleegd 
en losgelaten op de onschuldige vleesgeworden Zoon van 
God aan het kruis. Satan geloofde dat als hij eenmaal zijn 
doel had bereikt om de Zoon van God te doden, hij de 
overwinnaar van God zou zijn in zijn oorlog. Hij dacht dat 
de dood van Jezus Christus aan het kruis Gods rechtsorde 
zou ontwortelen en afschaffen, en hij zou het debat met 
God gewonnen hebben over wiens bestuurssysteem 
superieur was. Maar deze gebeurtenis bevestigde 
ondubbelzinnig het tegendeel en toonde het tegendeel 
aan. Satan werd uit de bovenzinnelijke sfeer verdreven en 
zij die in de aardse sfeer de overwinning over de principes 
van Satan zullen behalen, zullen uitroepen:  

 
"Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer God 

Almachtig! Rechtvaardig en waar zijn Uw wegen, o Koning 
der Heiligen! Wie zal U niet vrezen, o Heer, en Uw naam 
verheerlijken? Want U alleen bent heilig. Want alle volken 
zullen voor U komen en aanbidden, want Uw oordelen zijn 
geopenbaard (Openbaring 15:3, 4). 
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Het woord 'angst' betekent in dit verband 'ontzag 

voor, d.w.z. revere' (Sterke Concordantie). God was in 
Christus aan het kruis en verzoende de wereld met 
zichzelf. Was het God die de straf heeft opgelegd die Jezus 
aan het kruis heeft ervaren voor de zonden van de wereld?    
Geloven wij dat God heeft voorgeschreven dat Jezus 
Christus moet sterven voor de zonden van de wereld om 
Zijn toorn van ons, de boze, goddeloze mensheid, af te 
wenden? Heeft Jezus Christus ervoor gekozen om de 
dood van het kruis te sterven om God's absolute afkeer 
van goddeloze mensen te sussen?  

De apostel Paulus stelt dat het tegenovergestelde het 
geval is: dat God in Christus aan het kruis was - met Jezus 
Christus: 

 
...God was in Christus de wereld aan het verzoenen met 

Zichzelf, en heeft hun overtredingen niet aan hen toegeschreven, 
en heeft ons het woord van verzoening toevertrouwd. Nu zijn 
wij ambassadeurs van Christus, alsof God door ons heen pleit: 
wij smeken u namens Christus, laat u met God verzoenen. Want 
Hij heeft Hem, die geen zonde kende, voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij in Hem de gerechtigheid van God zouden 
worden (2 Korintiërs 5: 19-21). 

 
 God stond toe dat Jezus Christus, aan het kruis en in 

verbondenheid met zichzelf, in het domein van Satan ging 
en de volle werking van de zonde beleefde. Het was deze 
eenheid die de AGAPE-liefde van de Vader en de Zoon 
voor de zondige mensheid onthulde. Bovendien heeft 
deze gebeurtenis ondubbelzinnig de superioriteit van 
Gods wet in tegenstelling tot Satan's rechtsorde 
aangetoond. Onder geen enkele omstandigheid mag men 
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denken, dat Jezus Christus en God met betrekking tot de 
zondige mensheid op gespannen voet met elkaar staan. 
Dit feit staat centraal in het begrijpen van de waarheid 
over Gods karakter. Helaas geloven veel Christenen dat 
Jezus stierf om een boze God te kalmeren. De apostel 
Paulus weerlegde deze fout met deze luidruchtige 
conclusie: 

 
Wat zullen we dan tegen deze dingen zeggen? Als God 

voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Hij, die Zijn eigen 
Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft 
overgeleverd, hoe zal Hij ons dan niet ook met Hem alle 
dingen vrijelijk geven? Wie zal een aanklacht indienen tegen 
God's uitverkorenen? Het is God die rechtvaardigt. Wie is 
hij die veroordeelt? Het is Christus die is gestorven en 
bovendien is opgestaan, die zelfs aan de rechterhand van God 
is, die ook voor ons voorbede doet. Wie zal ons scheiden van 
de liefde van Christus? Zal de beproeving, of het leed, of de 
vervolging, of de hongersnood, of de naaktheid, of het gevaar, 
of het zwaard, ons scheiden? Zoals het geschreven staat: 
"Om uwentwille worden we de hele dag gedood. We worden 
als schapen voor de slacht gerekend." Toch zijn we in al deze 
dingen meer dan veroveraars door Hem die van ons hield. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch de dood, noch het 
leven, noch de engelen, noch de vorstendommen, noch de 
aanwezige dingen, noch de komende dingen, noch de hoogte, 
noch de diepte, noch enig ander geschapen ding ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus 
Jezus, onze Heer, is (Romeinen 8:31-39). 

 
De Vader zelf houdt van je 
Toen Jezus Christus de drempel van zijn dood aan het 

kruis naderde, zette Hij deze waarheid verder uiteen. In 
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de eenvoudigste en meest vertederende term die de hele 
mensheid kent, geeft Hij deze informatie over God. Door 
zich tot God te richten als de Vader, Abba, Papa, heeft 
Jezus alle misverstanden over het karakter van God uit de 
weg geruimd:  

 
En op die dag zul je me niets vragen. Ik zeg jullie zeker, 

wat jullie ook vragen aan de Vader in Mijn naam zal Hij 
jullie geven. Tot nu toe hebben jullie niets gevraagd in Mijn 
naam. Vraag, en je zult ontvangen, dat je blijdschap vol zal 
zijn. Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken in beeldtaal, 
maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldtaal tot jullie zal 
spreken, maar Ik zal jullie duidelijk over de Vader vertellen. 
Op die dag zullen jullie in Mijn naam vragen en Ik zeg jullie 
niet dat Ik de Vader voor jullie zal bidden; want de Vader 
zelf heeft jullie liefgehad, want jullie hebben Mij liefgehad 
en hebben geloofd dat Ik uit God ben voortgekomen 
(Johannes 16: 23-27; cursivering toegevoegd). 

De woorden duidelijk over de Vader en in die dag, maar de 
tijd komt dat ik niet meer in beeldtaal tot u zal spreken, 
verwijzen allemaal naar het komende kruisgebeuren dat 
het karakter van God zou onthullen. De werkelijkheid in 
de woorden die Ik u niet zeg, dat Ik de Vader voor u zal bidden; 
want de Vader zelf houdt van u zou ook binnenkort door de 
kruisgebeurtenis geopenbaard worden.    

De apostel Paulus vertelt ons met zekerheid dat God in 
Christus de wereld met zichzelf verzoende aan het kruis. 
Waarom zou Hij dan Jezus nodig hebben als voorspreker 
om Zijn toorn te sussen? 

 
Nu zijn alle dingen van God, die ons door Jezus 

Christus met zichzelf heeft verzoend en ons de bediening 
van de verzoening heeft gegeven, dat wil zeggen dat God in 



68 

 

Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend, zonder 
hun overtredingen toe te rekenen, en die ons het woord 
van de verzoening heeft toevertrouwd. Nu dan, we zijn 
ambassadeurs voor Christus, alsof God door ons heen pleit; 
we smeken u namens Christus, wees verzoend met God. 
Want Hij heeft Hem, die geen zonde kende, tot zonde voor 
ons gemaakt, opdat wij de gerechtigheid van God in Hem 
zouden worden (2 Korintiërs 5:18-21; cursivering 
toegevoegd). 

 
God was in Christus toen Jezus de volledige gevolgen 

van de zonde aan het kruis ondervond. Door deze 
eensgezinde daad met Jezus Christus, legde God hun 
overtredingen niet aan hen ten laste. Jezus Christus was de 
voorbidder van de zondaar, maar niet in negatieve zin. 
Wij geloven en bevorderen, vanuit de Bijbel, dat God 
inderdaad behoefte had aan een voorspreker, maar in die 
zin dat Hij Jezus nodig had om aan de wereld te onthullen 
dat Hij geen boze God was. Jezus kwam om het 
tegenovergestelde te onthullen van de heersende 
negatieve visie op Zijn werk van voorbede: Ik zal de Vader 
niet voor u bidden, want de Vader zelf houdt van u. 

Duidelijker kan niet worden gemaakt dat God de 
zonden van de mensheid niet aan hen toeschrijft, en deze 
openbaring wordt mogelijk gemaakt door wat er aan het 
kruis is gebeurd. Door deze openbaring van Zijn AGAPE-
liefde wordt verwacht dat we zullen weten dat Hij niet 
degene is die verantwoordelijk is voor de dood van Zijn 
schepselen en de vernietiging van Zijn schepping. 
Vernietiging is geen straf van God vanwege de zonde, 
maar het resultaat van een andere macht die achter al dit 
kwaad zit.  
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Eerder dan ons te straffen, nam God de straf op zich. 
Er moet worden opgemerkt dat de AGAPE-liefde van 

God onbestaande is in het denken van de mensheid als 
deze in het minst bijzondere wordt vervalst door de 
principes die de boom van de kennis van goed en kwaad 
vertegenwoordigt. Bijgevolg kan niet worden beweerd 
dat God AGAPE-liefde is als deze liefde op enigerlei wijze 
wordt bezoedeld door iets dat niet in overeenstemming is 
met het principe van het kruis. De enige manier waarop 
deze AGAPE-liefde überhaupt begrepen kan worden in 
de menselijke dimensie is wanneer men begrijpt wat God, 
in Jezus Christus, tweeduizend jaar geleden aan het kruis 
op Golgotha voor het menselijk ras deed. God strafte door 
Jezus Christus en in Zijn morele rechtvaardigheid de 
zondaars niet voor hun zonden, maar nam de straf op zich 
aan het kruis vanwege Zijn AGAPE-liefde:  

 
Want in Zijn verdraagzaamheid was God voorbijgegaan 

aan de zonden die voorheen werden begaan, om op dit 
moment Zijn gerechtigheid te tonen, opdat Hij rechtvaardig 
zou zijn en de rechtvaardiger van degene die in Jezus 
Christus gelooft (Romeinen 3:25, 26). 

 
 God had Satan gewaarschuwd en geïmplomeerd 

om het pad van goed en kwaad niet te volgen. 
God had Lucifer laten weten dat zijn rechtsorde 

uiteindelijk zou imploderen en zichzelf en al zijn 
volgelingen zou vernietigen. God wist de volle omvang 
van de val van Satan's principe, vertegenwoordigd door 
de boom van de kennis van goed en kwaad, en Satan was 
dienovereenkomstig geïnformeerd. God had hem meer 
dan ruimschoots gewaarschuwd en hem zelfs gesmeekt 
om deze rechtsregel, die hij voor hem en al zijn 
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volgelingen had geformuleerd, niet na te streven; maar hij 
wilde Gods raad niet aanvaarden.  

De droefheid in Gods hart veroorzaakt door het verlies 
van deze archetypische verloren zoon is te horen als een 
pijnlijke klaagzang in de woorden van de profeet Jesaja en 
kan hetzelfde sentiment oproepen dat door Jezus werd 
uitgesproken toen Hij rouwde en jammerde over het lot 
van Jeruzalem: 

 
Hoe ben je uit de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de 

morgen! Hoe bent u op de grond gevallen, u die de naties 
heeft verzwakt (Jesaja 14:12)! 

 
O Jeruzalem, Jeruzalem, degene die de profeten doodt en 

degenen die naar haar worden gestuurd, stenigt! Hoe vaak 
wilde ik uw kinderen bijeenbrengen, zoals een kip haar 
kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar u wilde niet 
(Matteüs 23:37)! 

Satan geloofde dat hij meer en beter wist dan God, 
want vanuit zijn perspectief was God's rechtstaat 
onwerkbaar als hij geconfronteerd werd met het kwaad. 
Satan beweerde dat zijn rechtsorde zou slagen in de 
aanwezigheid van het kwaad vanwege het arbitraire 
belonings- en bestraffingsmechanisme dat erin is 
ingebouwd. Hij was er vast van overtuigd dat Gods 
rechtsorde van AGAPE-liefde definitief zou falen in de 
aanwezigheid van het kwaad, omdat het ontbrak aan de 
arbitraire belonings- en bestraffingsmethode voor het 
bestuur. 

Ook al kon Satan bij de invoering van zijn 
bestuurssysteem niet de volle omvang van de chaos en het 
bloedvergieten die daaruit zouden voortvloeien voorzien, 
toch wordt hij er verantwoordelijk voor gehouden. God 
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had hem ervan bewust gemaakt dat zijn bestuurssysteem 
een chaos zou creëren die vrijwel niet te stoppen zou zijn. 
Het zou escaleren tot een dusdanig niveau dat het 
bloedbad onomkeerbaar zou worden totdat het 
uiteindelijk zou imploderen. God vertelde hem dat zijn 
rechtstaat hem en al zijn volgelingen zou vernietigen. De 
King James Version geeft dat vernietigende scenario in 
Jesaja 14:6 weer: 

 
Wie het volk met een voortdurende beroerte slaat, wie de 

volkeren in woede regeert, wordt vervolgd en niemand 
belemmert. 

 
De omvang van het eindresultaat van Satan's principe 

is te zien in Jezus' voorstelling van die toekomstige tijd 
waarin Gods geest uiteindelijk zal worden afgewezen 
door hen die trouw blijven aan Satan's principes. In die tijd 
zal zelfs de familiale liefde, de sterkste van de menselijke 
banden, vervangen worden door het principe van goed en 
kwaad: 

 
Nu zal broer zijn broer overleveren aan de dood, en een 

vader zijn kind: en kinderen zullen opstaan tegen ouders en 
hen laten doden (Mattheüs 10:21). 

 
Satan en zijn volgelingen zullen zich tegen elkaar 

keren en elkaar met geweld van de aardbodem wegvagen. 
Wie de gave van Gods volledige aanvaarding en absolutie 
niet ontvangt door de ware kennis van Zijn karakter, zal 
alleen maar duisternis zien: 

 
Want als we opzettelijk zondigen nadat we de kennis 

van de waarheid hebben ontvangen, blijft er niet langer een 
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offer voor de zonden, maar een zekere angstige verwachting 
van het oordeel, en een vurige verontwaardiging die de 
tegenstanders zal verslinden (Hebreeën 10:26, 27). 

 
Zelfvernietiging is het onvermijdelijke resultaat van 

het principe van goed en kwaad... 
Het begin en het einde van alle valkuilen voor de 

zonde zijn te vinden in het systeem van Satan zelf.    Ruïne 
is inherent aan zijn manier van besturen. Daarom is het 
alleen door een juiste kijk op God dat het volgende vers 
echt kan worden begrepen. Op dezelfde manier is het 
alleen door een correct begrip van dit vers dat we een 
waarachtig begrip van God kunnen hebben: 

 
Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van 

God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer 
(Romeinen 6:23). 

 
Het staat buiten kijf dat de zondaars zullen sterven en 

vernietigd zullen worden. Maar dat is alleen het geval 
vanwege het principe waar ze naar leven. Het is het 
principe zelf dat hen vernietigt. Satan's systeem bevat zijn 
eigen mechanisme voor implosie. Als het eenmaal 
geïnitieerd is, zal het principe van Satan naar voren 
worden geschoven in de vorm van een sneeuwbaleffect. 
Het is als een vrucht, die, eenmaal gerijpt, op de grond valt 
en uiteenvalt. De ondergang van zijn gewelddadige 
principe was zeker vanaf het moment dat het ontkiemd 
werd, en het zal zich blijven ontwikkelen tot zijn volledige 
destructieve kracht. Satan's principe zal zich ontwikkelen 
tot een enorme, megaberg van ziedend magma met een 
brandende woede van binnenuit. Dit boosaardige 
bestuurssysteem zal zo'n crescendo van geweld bereiken 
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dat het zal imploderen en exploderen als een vulkaan, 
waardoor alles binnen zijn invloedssfeer zal worden 
vernietigd.  

De vernietiging van Satan en zijn volgelingen zal 
vergelijkbaar zijn met de afbraak van een wolkenkrabber 
die in elkaar stort en van binnenuit wordt vernietigd: zijn 
principe zal zijn vernietigende werk van binnenuit doen, 
vanuit zijn eigen rechtsorde. Het heeft zijn eigen 
ingebouwde mechanisme voor vernietiging, en deze 
vernietiging wordt niet gedaan door een willekeurige 
daad van God.        

 
God kan Satan's uiteindelijke vernietiging niet 

stoppen... 
Satan's systeem is zo verwoestend dat zelfs God het 

niet kan tegenhouden. Sommigen beweren dat God moet 
toestaan dat het zichzelf opbrandt als een les voor de 
eeuwigheid; of dat als God het halverwege het systeem 
zou stoppen het nooit de diepte van de schande en het 
kwaad binnen het systeem zou onthullen, daarom moet 
God toestaan dat het zichzelf tot het uiterste van zijn 
destructieve potentie uitspeelt, zodat het hele universum 
het kan zien.  

Maar de echte reden waarom dit boosaardige 
bestuurssysteem al zijn eigen besmette kwaad zal mogen 
consumeren en het hoogtepunt van zijn eigen vernietiging 
zal bereiken, is omdat God tot het einde toe trouw blijft 
aan Zijn eigen principes en al Zijn schepselen hun 
onvervreemdbare vrijheid van keuze geeft. God kan de 
ondergang van Satan's principe niet tegenhouden, want 
als Hij dat wel zou doen, zou Hij de keuzevrijheid van 
Satan en zijn volgelingen schenden.  
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Goed en Kwaad zal de reden zijn voor de dood van 
Lucifer en zijn volgelingen. 

 
En de Here God gebood de man en zei: "Van elke boom 

in de tuin mag je vrijelijk eten, maar van de boom met kennis 
van goed en kwaad zul je niet eten, want op de dag dat je 
ervan eet zul je zeker sterven (Genesis 2:16-17; 
cursivering toegevoegd). 

 
Satan gebruikt het principe van de boom der kennis van 

goed en kwaad om de wereld te regeren. De basis natuur, de 
som en de inhoud van zijn principe culmineert in de dood, 
omdat het in essentie het principe van de dood is.     Het 
lijdt geen twijfel dat het principe van goed en kwaad 
uiteindelijk de dood van Lucifer en zijn volgelingen zal 
veroorzaken.    Als er geen andere reden is, kunnen we dit 
weten als een zekerheid voor het simpele feit dat God 
voorspelde dat het zou gebeuren toen Hij zei, want op de 
dag dat je er van eet zul je zeker sterven.
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Twee 
 
WAT IS HET PRINCIPE VAN  
GOED EN KWAAD? 
 
De Here God plantte een tuin in oostelijke richting in 

Eden, en daar zette Hij de man die Hij had gevormd. En uit 
de grond liet de Here God elke boom groeien die aangenaam 
is voor het zicht en goed voor het voedsel.    De boom des 
levens was ook in het midden van de tuin, en de boom van 
de kennis van goed en kwaad... Toen nam de Here God de 
man mee en zette hem in de hof van Eden om hem te 
verzorgen en te bewaren. En de Here God beval de man en 
zei: 'Van elke boom in de tuin mag je vrijelijk eten, 
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad 
zul je niet eten, want op de dag dat je er van eet zul je 
zeker sterven'...Toen zei de slang tegen de vrouw: 'Je zult 
zeker niet sterven. Want God weet dat je op de dag dat je 
ervan eet je ogen zult openen, en je zult zijn als God, goed 
en kwaad kennende' (Genesis 2:8, 9, 15-17, 3:4, 5; 
cursivering toegevoegd). 

 
Het principe vertegenwoordigd door de boom van de 

kennis van goed en kwaad  
We hebben gezien dat het principe dat Satan bedacht 

heeft toen hij nog Lucifer was, op aarde werd 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Wat we vaak zullen noemen het principe van goed 
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en kwaad was een wet bedacht door Lucifer, een wet die 
vreemd is aan alles wat voorheen in het hele universum 
bestond. Hij introduceerde en bevorderde het principe 
van goed en kwaad met een duidelijk doel voor ogen. Zijn 
bedoeling was om Gods wet van de liefde te vervangen, 
want vanuit zijn perspectief was Gods AGAPE-liefde, als 
rechtsstaat voor het bestuur van het universum, 
onpraktisch, onwerkzaam en onrealistisch, vooral in het 
aangezicht van het kwaad. Hij zei in feite tegen God: "Uw 
wet van liefde werkt in een volmaakte wereld, maar nu ik 
een systeem heb ingevoerd dat in strijd is met de Uwe, wat 
zal Uw wet van liefde dan doen?  

Houd er rekening mee dat Lucifer's principe niet de 
kennis van het kwaad werd genoemd, maar de kennis van 
goed en kwaad.  Omdat we allemaal weten waar Satan voor 
staat, zou men aannemen dat alles aan hem slecht zou zijn, 
dus wat is het goede in zijn wet? Als we zijn principe 
onderzoeken, moeten we in gedachten houden...  

dat hij het goede zeker voor ogen had en instelde als 
een onmisbaar aspect in zijn rechtstaat, vertegenwoordigd 
door de boom van de kennis van goed en kwaad. Hij wou 
positief gezien niet dat het kwaad het enige kenmerk van 
zijn wet zou zijn, maar zowel het goede als het kwade. 

Als Lucifer alleen in het kwaad had gehandeld, was het 
hem zeker niet gelukt om volgelingen aan te trekken. 
Maar zoals in het vorige hoofdstuk is opgemerkt, was hij 
in staat om een derde van de engelen mee te nemen, 
daarom moet er iets heel dwingend en aantrekkelijk zijn 
geweest aan zijn principe. Deze mengvorm van goed en 
kwaad in het principe van Satan wordt in dit hoofdstuk 
uitgebreid toegelicht en in dit boek verder uitgewerkt.  
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Het principe van de boom van de kennis van goed en 

kwaad is willekeurig...  
Het fundamentele werkingsprincipe achter Lucifer's 

nieuwe wet was het gebruik van een dubbele set 
gedragsmotivatoren, een willekeurige beloning en een 
willekeurige straf, wat zijn wet tot een hybride type wet of 
principe maakt. Het beloont aan de ene kant willekeurig 
goed gedrag, of daden, terwijl het aan de andere kant 
willekeurig slecht gedrag, of daden, bestraft. Dit principe 
is ons allen bekend, want we zijn erdoor doordrenkt en 
werken er elke dag van ons leven mee. Landen en 
instellingen zijn op dit systeem gebouwd en het regeert elk 
facet van de menselijke relaties op aarde. De wereld werkt 
volledig volgens het principe van Satan, dat werd 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. 

 
Satan's Arbitraire Wet verwijdert onze vrijheid van 

keuze... 
Lucifer's principe van goed en kwaad neemt de 

keuzevrijheid weg die God aan zijn schepselen had 
gegeven. Zijn wet is een arbitraire rechtsorde waarin de 
vrije wil niet bestaat, omdat in dit principe alleen de wil 
van Satan overheerst. De Bijbel noemt zijn wet voor het 
bestuur ongerechtigheid, wetteloosheid, en het is zijn wet 
die zonde is met een hoofdletter 'S': 

 
Wie de zonde begaat, begaat ook wetteloosheid, en de zonde 

is wetteloosheid (1 Johannes 3:4).  
 
Wie de zonde begaat, overtreedt ook de wet: want de zonde 
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is de overtreding van de wet (KJV). 
 
Satan's doodsprincipe is de overtreding van Gods wet 

van AGAPE-liefde, en het eindigt in de dood van iedereen 
die er deel van uitmaakt.  

Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van 
God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer (Romeinen 
6:23). 

 
De Woordenboekdefinitie van het woord arbitrair 
The Webster's Dictionary definieert het woord arbitrair 

als "1: afhankelijk van individuele discretie (als van een 
rechter) en niet vastgelegd in de wet; 2: niet ingeperkt of 
beperkt in de uitoefening van de macht: uitspraak doen 
vanuit de ongebreidelde en vaak tirannieke uitoefening 
van de macht; 3a: gebaseerd op of bepaald door 
individuele voorkeur of gemak in plaats van door de 
noodzaak van de intrinsieke aard van iets; 3b: bestaan of 
ontstaan schijnbaar willekeurig of toevallig of als een 
grillige en onredelijke daad van de wil". 

 
Satan's Tirannieke en Willekeurige Regel van de 

Wet wordt beschreven door Jezus in de gelijkenis van de 
Ongerechtvaardigde Rechter. 

 
Toen sprak Hij een gelijkenis met hen, dat mannen altijd 

moeten bidden en hun hart niet moeten verliezen, zeggende: 
"Er was in een bepaalde stad een rechter die God niet vreesde 
en de mens niet beschouwde. Nu was er een weduwe in die 
stad; en zij kwam naar hem toe en zei: "Krijg gerechtigheid 
voor mij van mijn tegenstander". En hij wilde niet voor een 
tijdje; maar daarna zei hij in zichzelf: "Hoewel ik God niet 
vreesde en de mens niet beschouwde, zal ik haar toch wreken, 
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omdat deze weduwe mij lastigvalt, zodat ze mij niet moe 
wordt door haar voortdurende komst". Toen zei de Heer: 
'Hoor wat de onrechtvaardige rechter heeft gezegd' (Lucas 
18:1-6).  

 
In deze gelijkenis is de rechter die God niet vreesde en 

de mens niet beschouwde, duidelijk iemand die werkt 
volgens andere principes dan die van God. De gelijkenis 
zegt dat hij God niet vreesde en de mens niet beschouwde. 
In deze context betekent het woord 'angst' respect of 
ontzag hebben voor, en het betekent dat de 
onrechtvaardige rechter God of zijn wet en principes niet 
erkent.  

De wet van Satan is willekeurig en afhankelijk van zijn 
eigen wil, en is onafhankelijk van de wet van God. Zoals 
we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, was Lucifer 
volmaakt in zijn manier van doen, totdat er 
ongerechtigheid in zijn hart werd gevonden. De wet die 
hij bedacht heeft is dus ongerechtigheid. Het woord 
ongerechtigheid is hetzelfde woord als wetteloosheid. 
Daarom is de wet van Satan per definitie wetteloosheid. 
De wet van goed en kwaad is de wet van wetteloosheid.  Met 
andere woorden, het is een wet die tegenstrijdig is en 
onafhankelijk van Gods wet van AGAPE-liefde.     

De kracht achter het principe van Satan ligt in het feit 
dat het verplicht, arbitrair, inflexibel en uitvoerbaar is 
onder het voorrecht van Satan. Bovendien zijn in dit 
principe van goed en kwaad zowel goed als kwaad 
ontegenzeggelijk kwaadaardig. 

 
Satan's Wet houdt het menselijk ras in stand... 
In de volgende uitwisseling met de Farizeeën verwijst 

Jezus naar de onderwerpen van de wet van Satan als 
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zijnde in slavernij. Hij maakt een scherpe vergelijking 
tussen de gebondenheid van Satan's heerschappij en de 
vrijheid van zijn eigen liefdeswet: 

 
Toen zei Jezus tegen de Joden die Hem geloofden: "Als 

jullie in Mijn woord blijven, dan zijn jullie inderdaad mijn 
discipelen. En jullie zullen de waarheid kennen, en de 
waarheid zal jullie vrij maken." Zij antwoordden Hem: "Wij 
zijn de nakomelingen van Abraham en zijn nooit aan iemand 
gebonden geweest. Hoe kunt u zeggen: 'U zult vrij worden 
gemaakt (Johannes 8:31-33)'? 

 
Het is interessant om op te merken dat de 

gesprekspartners van Jezus, door te zeggen dat ze nooit in 
slavernij zijn geweest voor iemand, hun slavernij in 
Egypte, het Pesach, de Exodus en dus vrijwel hun hele 
geschiedenis hebben ontkend! Maar Jezus' opmerking had 
een spirituele betekenis waar ze ook blind voor waren. 

 
 Jezus antwoordde hen: "Ik zeg u met zekerheid: wie de 

zonde begaat, is een slaaf van de zonde. En een slaaf blijft niet 
voor altijd in het huis, maar een zoon blijft voor altijd. Daarom, 
als de Zoon u vrij maakt, zult u inderdaad vrij zijn. Ik weet dat 
jullie afstammelingen van Abraham zijn, maar jullie proberen 
Mij te doden, want Mijn woord heeft geen plaats in jullie. Ik 
spreek wat Ik met Mijn Vader heb gezien en jullie doen wat jullie 
met jullie vader hebben gezien (Johannes 8:34-38). 

 
Maar nu probeert u mij te doden, een man die u de 

waarheid heeft verteld die ik van God heb gehoord. Abraham 
heeft dit niet gedaan. Je doet de daden van je vader (Johannes 
8:40-41). 
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Waarom begrijp je mijn toespraak niet? Omdat u niet in 
staat bent om naar mijn woord te luisteren. Je bent van je 
vader de duivel, en de verlangens van je vader wil je doen. 
Hij was een moordenaar vanaf het begin, en staat niet in de 
waarheid, omdat er geen waarheid in hem zit. Als hij een 
leugen spreekt, spreekt hij uit eigen middelen, want hij is een 
leugenaar en de vader ervan. Maar omdat ik de waarheid 
vertel, geloof je me niet. Wie van jullie veroordeelt Mij van 
de zonde? En als Ik de waarheid vertel, waarom geloven 
jullie Mij dan niet? Wie van God is, hoort de woorden van 
God; daarom hoort u niet, omdat u niet van God bent" 
(Johannes 8:43-47). 

 
Het enige bewijs dat Jezus zijn toehoorders gaf om hun 

ware vader te identificeren, was het feit dat ze Hem 
wilden doden. Het principe van moord in hun hart 
plaatste hen ondubbelzinnig als volgelingen van Satan, 
want het is in zijn wet van goed en kwaad dat moord en 
dood geboren werden. Dit inzicht van Jezus Christus geldt 
ook voor de hele mensheid.  

In deze uitwisseling zegt Jezus dat zijn toehoorders 
gebonden zijn aan de daden van hun vader, Satan.    
Omdat ze zijn doodsprincipe gebruiken, proberen ze 
Jezus te doden. Degenen die onderworpen zijn aan de wet 
van Satan worden aangeduid als zijnde in slavernij, of in 
slavernij. Deze slavernij is een slavernij aan de 
heerschappij van de dood. Satans willekeurige wet is het 
doodsprincipe en zal uitmonden in de dood van al zijn 
onderdanen.  

 
Goed en kwaad is antithetisch voor AGAPE Liefde 
God had Adam en Eva meegedeeld dat de boom van 

kennis van goed en kwaad het principe van Satan 
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vertegenwoordigde. Het is Satan die dit principe gebruikt 
om goede werken willekeurig te belonen en slechte 
werken willekeurig te bestraffen. Dit principe is absoluut 
tegenstrijdig met Gods principe van AGAPE-liefde, dat 
werd vertegenwoordigd door de boom van het leven in de 
Hof van Eden. God beloont en kan niemand willekeurig 
belonen en bestraffen voor zijn werken, omdat Zijn 
essentie de AGAPE-liefde is, die onvoorwaardelijk en 
zelfopofferend is. Hij houdt onvoorwaardelijk van al Zijn 
schepselen, in welke staat ze ook verkeren, of ze nu goed 
of slecht zijn. 

 
Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Je zult je naaste liefhebben 

en je vijand haten'. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen 
hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor 
hen die u spugen en vervolgen, opdat u zonen van uw Vader in 
de hemel zult zijn, want Hij laat zijn zon opkomen op het kwade 
en op het goede en stuurt regen op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige (Matteüs 5:43-45). 
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De Heer is goed voor iedereen, en zijn tedere 
barmhartigheden zijn over al zijn werken (Psalm 145:9).  

 
De bovenstaande passages vertellen ons dat God hen 

zegent die Hem vervloeken en goed doet aan hen die Hem 
haten. De aard van Gods onvoorwaardelijke liefde is 
uiterst vreemd voor onze geest omdat we geboren zijn met 
een vleselijke natuur die verzadigd is in het principe van 
goed en kwaad, een principe waarin we willekeurig worden 
beloond en gestraft volgens onze daden en ons gedrag 
gedurende alle dagen van ons leven.  

 
Goed en het kwaad is voorwaardelijk 
Het is belangrijk om te begrijpen dat de wet van Satan 

tegenstrijdig is met de diepste kern van Gods 
onvoorwaardelijke liefde. Gods intrinsieke 
onvoorwaardelijke liefde was de fundamentele reden 
voor Satan's verzet tegen God. Lucifer was oprecht 
vastbesloten dat de liefde voorwaardelijk moet zijn. Zo is 
zijn soort liefde een vervalsing van de AGAPE-liefde, en 
het verandert als de omstandigheden en omstandigheden 
erom vragen. Het principe van goed en kwaad kan nooit 
onvoorwaardelijk zijn. De wet van Satan is een mengeling 
van goed en kwaad, en het is een poging om licht met 
duisternis, liefde met omstandigheden te vermengen. Als 
gevolg daarvan staan zijn stellingen lijnrecht tegenover 
Gods principes van de AGAPE-liefde, die 
onvoorwaardelijk is.  

 
De werken van om het even welke soort hebben 

geen gewicht of invloed in Gods liefde en genade naar 
ons toe... 

De volgende verzen uit de geschriften van de apostel 
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Paulus laten duidelijk en onbetwistbaar zien dat noch 
positieve noch negatieve werken, handelingen of gedrag 
enige invloed hebben in Gods genade naar ons toe:  

Maar toen ik zag dat ze de waarheid van het evangelie 
niet duidelijk inzien, zei ik voor hen allen tegen Petrus: 'Als 
je als jood op de manier van de niet-Joden leeft en niet als 
jood, waarom dwing je dan de niet-Joden om als jood te 
leven? Wij die Joden zijn van nature, en niet de zondaars 
van de heidenen, wetende dat een mens niet 
gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, 
maar door het geloof in Jezus Christus, zelfs wij 
hebben geloofd in Christus Jezus, opdat wij 
gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus en 
niet door de werken van de wet; want door de werken 
van de wet zal geen enkel vlees gerechtvaardigd 
worden (Galaten 2:14-16; cursivering toegevoegd). 

 
Maar toen de goedheid en de liefde van God, onze 

Heiland, voor de mens verscheen, niet door de werken 
van de gerechtigheid die wij hebben gedaan, maar 
volgens zijn barmhartigheid heeft Hij ons gered, door 
de reiniging van de wedergeboorte en de vernieuwing van de 
Heilige Geest, die Hij overvloedig over ons heeft uitgestort 
door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, 
gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden 
worden volgens de hoop op het eeuwige leven (Titus 3:4-7; 
cursivering toegevoegd). 

 
Men zou gerust kunnen zeggen dat de werken van de 

wet en de werken van de gerechtigheid in de 
bovenstaande passages verwijzen naar de zogenaamde 
'goede werken' uit de boom van de kennis van goed en kwaad. 
Merk op dat de volgende passage deze werken niet 
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karakteriseert als goed of kwaad, maar gewoon als 
werken: 

 
Want door de genade bent u gered door het geloof, en dat 

niet uit uzelf; het is de gave van God, niet uit werken, opdat 
niemand zou opscheppen (Efeziërs 2:8-9; cursivering 
toegevoegd). 

De volgende passage zegt echter dat het door de 
kwade werken was dat we ooit vervreemd waren in onze 
geest: 

 
En u, die eens vervreemd was en vijanden in uw geest 

door goddeloze werken, maar nu heeft Hij zich 
verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, 
om u heilig en onberispelijk voor te stellen, en boven de 
smaad in Zijn ogen - als u inderdaad doorgaat in het 
geloof, gegrond en standvastig, en niet ontroerd bent van 
de hoop van het evangelie dat u hoorde, dat werd gepredikt 
aan ieder schepsel onder de hemel, waarvan Ik, Paulus, een 
dienaar werd (Kolossenzen 1:21-23; cursivering 
toegevoegd). 

 
Hier kunnen we tot de gewaagde conclusie komen: dat 

als de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken 
van de wet, dan is het zo dat als de mens slechte werken 
voortbrengt zonder de wet, of als de mens zich aan de wet 
houdt om rechtvaardiging te verkrijgen, de mens nog 
steeds in dezelfde staat is om slechte werken voort te 
brengen, want door de werken van de wet zal geen enkel 
vlees gerechtvaardigd worden. Dan zijn alle werken van 
de mens, in en van zichzelf, kwaadaardig en leiden ze tot 
de dood. De Bijbel beeldt zulke werken uit als smerige 
vodden.  
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Nogmaals, de volgende passage maakt duidelijk dat 
we door geen enkele vorm van werken vrede met God 
moeten vinden: 

 
...God, die ons gered heeft en ons geroepen heeft met een 

heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn 
eigen doel en genade die ons in Christus Jezus werd gegeven 
voordat de tijd begon, maar nu is geopenbaard door de 
verschijning van onze Heiland Jezus Christus, die de dood 
heeft afgeschaft en leven en onsterfelijkheid aan het 
licht heeft gebracht door het evangelie (2 Timoteüs 
1:9,10; cursivering toegevoegd). 

God heeft ons nu, door de verschijning van onze 
Heiland Jezus Christus, laten zien dat Hij de dood heeft 
afgeschaft door de openbaring van zijn AGAPE-liefde, 
geopenbaard door Jezus Christus, door wie we weten dat 
we onvoorwaardelijke acceptatie hebben met God, 
ongeacht onze werken. De positieve en negatieve 
motiverende factoren die in het principe van de kennis van 
goed en kwaad worden gebruikt, zijn een willekeurige 
beloning en een willekeurige straf. De inzet van 
willekeurige beloning en straf om het menselijk gedrag 
vorm te geven en de menselijke waarde en waarde te 
bepalen is de onderscheidende factor tussen Satan's en 
God's principes.  

 
Arbitraire Beloning  
In Satan's principe van goed en kwaad, moeten goede 

daden willekeurig beloond worden met een maximale 
blootstelling, zodat mensen zullen blijven kiezen om goed 
te doen. De doener van goede werken wordt niet alleen 
geëerd met een willekeurige beloning, maar ook met een 
willekeurige erkenning en een willekeurige acceptatie. 
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Wanneer het goede wordt uitgevoerd, juicht de hele 
wereld deze grootmoedigheid toe.    Jezus, aan de andere 
kant, vertelde ons dat we onze goede daden in het geheim 
moeten doen, en niet op zoek moeten gaan naar een 
woordelijke erkenning. Volgens het principe van goed en 
kwaad zijn de motivaties om goed te doen onbelangrijk, 
zolang het eindresultaat maar wordt bereikt. Het doel 
heiligt de middelen," en willekeurige beloningen en 
straffen zijn de middelen waarmee resultaten worden 
bereikt. Daarom ligt de nadruk in de rechtsorde van Satan 
vooral op de uitvoering en is het werk georiënteerd.  

Er is sprake van liefde in de goede werken van het 
principe van goed en kwaad, maar het is een menselijke 
liefde die voortkomt uit het egocentrische, op zichzelf 
gerichte menselijke hart. De egoïstische menselijke modus 
operandi streeft naar erkenning en applaus en zal zich tot 
het uiterste inspannen om haar behoefte te bevredigen om 
boven anderen uit te stijgen en zich te onderscheiden. Het 
oordeelt altijd over zijn positie op de ladder van het succes 
ten koste van anderen, en het zal steeds hoger en hoger 
komen ten koste van anderen. Het kan zijn egoïsme 
verhullen door goede werken om zijn ware ambitie te 
verbergen, maar het blijft niettemin zelfgericht. Dat is het 
menselijk hart, en er is geen ontkomen aan buiten Jezus 
Christus.  

 
Willekeurige bestraffing 
De andere motiverende factor in het principe van goed 

en kwaad is het gebruik van straf om goed gedrag uit te 
lokken of vorm te geven, en alle strafmethoden zijn per 
definitie gewelddadig, van het subtiele tot het openlijke. 
In Lucifer's nieuwe rechtsorde was willekeurige 
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bestraffing een eerste vereiste. In feite was het over de 
kwestie van de willekeurige straf dat hij zijn rechtsorde in 
het universum introduceerde, en dit was de fundamentele 
kwestie voor zijn rebellie tegen God.    Hij beweerde dat 
de achilleshiel in God's wet van AGAPE liefde voor het 
bestuur van het universum zijn gebrek aan willekeurige 
straf was. Hij beweerde en voorspelde dat zonder 
willekeurige straf, God's rechtstaat gedoemd was te 
mislukken. Aangezien er geen inherente straf was in de 
AGAPE-liefde, had Lucifer zelf de vrijheid om zijn wet in 
te voeren zonder te hoeven vrezen voor straf of 
vernietiging van God. Wat hij echter niet accepteerde, 
zelfs nadat God hem had gewaarschuwd, is dat 
onvermijdelijke en onstuitbare straffen en vernietiging 
zouden plaatsvinden vanuit zijn eigen gewelddadige 
systeem. 

In de wet van goed en kwaad van Satan wordt het kwaad 
willekeurig veroordeeld en bestraft met verbaal of fysiek 
geweld, ostracisme of het opleggen van straffen, om er 
maar een paar te noemen.    Er zijn allerlei negatieve 
correctiemethoden die hij gebruikt om 
gedragsverandering bij de betrokkenen teweeg te 
brengen. Welke vorm deze straffen ook aannemen, ze zijn 
allemaal gewelddadig. Het gebruik van fysiek geweld als 
straf is de meest zichtbare vorm van geweld, waarbij de 
dood de meest drastische is. Subtielere vormen van 
geweld lijken misschien niet gewelddadig, maar zijn net 
zo schadelijk en dodelijk. Ze kunnen de vorm aannemen 
van afwijzing, de stille behandeling, achterklap, roddel, 
karaktermoord, liegen, stelen, emotioneel en 
psychologisch misbruik, enz..., met verschillende 
gradaties en combinaties van het voorgaande. Wanneer 
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we stoppen met het gebruik van het principe van goed en 
kwaad en het onvoorwaardelijke liefdesprincipe van God 
gaan gebruiken, zal al het fysieke, psychologische en 
emotionele geweld dat we anderen aandoen ophouden te 
bestaan. In plaats daarvan wordt hun welzijn onze 
grootste zorg en nemen we de verantwoordelijkheid voor 
hun welzijn, zelfs ten koste van ons eigen welzijn. Dat is 
wat Jezus Christus heeft laten zien door zijn eigen 
voorbeeld. 

 
 Het beoordelen van elkaar is de eerste stap in het 

proces van willekeurige beloning en bestraffing. 
Toen Lucifer de onvoorwaardelijke aard van Gods wet 

van AGAPE-liefde weggooide, stelde hij automatisch een 
systeem in om de handelingen en motieven van de mens 
te beoordelen. In Satan's wet van goed en kwaad moet 
iemands schuld of verdienste worden vastgesteld voordat 
straf of beloning kan worden uitbetaald. Dit proces van 
het vaststellen en bepalen van iemands schuld of onschuld 
kan alleen worden gedaan door het gedrag van mensen af 
te wegen op de balans tussen goed en kwaad. De ene kant 
van de balans weegt goed, de andere kant weegt kwaad. 
Welke kant zwaarder weegt, bepaalt de uitkomst van het 
oordeel. In Jezus' woorden is dit het oordeel naar het vlees:  

 
Jij oordeelt naar het vlees, ik beoordeel niemand. En toch, 

als Ik oordeel, is Mijn oordeel waar; want Ik ben niet alleen, 
maar Ik ben bij de Vader die Mij gezonden heeft (Johannes 
8:15-16). 

 
Rechtvaardig oordeel  
Toen Jezus zei, dat je oordeelt naar het vlees, bedoelde 

Hij dat degenen tot wie Hij sprak het principe van goed en 
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kwaad als hun meetlat gebruikten.  
Toen Jezus daarentegen zei dat Hij niemand 

beoordeelt, zei Hij dat Hij niemand beoordeelt op basis 
van hun daden om hen ofwel willekeurig te belonen ofwel 
te straffen. Het soort oordeel dat Jezus gebruikt is het ware 
oordeel, een goddelijk oordeel, dat Hij rechtvaardig 
oordeel noemde, en dat niet verward mag worden met het 
oordeel dat inherent is aan het principe van goed en kwaad: 

 
Oordeel niet naar het uiterlijk, maar oordeel met een 

rechtvaardig oordeel (Joh. 7:24; cursivering toegevoegd). 
 
Tenslotte is er voor mij de kroon van de gerechtigheid 

gelegd, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij op die 
Dag zal geven, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die 
Zijn verschijnen hebben liefgehad (2 Timoteüs 4:8; 
cursivering toegevoegd). 

 
Gods rechtvaardig oordeel is altijd gebaseerd op Zijn 

wet van onvoorwaardelijke liefde en is geen oordeel dat 
draait om menselijk gedrag.  

Merk in het vorige vers op dat de rechtvaardige 
Rechter de kroon van het leven geeft aan Paulus en aan 
allen die van Zijn verschijnen op die dag houden. Zij die van 
Zijn verschijnen houden zijn zij die zijn gestorven in de 
hoop op de opstanding bij de tweede komst, en zij die op 
die Dag nog in leven zullen zijn. Zij hebben het geschenk 
van het leven dat vrijelijk aan allen is gegeven 
geaccepteerd, omdat zij geloofden in het getuigenis van 
Jezus over de onvoorwaardelijke aanvaarding door de 
Vader van ieder van ons.  

Wanneer de Bijbel zegt dat we beoordeeld zullen 
worden door onze werken, moet men begrijpen dat 
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werken het enige zichtbare bewijs zijn van wat we 
innerlijk geloven. Daarom zal het door onze daden 
duidelijk worden of we hebben geloofd wat Jezus Christus 
ons heeft verteld over de onvoorwaardelijke liefde van 
God, of dat we in slavernij zijn gebleven met de principes 
van Satan's willekeurige wet van goed en kwaad. 

God kan niet oordelen in de menselijke zin, naar het 
vlees, en tegelijkertijd onvoorwaardelijk liefhebben. Het 
oordeel dat Jezus noemde als Mijn oordeel is waar, toen Hij 
zei: Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel over niemand; en toch, 
als Ik oordeel, is Mijn oordeel waar; want Ik ben niet alleen, maar 
Ik ben met de Vader die Mij gezonden heeft (Johannes 8:15, 16), 
is een oordeel dat gebaseerd is op AGAPE-liefde, niet op 
het goede en het kwade.  

 
Het Uiteindelijke Oordeel is de Ontvangst of 

Verwerping van Jezus' Openbaring van God's Liefde 
Jezus Christus is het geschenk dat God aan de wereld 

gaf om Gods niet-oordelende en niet-oordelende karakter 
te onthullen. Volgens de Joodse wet werd door de mond 
van twee getuigen iets als waarachtigs vastgesteld, en 
door het getuigenis van Hem en de Vader werd dit 
geschenk van de openbaring van het karakter van God als 
waarachtig vastgesteld. 

Als er al iets negatiefs is met betrekking tot het bijbelse 
oordeel, wat Jezus Christus en de Vader betreft, dan heeft 
dat te maken met onze reactie op en de aanvaarding van 
de gave die we hebben gekregen. We hebben de vrijheid 
om het getuigenis van Jezus te aanvaarden of te 
verwerpen, en dit zal ons oordeel zijn.    Dit oordeel 
impliceert de aanvaarding of verwerping van zijn 
liefdesbeginsel. Het oordeel van Jezus wordt in praktijk 
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gebracht door het geven van het licht dat Hij kwam 
werpen op het karakter van God, en is daarom het 
resultaat van het getuigenis dat Hij gaf met betrekking tot 
de principes van Zijn Vader: 

 
En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, dan 

beoordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de 
wereld te beoordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij 
verwerpt en Mijn woorden niet ontvangt, heeft datgene wat 
hem oordeelt - het woord dat Ik heb gesproken zal hem op de 
laatste dag oordelen. Want Ik heb niet op Mijn eigen gezag 
gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft heeft Mij 
een bevel gegeven, wat Ik moet zeggen en wat Ik moet 
zeggen. En Ik weet dat Zijn bevel het eeuwige leven is. 
Daarom, wat Ik ook spreek, zoals de Vader Mij heeft gezegd, 
zo spreek Ik (Johannes 12:47-50). 

 
De apostel Johannes bevestigt dat het oordeel te 

maken heeft met onze acceptatie of afwijzing van Jezus: 
 
Dat was het ware licht dat licht geeft aan elke man die 

op de wereld komt. Hij was in de wereld, en de wereld werd 
door Hem gemaakt, en de wereld kende Hem niet. Hij kwam 
tot de zijne en de zijne ontving Hem niet. Maar zovelen die 
Hem ontvingen, gaf Hij het recht om kinderen van God te 
worden, aan hen die in Zijn naam geloven: die niet uit bloed, 
noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, 
maar uit God zijn geboren (Johannes 1:9-13). 

 
Oordeel nadat het vlees is uitgelegd in de preek op 

de berg 
De waarschuwing van Jezus tegen het gebruik van het 

oordeel na het vlees verwijst naar onze afweging van 
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elkaars waarde door middel van het satanische oordeel, en 
is te vinden in de Bergrede. Hieronder staan zowel de 
Mattheus- als de Lucasversie: 

 
Oordeel niet, dat je niet beoordeeld wordt. Want met 

welk oordeel u oordeelt, wordt u beoordeeld; en met de 
maatstaf die u gebruikt, wordt die aan u teruggemeten. En 
waarom kijkt u naar de vlek in het oog van uw broer, maar 
houdt u geen rekening met de plank in uw eigen oog? Of hoe 
ga je tegen je broer zeggen: 'Laat me de vlek in je oog 
verwijderen'; en kijk, een plank zit in je eigen oog? 
Hypocriet! Verwijder eerst de plank uit je eigen oog, en dan 
zul je duidelijk zien dat je de vlek uit het oog van je broeder 
moet verwijderen (Matteüs 7:1-5). 

 
 Oordeel niet, en je zult niet worden beoordeeld. 

Veroordeel niet, en u zult niet worden veroordeeld. Vergeef, 
en je zult vergeven worden. Geef, en het zal u gegeven 
worden: goede maat, neergeduwd, door elkaar geschud, en 
overreden zal in uw boezem worden gestoken. Want met 
dezelfde maat die u gebruikt, zal het u worden teruggemeten 
(Lucas 6:37). 

 
De plank die in onze ogen ligt, is het feit dat we het 

principe van goed en kwaad van Satan gebruiken in plaats 
van de onvoorwaardelijke liefde van God.  

 
 
De Apostel Paulus waarschuwt ons niet te oordelen... 
Verdere waarschuwingen om het oordeel over het 

principe van goed en kwaad van Satan los te laten zijn te 
vinden in de brieven van de apostel Paulus: 
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Laat hem die niet eet hem niet verachten en laat hem die 
niet eet niet oordelen over hem die eet; want God heeft hem 
ontvangen. Wie ben jij om over andermans dienaar te 
oordelen? Voor zijn eigen meester staat of valt hij. 
Inderdaad, hij zal worden gemaakt om te staan, want God is 
in staat om hem te laten staan (Romeinen 14:3-4). 

 
Maar waarom beoordeel je je broer? Of waarom toon je 

minachting voor je broer? Want we zullen allemaal voor de 
rechterstoel van Christus staan. Want er staat geschreven: 
'Zoals Ik leef, zegt de Heer, iedere knie zal zich voor Mij 
buigen en iedere tong zal voor God biechten'. Dan zal ieder 
van ons verantwoording afleggen aan God. Laten we daarom 
niet meer over elkaar oordelen, maar laten we dit oplossen, 
niet om een struikelblok of een oorzaak voor de val van onze 
broeder op te werpen (Romeinen 14:10-13). 

 
Maar bij mij is het een heel kleinigheid dat ik door u of 

door de menselijke rechter moet worden beoordeeld. In feite 
veroordeel ik mezelf niet eens. Want ik weet niets tegen 
mezelf, maar toch wordt ik daar niet door gerechtvaardigd; 
maar Hij die over mij oordeelt is de Heer. Oordeel daarom 
niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die zowel de 
verborgen dingen van de duisternis aan het licht brengt als 
de raadgevingen van de harten openbaart. Dan zal ieders lof 
van God komen (1 Korintiërs 4:3-5). 

 
De enige hoop van de mensheid is om voor de 

rechterstoel van Christus te staan, want met Hem is er 
geen veroordeling en iedereen is vrijgesproken. Paulus 
zegt dat hij in feite niet eens over zichzelf oordeelt, en God 
is in staat om hem en iedereen te laten staan door zijn 
AGAPE-liefde. 
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Hij die oordeelt volgens de wet van de AGAPE-

liefde. 
James gaat zo ver om uit te spreken dat hij die oordeelt 

na het vlees, dat wil zeggen,  
rechters en spreekt tegen zijn broer, rechters van de 

wet. Hoe oordeelt hij over de wet en welke wet oordeelt 
hij? Hij oordeelt over Gods Wet van onvoorwaardelijke 
liefde en verwerpt deze in feite in plaats van Satan's wet 
van goed en kwaad. En door Gods wet van 
onvoorwaardelijke liefde te verwerpen, verwerpt hij God 
zelf.  

  
Spreek niet kwaad over elkaar, broeders. Wie kwaad 

spreekt over een broeder en zijn broeder oordeelt, spreekt 
kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Maar als je over 
de wet oordeelt, ben je geen doener van de wet, maar een 
rechter. Er is één wetgever, die in staat is om te redden en te 
vernietigen. Wie ben jij om over een ander te oordelen? 
(James 4:11-12). 

 
 Er is een Lawgiver.  God, de Schepper van hemel 

en aarde, heeft maar één ultieme opperste wet, en dat 
is AGAPE-liefde. Hij redt en vernietigt door ons de 
ultieme vrijheid te geven om ofwel Hem ofwel Satan te 
kiezen. Inherent aan de keuze die we maken is ofwel 
vernietiging ofwel verlossing. Elkaar beoordelen 
plaatst ons duidelijk in het domein van Satan.         

 
De betekenis van de stam van Dan en de honderd- 

en vierenveertigduizend... 
Het gewicht van deze zaak kan worden gerealiseerd 

door de stammen die deel uitmaken van de 
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vierenveertigduizend waarover in hoofdstuk 7 van de 
Openbaring wordt gesproken, van dichtbij te bekijken. De 
hier genummerde stammen zijn Judah, Reuben, Gad, 
Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, 
Zebulun, Joseph en Benjamin. Als we deze namen 
vergelijken met de oorspronkelijke twaalf zonen van 
Jakob, kunnen we zien dat ze dat waren: Reuben, Simeon, 
Levi, Juda, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin, Dan, Nafthali, 
Gad en Asher (Genesis 35:23; cursivering toegevoegd).  

Slechts elf van de oorspronkelijke namen staan 
vermeld in de vierenveertigduizend. De twaalfde naam 
die als onderdeel van het getal in de Openbaring staat 
vermeld is Manasseh, die geen zoon van Jakob was, maar 
van Jozef: 

 
En na deze dingen zag ik vier engelen staan op de vier 

hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde 
vasthielden, opdat de wind niet op de aarde, op de zee of op 
eender welke boom zou waaien. En ik zag een andere engel 
opstijgen uit het oosten, met het zegel van de levende God. 
En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie het 
was verleend om de aarde en de zee te schaden, en zei: 
"Schaadt de aarde, de zee en de bomen niet totdat we de 
dienaren van onze God op hun voorhoofd hebben verzegeld. 
En ik hoorde het aantal van hen die werden verzegeld. 
Honderdvierenveertigduizenden van alle stammen van de 
kinderen van Israël werden verzegeld: Van de stam van Juda 
werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van Ruben 
werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van Gad 
werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van Aser 
werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van Nafthali 
werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van Manasse 
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werden twaalf duizend verzegeld; van de stam van 
Simeon werden twaalfduizend verzegeld; van de stam van 
Levi werden twaalfduizend verzegeld; van de stam van 
Issaschar werden twaalfduizend verzegeld; van de stam van 
Zebulon werden twaalfduizend verzegeld; van de stam van 
Jozef werden twaalfduizend verzegeld; van de stam van 
Benjamin werden twaalfduizend verzegeld (Openbaring 
7):1-8; cursivering toegevoegd). 

 
Manasseh, Joseph's zoon, verving Jacob's zoon, Dan. 

Dan wordt niet genoemd als een van hen die verzegeld 
zullen worden met het zegel van God zoals in Openbaring 
7 wordt gesproken. Waarom wordt Dan niet in dit 
nummer genoemd? Het antwoord zou kunnen worden 
gevonden in Jakob's laatste zegening over de broers vlak 
voor zijn dood:  

 
Dan zal zijn volk beoordelen als een van de stammen van 

Israël. Dan zal trouwens een slang zijn, een adder bij het 
pad, die de hielen van het paard bijt, zodat zijn ruiter 
achterover valt. Ik heb gewacht op Uw redding, O HEEREN 
(Genesis 49:16-17)! 

 
Door zijn volk te beoordelen plaatste Dan zichzelf 

buiten het bereik van Gods wet van onvoorwaardelijke 
liefde, en hij paste zich niet aan om met het karakter van 
God verzegeld te worden. Hij werd trouwens als de slang, 
een adder op het pad, een aanklager zoals de oude slang die de 
Duivel wordt genoemd: 

 
 Zo werd de grote draak uitgeworpen, die oude slang, die de 

duivel en de satan noemde, die de hele wereld bedriegt; hij werd 
naar de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem 
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uitgeworpen. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 
"Nu is het heil en de kracht, en het koninkrijk van onze God en 
de kracht van zijn Christus gekomen, want de aanklager van 
onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God 
beschuldigde, is neergeworpen (Openbaring 12:9-10; 
cursivering toegevoegd). 

 
Dan, de rechter van zijn volk, doet denken aan Satan, 

de aanklager van onze broeders; hij bijt in de hiel van het 
paard, zodat de ruiter achterover valt. Dan wordt een 
struikelblok voor zijn volk en laat het achterover vallen, 
weg van de ware kennis van God. Daarom wordt hij, net 
als zijn vader de Duivel, en door zijn eigen keuze, uit de 
gemeenschap van zijn volk geworpen.  

De laatste woorden in Jacob's zegen zijn op zijn zachtst 
gezegd raadselachtig. Het lijkt erop dat hij bijna zucht van 
pijn voor de geest die in zijn zoon zit. Wat bedoelt hij als 
hij zegt dat ik heb gewacht op Uw redding, O Jehova?  Ziet 
Jakob uit naar de tijd dat Gods gerechtigheid volledig zal 
worden geopenbaard door de beloofde Messias, in wie 
geen enkele veroordeling of beschuldiging tegenover de 
mensheid bestaat?  

  
Er is nu dus geen veroordeling voor hen die in Christus 

Jezus zijn, die niet naar het vlees, maar naar de Geest 
wandelen. Want de wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en de dood (Romeinen 8:1-2). 

 
Satan legt orde op door gedrag te controleren door 

goed en kwaad. 
Wij zijn naïef om te denken dat Satan alleen 

geïnteresseerd is in het veroorzaken van schade, dood, 
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verwoesting en kwaad, wat inderdaad de uiteindelijke, 
ware uitkomst is van zijn principe. Maar weinigen van ons 
beseffen dat Satan het principe van goed en kwaad heeft 
geïntroduceerd in een daadwerkelijke poging om orde te 
scheppen en ook goed gedrag te produceren. De meesten 
van ons begrijpen niet dat de reden waarom Satan zijn 
eigen wet in het universum bedacht was om een nieuwe 
universele orde voor het bestuur, een nieuwe wereldorde, 
als het ware te implementeren. Daarom gebruikt Satan, 
om goed gedrag te bevorderen en het kwaad te beteugelen 
en te beheersen, willekeurige beloningen en straffen.  

De redenering achter zijn principe is gebaseerd op de 
vooronderstelling dat mensen ervoor zullen kiezen om 
goed te doen om de straf te vermijden die ze zouden 
krijgen als ze kwaad deden.  Deze manier van denken was 
gebaseerd op het verkeerde idee, dat de menselijke logica 
is gaan accepteren, dat hoe meer beloningen er zijn voor 
het doen van het goede,  

hoe minder het kwaad zal zegevieren; maar als dat 
niet werkt, hoe gruwelijker het kwaad, hoe drastischer de 
straf moet zijn om goed gedrag te bewerkstelligen. Satan 
geloofde dat zijn methode om een modelmaatschappij tot 
stand te brengen beter was dan die van God; daarom 
bevorderde hij dit systeem van goed en kwaad, waarin hij 
een systeem van willekeurige beloningen en straffen 
gebruikt om het kwaad te beteugelen en te beheersen.  

Willekeurige beloning en willekeurige bestraffing zijn 
slechts aangeboren in het domein van Satan van goed en 
kwaad. Mensen zullen ervoor kiezen om het goede te doen 
omdat het een beter alternatief is dan de straf die wordt 
ontvangen voor het doen van het kwade. Dit is tot op 
zekere hoogte effectief, vooral omdat hoe gruwelijker het 
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kwaad, hoe drastischer de straf. Hij houdt zich ook bezig 
met beloningen, want hoe meer beloningen er zijn voor 
het doen van goed, hoe minder kwaad er zal worden 
gedaan.    

Aangezien Adam en Eva Satan hebben gevolgd door 
te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, werkt 
de hele wereld volgens zijn principe, van het laagste 
niveau van persoonlijke relaties tot het hoogste niveau van 
de overheid. 

 
  
Straf wordt gebruikt in de opvoeding van kinderen 
Het algemene gezegde dat veel ouders gebruiken, 

'spaar de staaf en verwen het kind,' is gebaseerd op de 
volgende verzen uit het Boek der Spreuken: 

 
Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon, maar wie hem 

liefheeft, disciplineert hem snel (Spreuken 13:24). 
 
Helaas hebben de meeste ouders verkeerd begrepen 

wat de hengel betekent. Daarom gebruiken ze 
verschillende vormen van lichamelijke straf om hun 
kinderen te disciplineren in een poging hen te dwingen tot 
goed gedrag. Een beter en goed begrip van de hengel is 
dat deze door de goede herder als instrument werd 
gebruikt om de schapen te leiden, maar niet om ze op 
enigerlei wijze te kwetsen. De roede waarnaar hier wordt 
verwezen is dezelfde roede waarover in Psalm 2:9, 
Openbaring 2:26-27, 12:3-5 wordt gesproken. In elk van 
deze passages verwijst de ijzeren roede naar de 
onbreekbare aard van Gods eeuwige wet van de liefde 
zoals die door Jezus Christus is geopenbaard: 
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Gij zult ze breken met een ijzeren staaf; Gij zult ze aan 
stukken slaan als een pottenbakkersvat (Psalm 2:9; 
cursivering toegevoegd). 

 
En wie overwint en Mijn werken tot het einde toe 

bewaart, die zal Ik macht geven over de volken - Hij zal hen 
regeren met een ijzeren staaf; zij zullen aan stukken 
worden geslagen zoals de pottenbakkersvaten - zoals Ik ook 
van Mijn Vader heb ontvangen, en Ik zal hem de morgenster 
geven (Openbaring 2:26-27; cursivering toegevoegd). 

 
Merk in de bovenstaande verzen op dat Jezus macht 

over de naties zal geven aan hen die het principe van goed 
en kwaad overwinnen, en dat zij samen met Hem zullen 
heersen, door de wet van AGAPE-liefde. 

 
En een ander teken verscheen in de hemel: zie, een grote, 

vurige rode draak met zeven koppen en tien hoorns, en zeven 
diademen op zijn koppen. Zijn staart trok een derde van de 
sterren van de hemel en wierp ze naar de aarde. En de draak 
stond voor de vrouw die klaar was om te baren, om haar Kind 
te verslinden zodra het geboren was. Ze droeg een mannelijk 
Kind dat alle naties zou regeren met een ijzeren staaf. En 
haar Kind werd ingehaald door God en Zijn troon 
(Openbaring 12:3-5; cursivering toegevoegd). 

 
De vurige draak trok een derde van de sterren van de 

hemel naar het principe van goed en kwaad en wierp ze naar 
de aarde, waar Adam en Eva ook zijn systeem 
adopteerden. Maar het mannelijke Kind, Jezus Christus, 
kwam zijn aardse kinderen te hulp en gaf zijn leven, zodat 
de liefde van God kan worden waargenomen. 
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Nu zag ik de hemel opengaan, en zie, een wit paard. En Hij, 
die op hem zat, werd trouw en waarachtig genoemd, en in 
gerechtigheid oordeelt Hij en voert oorlog. Zijn ogen waren als 
een vlam van vuur, en op zijn hoofd stonden vele kronen. Hij 
had een naam geschreven die niemand kende behalve hijzelf. Hij 
was gekleed met een gewaad dat in bloed was gedrenkt, en Zijn 
naam heet Het Woord van God. En de legers in de hemel, gekleed 
in fijn linnen, wit en schoon, volgden Hem op witte paarden. Nu 
gaat uit Zijn mond een scherp zwaard, dat Hij daarmee de naties 
moet slaan. En Hijzelf zal over hen heersen met een ijzeren 
staaf. Hijzelf treedt de wijnpers van de woestheid en de toorn 
van de Almachtige God tegemoet. En Hij heeft op zijn kleed en 
op zijn dij een naam geschreven: KONING VAN KONINGEN 
EN HEEREN (Openbaring 19:11-16). 

 
 Jezus Christus, de gelovige en ware, het Woord van God, 

voert oorlog in gerechtigheid, dat wil zeggen niet met goed 
en kwaad, maar met AGAPE-liefde. Het scherpe zwaard 
dat uit zijn mond gaat, is de waarheid over Gods karakter, 
waarmee Hij de naties zou moeten slaan. Jezus Christus 
sloeg de volken aan het kruis, waar we de ultieme 
openbaring van de liefde van God mogen aanschouwen. 
Het is door de dienst van het hart dat God 
gehoorzaamheid opwekt, en niet door het gebruik van 
geweld. Zo is de liefde de sterkste van alle machten en zal 
ze blijven bestaan als alle dingen mislukken. Haar kracht 
gaat zelfs verder dan het graf: 

 
Zet Mij een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm; 

want de liefde is zo sterk als de dood (Lied van Salomo 8:6). 
 
De wereldse betekenis van de staaf 
De wetten van niet alleen ons land, maar van de hele 
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wereld zijn in de richting van het principe van goed en 
kwaad gegaan, en waarom ook niet, omdat het zo logisch 
is voor de menselijke geest. Om de escalatie van de 
misdaad te voorkomen, worden de wetten van de 
nultolerantie met zware straffen bestraft in een poging om 
verkeerde handelingen in de kiem te smoren. Het grootste 
voorbeeld hiervan is de doodstraf, het ultieme 
afschrikmiddel. Maar er bestaat al empirisch bewijs om 
aan te tonen dat dit systeem een mislukking is.  

Wat in het handelen van de mensheid wordt gezien, is 
het bewijs dat het principe van goed en kwaad van Satan niet 
werkt. De meeste van onze kwade daden worden in het 
geheim gedaan en als deze allemaal bekend zouden 
worden gemaakt en gepubliceerd, zouden we het 
overweldigende bewijs hebben dat Satan's systeem heeft 
gefaald. Het enige wat men hoeft te doen is het nieuws te 
volgen om dit te beseffen! Ondanks de afschrikkende 
werking ervan, slaagt het systeem van goed en kwaad er nog 
steeds niet in om het kwaad in de wereld te voorkomen; 
de mensen overtreden nog steeds de wet, terwijl ze hopen 
dat ze niet gepakt zullen worden. Elke keer als we geweld 
tegen een kind gebruiken, leren we dat kind geweld te 
gebruiken. In plaats van het kwaad te verstikken, promoot 
dit systeem het juist, en geweld brengt geweld voort. Dit 
is genoeg bewijs dat dit systeem niet van God komt. 

 
Goed en kwaad is één principe, niet twee... 
We hebben gezien dat de boom van de kennis van goed en 

kwaad het principe en het karakter van Satan 
vertegenwoordigt, en de boom van het leven het principe en 
het karakter van God. Door Satan's principe te 
vertegenwoordigen door één boom, liet God zelfs in de 
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tuin zien dat dit principe van goed en kwaad geen twee 
afzonderlijke principes zijn, maar één samengevoegd 
principe van twee schijnbaar tegengestelde concepten. 
Binnen dit systeem zijn zowel goed als kwaad één en 
hetzelfde principe, en beide zijn volledig kwaadaardig. 
Het is een illusie, een misleiding dat goed en kwaad twee 
tegengestelde principes zijn.  

 
We moeten niet vergeten dat Satan een derde van de 

engelen kon overtuigen van de waarde van zijn principe 
en dat ze briljante wezens waren; we hebben dus te maken 
met iets dat uiterst verleidelijk en overtuigend is. Maar 
God maakte het ons gemakkelijk, door ons te laten zien 
dat de ene boom het karakter van God vertegenwoordigt 
en de andere boom het karakter van Satan. Zo eenvoudig 
is het. De ene boom vertegenwoordigt Gods manier van 
regeren en de andere boom vertegenwoordigt die van 
Satan. Het samengevoegde principe van de boom van de 
kennis van goed en kwaad is in alle opzichten tegenstrijdig 
met Gods eenheidsprincipe dat door de boom van het leven 
wordt uitgedrukt. Het ene is de bron van het leven en het 
andere de bron van de dood; het ene is van God, het 
andere is van Satan.       

 Goed en kwaad is daarom het enkelvoudige heersende 
principe dat door Satan is bedacht. Het is een hybride 
principe, en het was de ongerechtigheid die in Lucifer's 
hart is ontstaan. 

 
Het goede van goed en kwaad is ook kwaadaardig.  
De mensheid is bedrogen door te geloven dat de twee 

woorden goed en kwaad in Satan's principe van goed en 
kwaad tegenover elkaar staan: dat goed is goed, en kwaad is 
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kwaad. We hebben goed en kwaad, dit ene, 
samengesmolten, verdorven, principe van Satan, verdeeld 
in twee antithetische principes, goed versus kwaad, terwijl 
in werkelijkheid goed en kwaad één enkel principe is. Goed 
en kwaad zijn in dit verband twee kanten van dezelfde 
medaille, en de medaille is de boom van de kennis van goed 
en kwaad. Als Gods antagonist zijn Satan en alles wat door 
hem is afgekondigd totaal anders en afgezien van God en 
zijn principe van AGAPE-liefde. Daarom is dit goed in 
Gods geestelijke werkelijkheid, en vanuit een bijbels 
perspectief, net zo immoreel en kwaadaardig als Satan is, 
in vergelijking met God.  

Hoewel ze oppervlakkig gezien tegengestelden lijken 
te zijn, is het zo dat zowel het goede als het kwade in het 
principe van Satan uiteindelijk in de ondergang en de 
dood terechtkomen.    Wanneer ze in de context van goed 
en kwaad worden gebruikt, zijn ze een eenheidsprincipe, 
en ze resulteren allebei in de dood.  

 
Er is geen vrijheid van keuze in Satan's principe van 

goed en kwaad... 
Omdat God aan al Zijn intelligente wezens vrijheid 

van keuze geeft, kunnen zij voor of tegen Hem kiezen. 
Zonder deze vrijheid zou Satan zelf niet de kans hebben 
gehad om het principe te introduceren dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad in het universum.  

Satan beweert ook dat er vrijheid van keuze is in zijn 
principe van goed en kwaad, anders zou hij het niet hebben 
voorgesteld of ingesteld. Maar als Satan absolute autoriteit 
had, zou hij autocratische controle hebben gehad over 
welke vorm van bestuur in het universum zou hebben 
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geheerst. De enige rechtsorde, het enige principe dat zou 
hebben mogen heersen of bestaan zou zijn geweest 
datgene wat de boom van de kennis van goed en kwaad 
vertegenwoordigt. Het moet worden benadrukt dat Satan 
nooit zou toestaan dat er alternatieve principes zouden 
bestaan naast zijn principe dat wordt vertegenwoordigd 
door de boom van de kennis van goed en kwaad. Het principe 
van goed en kwaad laat geen keuze of aanbod toe. Inherent 
aan zijn principe is dat er geen enkele alternatieve keuze 
mogelijk is. Feitelijk laat Satan's principe dus geen enkele 
vrijheid toe, want er is geen beschikbare keuzevrijheid 
binnen zijn principe. Daarom kenmerkt de Bijbel het 
koninkrijk van Satan als slavernij, en de slavernij die de 
kinderen van Israël in Egypte hebben ervaren is een soort 
slavernij die in het principe van Satan betrokken is. De 
antitype is het principe van goed en kwaad.  Sinds Adam en 
Eva aan dit principe deelnamen, wordt de mensheid er als 
slaaf aan gehouden. Alleen Jezus Christus kan ons 
bevrijden van Satan's principe van goed en kwaad en leidt 
ons naar Kanaän, het land dat stroomt van melk en 
honing, een symbool van waar AGAPE-liefde heerst. 
Aangezien Satan's principe van goed en kwaad breed 
gesymboliseerd wordt door de slavernij in Egypte, en 
meer specifiek door slavernij aan onze vleselijke natuur, 
waaraan we allemaal geketend zijn bij de geboorte, belooft 
Jezus ons dat we, als we de waarheid over Gods karakter 
omarmen, inderdaad vrij zullen zijn. 

 
 Goed en kwaad biedt geen keuze, want het 

culmineert in de dood... 
Hoewel goed en kwaad twee verschillende begrippen 

lijken te vertegenwoordigen, het ene goed en het andere 
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kwaad, en dus het idee lijken over te brengen dat er een 
keuze bestaat binnen het principe zelf, is de schijnbare 
keuze tussen de twee een geestelijke waanvoorstelling. 
Keuze bestaat niet in het principe van Satan, omdat zowel 
het goede als het kwade in de dood uitmondt.  

Maar hoe kan de vernietiging en de dood het gevolg 
zijn van het goede? Hoe kan chaos uit het goede 
voortkomen? Alleen al om de reden dat in de 
samenwerking met het kwaad, dit goed helemaal niet echt 
goed is.    Het goede dat aanwezig is in het principe van 
goed en kwaad is tegenstrijdig met de essentie van Gods 
AGAPE-liefde. Dit goed is net zo tegenstrijdig en 
tegenstrijdig, net zo onverenigbaar en onverzoenlijk als 
het kwaad onverenigbaar en onverzoenlijk is met Gods 
AGAPE-liefde. Aangezien de boom van de kennis van goed en 
kwaad het principe van Satan vertegenwoordigt, is dit 
bijzondere goed in zijn bestuurssysteem ook kwaadaardig 
en zal het uiteindelijk uitmonden in de dood, omdat God 
heeft gezegd dat het dat zou doen.  

 Keuzevrijheid is slechts een bedrieglijke 
waanvoorstelling in het principe van Satan, omdat we, 
zoals reeds besproken, bedrogen zijn om te geloven dat 
het goede en het kwade van goed en kwaad twee 
tegengestelde, afzonderlijke principes zijn. Degenen die 
zich bewust zijn van deze misleiding weten dat er een 
regelrechte leugen zit in de verkeerde voorstelling van 
zaken dat er vrijheid van keuze is in het principe van 
Satan. Zijn principe zelf garandeert dat er nooit een 
alternatief principe beschikbaar zal zijn om uit te kiezen, 
omdat die intentie resoluut en inherent is vastgelegd in 
zijn principe. 
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Het Goede van Goed en Kwaad is Kwaad omdat het 
Egocentrisch is. 

Waarom is het goede in Satan's principe slecht? Omdat 
inherent aan dit goed het directe tegenovergestelde is van 
Gods essentie en aard van AGAPE-liefde. Dit goed is 
egocentrisch, want het zoekt de beste resultaten voor 
zichzelf. Dit goed streeft naar het maximaliseren van de 
voordelen die voor zichzelf verworven zijn. Onder dit goed 
zal het doel de middelen rechtvaardigen om de maximale 
zelfontplooiing en zelfbevrediging te oogsten.    Dit goed is 
de ultieme vorm van egoïsme, waarbij de primaire 
motivatie voor iemands acties de maximale willekeurige 
beloning zal zijn die men kan verwerven. Dit goed doet 
misschien geen openlijke schade aan iemand anders, maar 
als er een duwtje in de rug komt, zal het zijn eigen 
bescherming zoeken wanneer het geconfronteerd wordt 
met gevaar. Men kan zich afvragen, als dit goed deel 
uitmaakt van het kwaad, waarom zou het dan de 
confrontatie met het kwaad vrezen? Het antwoord ligt in 
het feit dat angst inherent is aan het principe van goed en 
kwaad, en het doordringt al het goede en het kwade in dat 
domein. 

 
 De wereld gelooft dat het goede en het kwade tot God 

behoort... 
De hele wereld heeft de fout gemaakt dat zij het 

principe van Satan's bestuur heeft geaccepteerd. Hoewel 
Satan de heerser van deze wereld werd nadat Adam en 
Eva hadden gezondigd, heeft de wereld nog steeds 
dezelfde oorspronkelijke keuze die Adam en Eva hadden 
voordat zij zondachten.    Maar erger nog, alle religies in 
de wereld hebben dit principe geaccepteerd als behorend 
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tot God. Dit is waar we allemaal zo diep hebben gedwaald 
in het geloof dat het goede uit de boom van de kennis van goed 
en kwaad van God is.  

Het is cruciaal dat we begrijpen dat God geen deel 
heeft aan het principe van goed en kwaad. Deze kennis biedt 
het essentiële paradigma dat effectief antwoord geeft op 
alle anders onbeantwoorde vragen over de schijnbare 
wraakzuchtige en wraakzuchtige God van het Oude 
Testament. Het is ook noodzakelijk dat dit feilloos wordt 
begrepen, omdat dit begrip eeuwige gevolgen heeft voor 
zowel God als voor ons.    

Merk oordeelkundig op dat het goede in de boom van de 
kennis van goed en kwaad evenzeer in vijandschap is met het 
kruisprincipe van de AGAPE-liefde als het kwaad in het 
principe van goed en kwaad. De aanvaarding van de 
overweldigende onnauwkeurigheid dat dit goed van God 
is, heeft geleid tot ons denken en leven volgens de 
principes van Satan. Met deze cognitieve dissonantie 
hebben we ook gefaald in het nauwkeurig interpreteren 
van de Bijbel. Zo hebben we de eigenschappen van Satan 
aan God toegeschreven.  

 
We gaan verder en beweren dat het kwaad van goed 

en kwaad van God is... 
We zijn eigenlijk nog een stap verder gegaan en 

hebben het kwaad van Satan's doodsprincipe van goed en 
kwaad genomen en beweren dat het ook aan God 
toebehoort! Zo is niet alleen het goede en het kwade het 
principe van God geworden omdat Hij ons willekeurig 
beloont voor het goede, maar het kwade, het principe van 
de straf en zelfs de dood, is van God! Wat hebben we Satan 
in de kaart gespeeld! De realiteit is dat zowel het goede als 
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het kwade van Satan's doodsprincipe één enkel boosaardig 
principe vormen, waar God geen enkele rol in speelt.  

 
De wereld gelooft dat het hele principe van goed en 

kwaad van God is... 
Het overwicht van de gelovigen in God, of het nu 

monotheïstisch of polytheïstisch is, schrijft Hem het 
principe van willekeurige beloning en bestraffing toe. Zij 
denken dat wanneer zij Gods wetten gehoorzamen die 
hun naleving afdwingen, hun positieve gedrag God 
beweegt om op een gunstige manier naar hen toe te 
reageren. Als ze door hun positieve gedrag een gunst van 
God hebben gevonden, denken ze dat ze geaccepteerd en 
beloond zullen worden. De willekeurige acceptatie en 
beloning worden dan door Satan aan hen gegeven en 
worden op een veelvoud aan gunstige en positieve 
manieren tentoongesteld.    

Alle religies hebben, bewust of onbewust, de 
rechtsstaat van goed en kwaad aanvaard als zijnde 
afkomstig van God.    Zij propageren dat God willekeurige 
beloningen heeft ingesteld voor het doen van goede en 
willekeurige straffen voor het doen van kwaad; er wordt 
geleerd dat dit inherent is aan Zijn liefde. Zodra deze 
zogenaamde liefde de geaccepteerde norm wordt en we 
het accepteren als Gods liefde, lukt het ons om Zijn liefde 
te veranderen in een veranderlijke, voorwaardelijke, 
egocentrische liefde die ophoudt goddelijke AGAPE-
liefde te zijn.  

Alle religieuze systemen op aarde, inclusief het 
christendom zelf, hebben dezelfde opvatting dat het God 
is die willekeurig beloont en straft. Dit geloof, verankerd 
in Satan's principe van goed en kwaad, stelt voor dat als je 
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goed doet, God je zal overspoelen met zegeningen, en als 
je kwaad doet, zal Hij je straffen.  

Straf is een onvervreemdbaar onderdeel van het 
principe van Satan, dat door de christelijke gemeenschap 
wordt volgehouden als Gods rechtvaardige, 
wraakzuchtige woede jegens de zondaars die volharden 
in de zonde en het kwaad. In feite wordt er geleerd dat 
straf een broodnodig onderdeel is van zijn liefde en deel 
uitmaakt van de gerechtigheid van God.  

Deze opvatting stelt voor dat overtreders vergelding 
en straf van God krijgen als Zijn wetten en bevelen niet 
worden nageleefd. En als zij volharden in flagrante 
ongehoorzaamheid, dan zullen zij Zijn toorn en 
verwerping neerslaan en uiteindelijk zullen zij een 
gewelddadige, wrede dood ondergaan door Gods 
toedoen voor het overtreden van Zijn wetten. 
Natuurrampen, waarvan beweerd wordt dat het daden 
van God zijn, zijn een voorbeeld van zulke zogenaamde 
vergeldingsstraffen van God jegens de opstandelingen en 
het kwaad. Het is niet van belang dat er in het proces van 
de vreselijke vernietiging van de goddelozen ook enkele 
goede mensen zijn die toevallig op de weg van de 
vernietiging zijn en die daarom ook lijden. 

 
Goed en kwaad heeft AGAPE Liefde vervangen... 
Nogmaals, je kunt je afvragen, hoe kan het goede in het 

principe van goed en kwaad een principe van de dood zijn? 
Eenvoudigweg voorgesteld, verordende God het toen Hij 
zei, van elke boom in de tuin mag je vrijelijk eten; maar van de 
boom van de kennis van goed en kwaad zul je niet eten, want op 
de dag dat je er van eet zul je zeker sterven. 

 Het kan niet worden overschat dat het goede en het 
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kwade in dit principe zowel van Satan zijn en niet verdeeld 
moeten worden om het goede als van God en het kwade als 
van Satan af te beelden. Daarom is het het principe van de 
dood, en het tegenovergestelde van het principe van de 
boom des levens. 

De natuurlijke menselijke geest kan zich niet 
voorstellen hoe het mogelijk is dat het goede in dit systeem 
van goed en kwaad niet van God is. Het is nog 
raadselachtiger voor ons om te denken dat elke vorm van 
goed van Satan kan zijn. Het lijkt de belichaming van 
krankzinnigheid, irrationaliteit en absurditeit om voor te 
stellen dat elke vorm van willekeurig goed niet van God 
komt, maar nog erger, dat een of andere vorm van goed 
van Satan kan komen. Het lijkt het toppunt van 
godslastering om dergelijke beweringen te doen. Maar het 
goede in het principe van goed en kwaad is tegengesteld aan 
Gods AGAPE-liefde en staat haaks op de ware 'goedheid' 
van God.  

 
Nu zie, men kwam en zei tegen hem: 'Goede leraar, wat voor 

goeds zal ik doen opdat ik het eeuwige leven heb'. Dus hij zei 
tegen hem: 'Waarom noem je mij goed? Niemand is goed, 
behalve Eén, dat is God. Maar als je het leven wilt binnengaan, 
hou je dan aan de geboden (Matteüs 19:16, 17).    

 
Als de rijke jonge heerser zich tot de goede leraar richt, 

maakt het antwoord van Jezus precies dit punt: waarom 
noem je mij goed? Er is niemand goed behalve God. De jonge 
heerser richtte zich tot Jezus, de Goede Leraar, met een geest 
die beheerst werd door het principe van goed en kwaad (hij 
wilde weten welke goede werken de beloning van het 
eeuwige leven waardig zouden zijn). Het antwoord dat 
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Jezus gaf lijkt erop te wijzen dat Hij beweert niet goed te 
zijn. Nu weten we dat dit niet het geval is, want Jezus was 
goed en Hij was Goddelijk.    Dus wat probeert Jezus hier 
te zeggen? Jezus scheidde het goede dat in God is van het 
goede dat in het principe van goed en kwaad is - waarom 
noem je mij goed? Toen Hij dat gedaan had, verklaarde Hij 
dat er niemand anders dan God goed is.  Al het goede dat 
in de wereld is, is slechts een vervalsing, een misleiding, 
want het is gebrekkig door egoïstische motieven en 
agenda's. Alleen Gods AGAPE-liefde, het goede waar 
Jezus naar verwees toen Hij zei dat er niemand anders dan 
God goed is, staat als echt goed.    Het kruis is de grote 
demonstratie van het goede dat van God is. 

 
Door het verkeerd begrijpen van Goed en Kwaad 

hebben we AGAPE Liefde volledig genegeerd... 
De overweldigend grote fout om het principe van 

Satan van de boom van de kennis van goed en kwaad op te 
delen in twee afzonderlijke principes, omdat het ene van 
God komt, het andere van Satan, heeft ervoor gezorgd dat 
we het principe van de boom des levens volledig hebben 
weggelaten en zelfs zijn vergeten. De aanvaarding van 
deze bifurcatie van het principe van goed en kwaad heeft 
onze geest verduisterd tot God's principe van AGAPE. 
Wanneer deze mentaliteit in ons is ingebakken, zorgt het 
ervoor dat we de boom van goed en kwaad beschouwen als 
een boom met twee diametraal tegenover elkaar staande 
principes en dat we onze aandacht volledig van het 
principe van de boom des levens afleiden.  

Wanneer het Boom van het Levensprincipe niet langer 
de kern van ons cognitieve streven is, zal er geen ander 
alternatief zijn dan te geloven en te leven volgens het 
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principe van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Zo 
worden we op een slimme manier gebonden aan het 
principe van goed en kwaad, waarbinnen geen 
keuzevrijheid bestaat.  

 
Geloof in een god van beloning en straf egoïstische 

reactie 
Wanneer we geloven dat God ons willekeurig beloont 

en straft naar onze werken, zullen onze reacties op Hem 
puur uit egoïstische motieven komen. Degenen die 
gehoorzaam zijn aan God's wetten en bevelen onder 
dergelijke motivaties zijn volgzaam, ofwel omdat ze de 
willekeurige beloningen die ze aangeboden krijgen 
verlangen, ofwel omdat ze de negatieve gevolgen van de 
straf willen afwenden. Zij die in wispelturige of 
hardnekkige ongehoorzaamheid aan Gods wetten en 
geboden leven, vrezen de willekeurige bestraffing 
waarvan zij geloven dat God die aan hen zal opleggen. Zij 
leven dus in angst voor God.    Dus is het uit angst voor 
willekeurige bestraffing dat zij proberen Gods wet zo 
goed mogelijk te gehoorzamen.  

Beide redenen voor gehoorzaamheid, de ene voor een 
willekeurige beloning en de andere uit angst voor een 
willekeurige straf, zijn gebaseerd op egoïstische motieven. 
Dit is de uitkomst van het principe van Satan. De 
aanhangers van zo'n God zijn niet in staat om met de 
zuiverheid van AGAPE-liefde op Hem te reageren. Zij 
zullen het onmogelijk vinden om Hem te aanbidden in de 
geest en in de waarheid. Zo'n God kan nooit worden 
gehoorzaamd zonder een egoïstisch motief, en ook al 
zouden Zijn gelovigen het anders beweren, ze kunnen niet 
op een liefdevolle manier op dit soort God reageren.    Het 
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is menselijkerwijs onmogelijk om met AGAPE-liefde te 
reageren op iedereen die respect en gehoorzaamheid 
afdwingt door zelfs een oneindige hoeveelheid angst of 
geweld. Het antwoord op een God die het principe van 
goed en kwaad gebruikt, zal altijd bezoedeld zijn met angst 
en egocentrisme.  

 
De ware motivatie voor het gehoorzamen van God is 

zijn AGAPE-liefde 
In zijn toespraak tot de Samaritaanse vrouw zei Jezus 

dat God op zoek was naar aanbidders die Hem in de geest 
en in de waarheid zouden aanbidden. Jezus beweerde 
deze kennis te hebben toen Hij haar vertelde dat Hij de 
Messias was die zou komen: Ik die tot u spreek ben Hij. 

 
Maar het uur komt, en nu is het, dat de ware aanbidders 

de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de 
Vader zoekt zulke om Hem te aanbidden. God is Geest, en zij 
die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en 
waarheid'. De vrouw zei tegen Hem: 'Ik weet dat de Messias 
komt' (die Christus heet). Als Hij komt, zal Hij ons alles 
vertellen. Jezus zei tot haar: 'Ik, die tot u spreek, ben Hij' 
(Johannes 4:23-26). 

 
Wat betekent het om God te aanbidden in de geest en in 

de waarheid? Kunnen we de Vader aanbidden in geest en 
in waarheid als we een valse kennis van Zijn karakter 
hebben? De woorden in waarheid wijzen ons op de 
waarheid over Zijn karakter en Jezus, de Messias die 
kwam, heeft ons alles verteld over het karakter van de 
Vader van AGAPE-liefde. Alleen wanneer we de God van 
AGAPE-liefde aanbidden, aanbidden we Hem in geest en 
waarheid. Volgens Jezus zoekt de Vader dat om Hem te 
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aanbidden.  
 
Christenen gehoorzamen God om beloningen te 

ontvangen of straffen te vermijden 
De meesten van ons zijn het erover eens dat geloven in 

God en leven volgens zijn principes goede bezigheden in 
het leven zijn. Kan er iets zijn dat meer beloont en vervult 
dan het hebben van dergelijke doelstellingen in 
gedachten? Immers, verlossing, het eindresultaat van 
zulke zoektochten, is waar iedereen naar streeft. Na de 
dood kijken we allemaal uit naar de beloning van een zalig 
leven dat voor eeuwig bij God wordt doorgebracht. De 
begunstigde heeft de voorwaarden vervuld om dit 
grootmoedige, willekeurige loon van God te ontvangen; 
aan de voorwaarden is voldaan en de gave is gegeven. De 
welwillende weldoener en de begunstigde zijn beiden 
zeer gelukkig. Helaas is dit een verkeerd beeld van Gods 
redding. 

Wat kan er zo verkeerd zijn aan het ontvangen van de 
gift van het eeuwige leven wanneer de begunstigde aan de 
eisen voldoet? In dit scenario is het maximale voordeel dat 
de begunstigde ontvangt om te geloven en God te 
gehoorzamen een eindeloze voldoening van zichzelf. De 
welwillende weldoener, de God van de gift, was het 
middel waarmee het eindresultaat werd bereikt. De 
naleving van alle eisen en bepalingen van dit formele 
verbondscontract is uitsluitend vastgesteld om het 
beloofde geschenk te ontvangen. Het geloven in een 
bepaalde manier en het volgen van de gestelde 
voorwaarden zou het uiteindelijke voordeel van de hemel 
oogsten. Het goede in deze academische alliantie was dood 
voor elke AGAPE liefdesrelatie tussen de ontvanger van 



117 

 

het geschenk en de welwillende weldoener. De 
willekeurige beloning die van God werd ontvangen was 
de motivatie om aan de eis te voldoen. De houding van 
God verandert echter niet ten opzichte van de 
begunstigde, ondanks de egoïstische reden die ten 
grondslag ligt aan hun naleving om het gewenste loon te 
bereiken. Deze egoïstische motivatie heeft de houding van 
God niet beïnvloed of veranderd, zelfs niet op de minste 
manier ten opzichte van de begunstigde van Zijn gave, en 
dat is alleen maar het geval omdat Hij AGAPE-liefde is.  

  
Sommige gehoorzamen uit angst 
Een andere, en veel schadelijker reden voor 

gehoorzaamheid is de angst - de angst dat God in woede 
de dader willekeurig en grillig zal straffen. Zo'n reden 
voor gehoorzaamheid zou ook als legalisme kunnen 
worden aangemerkt. Maar het is dit antwoord op God dat 
de Christelijke wereld AGAPE liefde noemt. Deze vorm 
van gehoorzaamheid is de aanvaarde egoïstische reden 
om aan Gods eisen te voldoen, maar dit is niet de 
goddelijke manier waarop God wil worden gevolgd.  

 
Het pad van de zegeningen is in AGAPE Liefde 
Maar als we leven volgens Gods principes, dan volgen 

er wel beloningen en zegeningen uit Zijn domein. De 
grenzen worden afgebakend en voorgesteld voor de weg 
van de zegeningen. Intrinsiek in de keuze om Gods pad te 
volgen worden beloningen en zegeningen gevonden. Het 
moet begrepen worden dat dit geen willekeurige daden 
van beloning van een willekeurige en wispelturige God 
zijn. Men leeft niet naar Gods principe om beloningen en 
zegeningen te ontvangen. Men leeft volgens zijn principe 
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nadat men door Gods AGAPE-liefde is bewogen; het is in 
antwoord op deze grote liefde dat men Gods 
raadgevingen om te leven omarmt.  

  
God is niet geïnteresseerd in gedrag, maar in 

onvoorwaardelijke liefdesrelaties. 
God weet dat het enige wat het menselijk gedrag zal 

veranderen een verandering van hart is. Een verandering 
van hart komt alleen voort uit het begrijpen en ervaren 
van de liefde van God uit de eerste hand en door het 
aannemen van Zijn principe van AGAPE-liefde. Dan zal 
het hart doordrongen zijn van het principe van 
onvoorwaardelijke liefde die alleen van God zelf komt.  

Jezus heeft ons geleerd dat als we van Hem en alles 
wat Hij vertegenwoordigt houden, we zowel elkaar als 
onze vijanden moeten liefhebben, want dit zijn Zijn 
geboden. Als we het principe van onvoorwaardelijke 
liefde in ons hart hebben, zullen we in harmonie zijn met 
Hem en de Vader, en zullen we hetzelfde verstand hebben 
als zij. Hij gaf ons dit begrip toen Hij zei: 

 
Als je van me houdt, hou dan mijn geboden (Johannes 

14:15). 
Als jullie je aan Mijn geboden houden, zullen jullie in Mijn 

Liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader heb bewaard 
en in Zijn Liefde zal blijven (Johannes 15:10). 

 
Je zult in Gods AGAPE-liefde blijven als je Gods 

richtlijn gehoorzaamt om elkaar onvoorwaardelijk lief te 
hebben, met AGAPE, inclusief vijanden. Jezus hield het 
gebod van Zijn Vader om te leven volgens AGAPE, 
daarom verbleef Hij in Gods AGAPE-liefde. Door te leven 
volgens Zijn principe zijn we in harmonie met Hem. Er is 
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geen kracht of dwang in de bovenstaande richtlijnen; ze 
laten volledige vrijheid van keuze toe en tonen volledig 
respect voor het individu. Er is geen dreiging van straf of 
belofte van beloning. Jezus trekt ons naar Zich toe door de 
liefde en alleen door de liefde.  

Jezus is het enige antwoord op een falende wereld, 
want alleen Jezus heeft ons zijn oneindige liefde getoond 
die alles bereikt, ongeacht de verdienste. Als we deze 
grote liefde van de Vader en de Zoon voor ons hebben 
geproefd, moeten we een licht zijn voor de wereld en een 
verlengstuk van Zijn arm, die iedereen onvoorwaardelijk 
liefheeft, zodat ze de liefde van God door ons heen kunnen 
ervaren. Het is door ons dat God iedereen wil bereiken 
met Zijn AGAPE-liefde, die het enige alternatief is voor 
het principe van goed en kwaad.  

 
Zelfs het verlangen naar de hemel kan worden 

gemotiveerd door egoïsme - Beloning 
De volgelingen van een dubbele persoonlijkheid, 

grillige, willekeurige, hybride God zal ernaar streven om 
in hun leven te implementeren wat Hij heeft bepaald en 
geclassificeerd als goed gedrag om Zijn gunst te verdienen 
en dienovereenkomstig te worden beloond. Zij zullen 
allerlei verdienstelijke daden bevorderen die een beloning 
verdienen, en beloning zal de meest overtuigende 
aansporing zijn om gunstig te handelen ten opzichte van 
God, en zo een belangrijke rol spelen in onze relatie met 
Hem.  

De meeste volgelingen van God, inclusief Christenen, 
zouden het ermee eens zijn dat er geen grotere beloning 
kan worden verdiend dan de eeuwigheid met Hem door 
te brengen. Deze grootste van alle beloningen in het 



120 

 

meritesysteem van willekeurige beloning en straf is vaak 
de enige motivatie voor onze relatie met God en is 
gebaseerd op een zeer subtiele en verkapte vorm van 
egoïsme. Onze harten en levens worden met een gapende 
kloof in onze relatie met God achtergelaten wanneer de 
fundamentele reden voor onze relatie met Hem deze 
willekeurige beloning is. Als dit geen egoïsme is, wat zou 
het dan wel kunnen zijn? Als de ultieme en fundamentele 
reden voor onze relatie met God de willekeurige beloning 
van het eeuwige leven is, dan zal AGAPE-liefde nooit de 
basis van onze relatie zijn en zullen we de meest 
verbazingwekkende ervaring in het universum missen, de 
ervaring die Jezus met Zichzelf en met God de Vader zou 
hebben: 

 
Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor hen die door hun 

woord in Mij geloven; dat zij allen één mogen zijn, zoals U, 
Vader, in Mij bent en Ik in U; dat zij ook één mogen zijn in Ons, 
zodat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt. En de glorie 
die U mij hebt gegeven heb ik hen gegeven, opdat zij één 
zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, opdat zij 
volmaakt worden in één, en opdat de wereld weet dat U 
Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt 
liefgehad. Vader, Ik verlang dat ook zij die U Mij hebt gegeven 
bij Mij zijn waar Ik ben, dat zij Mijn glorie aanschouwen die U 
Mij hebt gegeven; want U hebt Mij liefgehad voor de 
grondlegging van de wereld. O rechtvaardige Vader! De wereld 
heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend; en zij hebben geweten 
dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hen Uw naam verklaard en 
zal hem verklaren, opdat de Liefde waarmee U Mij hebt 
liefgehad in hen en Ik in hen is (Johannes 17:20-26; cursivering 
toegevoegd). 

 



121 

 

 De relatie die God met ons wil hebben is dezelfde 
relatie die Hij heeft met Zijn Zoon. Kunnen we ons dat 
voorstellen? Een relatie waarin er oneindige liefde zal zijn, 
dezelfde liefde die Hij en Jezus hebben gedeeld van de 
eeuwigheid, van nog voor de stichting van de wereld? De 
eeuwigheid met God in de hemel is geen beloning, maar 
een terugkeer naar onze natuurlijke staat, een persoonlijke 
relatie met onze God, zoals die was voordat het kwaad het 
universum binnenkwam. 

Het verhaal van de rijke jonge heerser is een perfect 
voorbeeld van de misvatting van het aanbidden van een 
God van beloning en straf. De jonge heerser had Jezus 
gevraagd wat hij kon doen om het eeuwige leven te erven, 
op zoek naar de beloning door zijn goed gedrag. Maar 
toen hem een nauwe relatie met de Zoon van God werd 
aangeboden, wendde hij zich helaas af. Hij was niet 
geïnteresseerd in een liefdesrelatie met zijn Schepper, 
maar werd gemotiveerd door de angst voor de eeuwige 
dood en hoopte alles te doen wat hij in zijn eigen kracht 
kon om God te behagen en het loon van het eeuwige leven 
te bereiken.  

 
De hel - Straf is ook een zelfzuchtige motivator voor 

goede werken 
Aan de andere kant van deze medaille is het geloof dat 

als we daden uitvoeren die God als kwaad heeft 
bedongen, hij ons een vreselijke straf zal opleggen. In dit 
scenario wordt gedacht dat Hij Zijn straf op ons zal 
loslaten en ons naar het eeuwige hellevuur zal sturen als 
we Zijn toorn opwekken door ons op een manier te 
gedragen die in strijd is met Zijn voorschriften. De angst 
voor een vergeldingsstraf zet ons er dus toe aan om een 
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verlossend geloof te hebben en zo proberen we in 
gehoorzaamheid aan Zijn bevelen te leven. Abjecte angst 
dat God Zijn wraak op ons zal loslaten voor 
ongehoorzaamheid zou de fundamentele reden en reden 
zijn om Zijn bevelen na te leven. AGAPE-liefde is weer 
niet aanwezig in de relatie met deze hybride God vanwege 
de angst voor straf.  

 
Goed en kwaad is het werk van de wet... 
Het Nieuwe Testament bevestigt iets wat van het 

grootste belang is met betrekking tot het principe van goed 
en kwaad.  Het laat ons zien dat het principe dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad de werken van de wet omvat:  

 
wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door 

de werken van de wet maar door het geloof in Jezus Christus, 
zelfs wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij 
gerechtvaardigd zouden worden door het geloof in Christus 
en niet door de werken van de wet; want door de werken van 
de wet zal geen enkel vlees gerechtvaardigd worden (Galaten 
2:16). 

 
Niemand die de wet volgt om een willekeurige 

beloning te ontvangen zal gerechtvaardigd zijn; 
rechtvaardiging zal alleen voortkomen uit het geloven, 
door geloof, in de eeuwige liefde van God voor ons. We 
zien dus dat het principe van Satan om goed te doen om 
een willekeurig loon te ontvangen geen plaats heeft in het 
evangelie van Jezus Christus. De apostel Paulus heeft het 
principe van goed en kwaad door bovenstaande uitspraak 
ondubbelzinnig tenietgedaan en ongeldig gemaakt. De 
wet van God is zuiver en goed en eeuwig, zei Jezus:  
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Want zeker, Ik zeg u, tot de hemel en de aarde voorbijgaan, 

zal één knoop of één tittel geenszins uit de wet overgaan totdat 
alles is vervuld (Mattheüs 5:18).  

 
Maar als we ons aan Gods wet houden door de geest 

van het principe van goed en kwaad, zal het geen betekenis 
hebben - het zullen dode werken zijn. De werken van de 
wet zijn werken uit de boom van de kennis van goed en kwaad, 
en door de werken van deze wet zal geen vlees worden 
gerechtvaardigd. De zedelijke wet van God kan alleen 
worden gehoorzaamd op de manier waarop ze moet 
worden gehoorzaamd als ze door het principe van de 
AGAPE-liefde is, en het is een vrije daad die gemaakt is 
vanuit een hart dat reageert op de dwingende liefde van 
God.  

Hoe we ons aan de wet houden hangt af van wie ons 
leert hoe de morele wet van God moet worden bekeken. 
De wet van God gebiedt je bijvoorbeeld categorisch om 
geen overspel te plegen (Exodus20:16). Onder Satan's 
principe van goed en kwaad roept het plegen van overspel 
op tot de willekeurige bestraffing van de dood, zoals in het 
Oude Testament staat:  

 
De man die overspel pleegt met de vrouw van een andere 

man, hij die overspel pleegt met de vrouw van zijn buurman, 
de overspelige en de overspelige, zal zeker gedood worden 
(Leviticus 20:10). 

 
Jezus Christus heeft deze willekeurige bestraffing van 

Satan tenietgedaan en ongeldig verklaard, omdat deze 
voortkomt uit het principe van de boom van de kennis van 
het goede en het kwade. Steniging was de straf voor overspel 
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zoals voorgeschreven in het Oude Testament. Toen de 
Schriftgeleerden en Farizeeën de overspelige vrouw voor 
Jezus brachten om haar te laten stenigen, bekrachtigde Hij 
hun eis niet. Dit is wat Jezus tegen hen zei: 

 
Wie onder u zonder zonde is, laat hem eerst een steen naar 

haar gooien (Johannes 8:7). 
 
Jezus ontkende hun eis om de overspelige vrouw te 

stenigen zonder openlijk een probleem te creëren, en één 
voor één verlieten alle beschuldigers het toneel. Met 
behulp van het principe van de AGAPE-liefde heeft Hij 
deze zonde niet aan haar toegeschreven. Paulus bevestigt 
het principe achter deze daad van Jezus als Hij zegt: 

 
Gezegend zijn zij wier wetteloze daden vergeven zijn en 

wier zonden bedekt zijn; gezegend is de mens aan wie de 
Heer de zonde niet zal toerekenen (Romeinen 4:7-8). 

 
Degenen onder ons die geloven en leven volgens het 

principe dat wordt vertegenwoordigd door de boom van de 
kennis van goed en kwaad, hebben van Satan onze geestelijke 
vader en leraar gemaakt.    Sinds de keuze van Adam en 
Eva in de tuin heeft ieder mens Satan of God als leraar. 
Iedereen in de wereld, zonder uitzondering, wordt ofwel 
door God's principe vertegenwoordigd door de boom des 
levens ofwel door Satan's principe vertegenwoordigd door 
de boom van de kennis van goed en kwaad.  

 
Rechtvaardigheid door werken is een deel van goed 

en kwaad... 
De boom van de kennis van goed en kwaad 

vertegenwoordigt het principe dat in overeenstemming is 
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met de gerechtigheid door werken.  Neem in acht dat 
zowel de goede als de kwade werken in het principe van 
goed en kwaad inherente bestanddelen zijn van de 
gerechtigheid door werken. De gerechtigheid door 
werken omvat zowel de goede als de kwade werken. In de 
gerechtigheid door werken is het woord 'gerechtigheid' 
eigenlijk ongerechtvaardigd, omdat het principe dat het 
weerspiegelt niet de gerechtigheid van God is. De 
gerechtigheid van God wordt uitgelegd in Romeinen 3:21-
26: 

 
 Maar nu is de gerechtigheid van God buiten de wet om 

geopenbaard, getuige van de wet en de Profeten, zelfs de 
gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus, aan 
allen en aan allen die geloven. Want er is geen verschil; want 
allen hebben gezondigd en zijn tekortgeschoten in de heerlijkheid 
van God, vrijelijk gerechtvaardigd door Zijn genade door de 
verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft uiteengezet als 
een profetie door Zijn bloed, door het geloof, om Zijn 
gerechtigheid te demonstreren, omdat in Zijn verdraagzaamheid 
God over de zonden heen was gegaan die eerder werden begaan, 
om op dit moment Zijn gerechtigheid te demonstreren, opdat Hij 
rechtvaardig zou zijn en de rechtvaardiger zou zijn van degene 
die in Jezus geloof heeft.  

 
De gerechtigheid van God rechtvaardigt alles in 

vrijheid; Zijn gerechtigheid is het voorbijgaan van onze 
zonden, de vergeving van al onze werken die gedaan zijn 
onder de wet van goed en kwaad. Door te geloven en de 
liefde te aanvaarden die Jezus Christus ons door Zijn dood 
heeft getoond, dat wil zeggen in Zijn bloed, kunnen we ten 
volle profiteren van deze kennis en ons verzoenen met 
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God.  
In het begin van het boek van de Hebreeën stelt de 

auteur dat de rechtsstaat van Jezus Christus rechtvaardig 
is. Zijn rechtsorde is niet gebaseerd op het principe van 
goed en kwaad, dat ongerechtigheid, wetteloosheid, het 
principe van willekeurige beloning en bestraffing, 
gerechtigheid door werken is. In feite stelt het vers in 
kwestie dat Hij de ongerechtigheid haat: 

 
Maar tegen de Zoon zegt Hij [God]: 'Uw troon, o God, 

is voor eeuwig en altijd. Een scepter van de gerechtigheid 
[AGAPE] is de scepter van uw koninkrijk. U hebt de 
gerechtigheid liefgehad [AGAPE] en de ongerechtigheid 
gehaat [GOED EN Kwaad]; daarom heeft God, Uw God, U 
gezalfd met de olie van blijdschap boven uw medemensen' 
(Hebreeën 1:8-9, cursivering toegevoegd). 

 
Geen enkele aardse profeet heeft terecht begrepen wat 

de scepter van de gerechtigheid betekent, behalve zij die 
hun openbaring van Jezus Christus ontvangen. Hebreeën 
1:1-2 stelt dat God, die in het verleden in verschillende tijden 
en op verschillende manieren door de profeten tot de vaders heeft 
gesproken, in deze laatste dagen heeft gesproken door Zijn Zoon, 
die Hij tot erfgenaam van alle dingen heeft benoemd, door wie 
Hij ook de werelden heeft gemaakt. De bijbelse profeten 
hadden een onvolledig begrip van het karakter van God, 
maar Jezus, die in de boezem van de Vader was, kon Hem 
volledig openbaren. 

Alle geloofssystemen die tegenstrijdig zijn met de 
openbaring die Jezus Christus van de Vader gaf, zijn niet 
gebaseerd op gerechtigheid. Alleen Jezus Christus heeft 
het juiste begrip van God, daarom kan alleen Hij het ons 
geven. Zo zegt het vers, Daarom heeft God, Uw God, U 
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gezalfd met de olie van blijdschap boven Uw medemensen.   
John verduidelijkt verder de gerechtigheid:  
 
Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de 

duivel manifest: Wie geen gerechtigheid beoefent, is niet van 
God, noch is hij die zijn broer niet liefheeft. Want dit is de 
boodschap die u vanaf het begin hebt gehoord, dat we elkaar 
moeten liefhebben (1 Johannes 3:10, 11). 

 
Rechtvaardigheid is AGAPE liefde voor elkaar, 

onvoorwaardelijk, vergevingsgezind tot zeventig keer 
zeven, dat wil zeggen, volledig, oneindig.  

De meeste christenen hebben geaccepteerd dat 
gerechtigheid door werken een principe is dat aan Satan 
toebehoort en niet aan God. Maar zij vallen onbedoeld in 
het geloof dat gerechtigheid door werken van God is 
wanneer zij geloven dat God willekeurig goede werken 
beloont en kwade werken bestraft. Als gerechtigheid door 
geloof waar is, en dat is het ook, dan hebben noch de 
positieve noch de negatieve werken van de wet invloed op 
God's houding en gedrag ten opzichte van ons. God is 
onveranderlijk, Hij is AGAPE-liefde, en we weten dat in 
Gods principe, zoals weergegeven door de levensboom, 
geen enkele vorm van werken Gods houding ten opzichte 
van mensen verandert.  

Gerechtigheid door werken is helemaal geen 
gerechtigheid in de geestelijke toepassing ervan. 
Gerechtigheid door werken is niet van God om de 
eenvoudige reden dat het ontkent wat God in Jezus 
Christus aan het kruis heeft laten zien toen Jezus stierf 
voor de zonden van het menselijk ras. De anti-God-
theologie van de gerechtigheid door werken bevordert het 
geloof dat goede werken willekeurig worden beloond met 
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verlossing en dat kwade werken willekeurig worden 
gestraft door God. En wanneer zulke kwade werken 
voortdurend worden nagestreefd, zal de uiteindelijke 
straf van God een eeuwige kwelling zijn. Dit is het 
principe dat inherent is aan het principe dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Deze ongerechtigheid, deze wetteloosheid, is het 
tegenovergestelde van God's gerechtigheid zoals die aan 
het kruis is aangetoond.  

Het uiteindelijke doel van Satan's systeem van 
gerechtigheid door werken is ons te leren goed te zijn door 
middel van dit belonings-/bestraffingsmechanisme, maar 
het faalt abysmally in het bereiken van dat doel.    

 
Het einde rechtvaardigt de middelen' en 'Overleving 

van de sterkste' zijn van goed en kwaad. 
Satan is de initiatiefnemer van die manier van denken 

waarbij 'het doel de middelen heiligt'. Voor hem maakt het 
niet uit welke methodologie wordt gebruikt om zijn 
agenda te bereiken, zolang die maar wordt bereikt. Indien 
toegestaan, zou hij de voorkeur geven aan exclusieve 
dictatoriale soevereiniteit en controle over iedereen om 
zijn doel te bereiken, waardoor onze keuzevrijheid wordt 
ontnomen.  

Gelukkig heeft God niet toegestaan dat hij deze 
despotische, dictatoriale macht over ons heeft omdat Hij 
ons Jezus Christus heeft gegeven.    Jezus heeft ons een 
andere optie gegeven, en in zekere zin kunnen we nu 
alleen vrijheid van keuze hebben als we zijn principe 
begrijpen. We zijn nu vrij om te kiezen of we God of Satan 
willen volgen en gehoorzamen en om te kiezen wie de 
macht in ons leven zal hebben.    Naast Jezus is onze enige 
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optie het principe van goed en kwaad en daarom is Jezus de 
ultieme openbaring voor de wereld om God te kennen.  

Als het mogelijk was, zou Satan God zonder nadenken 
hebben vernietigd, zodat hij geen tegenstand zou hebben 
en de enige monarch van het universum zou worden. Op 
dit punt kan de lezer zich afvragen hoe we zulke 
stoutmoedige uitspraken kunnen doen.    In de denkwijze 
van Satan, en inherent aan zijn principe van de boom van 
de kennis van goed en kwaad, is er slechts plaats voor één aan 
de top. Er is maar één winnaar in de strijd om het 
voortbestaan van de sterkste, en alle middelen die worden 
ingezet om dat te bereiken zijn gerechtvaardigd: 

 
Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon 

verheffen boven de sterren van God; ik zal ook op de berg van 
de gemeente zitten aan de verste kanten van het noorden; ik 
zal opstijgen boven de hoogten van de wolken, ik zal zijn als 
de Allerhoogste (Jesaja 14:13-14). 

 
 Jezus daarentegen wordt bewogen door een heel 

ander principe: 
 
Die, in de vorm van God, de overval niet als gelijk aan God 

beschouwde, maar zichzelf van geen enkele reputatie maakte, de 
vorm van een dienstknecht aannam en naar de gelijkenis van de 
mensen kwam. En omdat Hij in de gedaante van een man werd 
gevonden, verootmoedigde Hij Zichzelf en werd Hij gehoorzaam 
tot het punt van de dood, zelfs de dood van het kruis (Filippenzen 
2:6-8; cursivering toegevoegd). 

 
In Jezus zien we een spriet die zelfs bereid is om zijn 

troon met de mensheid te delen: 
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Aan hem die overwint zal ik toestaan om met mij op mijn 
troon te zitten, zoals ik ook met mijn Vader op zijn troon heb 
overwonnen en gezeten (Openbaring 3:21). 

 
Zonder AGAPE Love All Of Us Default Into Good 

And Evil... 
Satan bepleit onophoudelijk de principes die de boom 

van de kennis van goed en kwaad voor ieder van ons 
vertegenwoordigt, en promoot deze op een dwingende 
manier. Hij, en degenen die zijn principe gebruiken, 
worden dus door Jezus aangesproken:  

 
De dief komt niet anders dan om te stelen en te doden en te 

vernietigen (Johannes 10:10a). 
 
De tegenstelling tot het werk van Satan en tot allen die 

leven volgens zijn principe blijkt uit de uitspraak van 
Jezus dat: 

  
Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden hebben, en opdat 

zij het overvloediger zouden hebben (Joh. 10: 10b). 
 
Allen die de liefde van God, zoals die aan het kruis 

levendig werd gedemonstreerd, niet hebben begrepen, 
zijn doordrongen van Satan's principes in hun denken en 
handelen. De God van de Bijbel is AGAPE-liefde. Deze 
AGAPE-liefde is zijn essentie, zijn wet. Door Zijn 
onveranderlijke liefde regeert Hij het hele universum. De 
openbaring van deze liefde manifesteerde zich aan het 
kruis.  

AGAPE-liefde is constant en wordt niet beheerst door 
veranderende omstandigheden. AGAPE-liefde beloont 
niet willekeurig degenen die Gods geboden gehoorzamen. 
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Haar beloningen zijn inherent en intrinsiek aan Gods 
geboden. Evenmin straft deze AGAPE-liefde willekeurig 
degenen die kwaad doen door Gods geboden niet te 
gehoorzamen; God gebruikt geen ziekte, vernietiging en 
dood om het menselijk ras te straffen, want wij zijn zijn 
zijn geliefde kinderen.  

Wanneer we ervoor kiezen om Gods wet van AGAPE-
liefde niet te gehoorzamen, kiezen we er automatisch voor 
om de wet van Satan te gehoorzamen vanuit de boom van 
de kennis van goed en kwaad, en in dat domein is er sprake 
van willekeurige bestraffing. Gods AGAPE-liefde wordt 
niet beïnvloed door onze positieve of negatieve acties 
omdat AGAPE-liefde onveranderlijk is. Hij reageert alleen 
met AGAPE-liefde, ongeacht de keuzes die onze acties 
beheersen.  We moeten er rekening mee houden dat 
wanneer we tegen God beslissen, we automatisch onder 
de jurisdictie van Satan's rechtsorde vallen.  

Zonder AGAPE-liefde leven we allemaal standaard 
volgens het principe van goed en kwaad. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat we zelfs de karaktereigenschappen van 
Satan aan God zouden toeschrijven. God zelf vertelde ons 
dat we dat zouden doen toen Hij zei: 

...Je dacht dat ik net als jij was, maar ik zal je 
berispen, en ze voor je ogen in orde brengen. Denk er nu over 
na, jij die God vergeet, opdat ik je niet in stukken scheur, en 
er niemand is om te bevrijden: Wie lofprijzingen geeft, 
verheerlijkt Mij; en aan hem die zijn gedrag beveelt, zal Ik 
het heil van God laten zien (Psalm 50:21-23; cursivering 
toegevoegd). 

 
 De laatste twee zinnen van deze Psalm kunnen 

bijzonder beangstigend zijn als we Gods principes van 
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geweldloosheid niet hebben begrepen. Maar als we 
begrijpen dat God geen vernietiger is en we dan lezen 
met een geestelijk verstand dat in overeenstemming is 
met Gods AGAPE-liefde zoals die aan het kruis is 
geopenbaard, zal dit vers worden begrepen als precies 
het tegenovergestelde van wat ze lijken te zeggen.    
Gedeparafraseerd zal het zoiets als dit betekenen:  

 
Markeer dit, jij die vergeet dat God onvoorwaardelijke 

liefde heeft voor iedereen, zodat je niet denkt dat Hij je zal 
vernietigen en dan zal er niemand zijn die je kan helpen en 
bevrijden, want als je denkt dat God tegen je is, wie zal er 
dan voor je zijn? Leer Gods ware karakter kennen, zodat je 
alleen dankzegging en lofprijzing aan Hem kunt geven in 
plaats van de boetedoening van het doden van dieren te 
denken dat dit een boze God zal kalmeren. Het is degene die 
weet dat er niets te vrezen valt in God dat Hem eert. Degene 
die zijn begrip over God corrigeert, zal ook zijn gedrag ten 
opzichte van zijn medemens corrigeren. Aan zo iemand zal 
God laten zien hoeveel Hij van hem houdt en wat een groot 
heil Hij voor hem en voor de hele mensheid heeft! 

 
De zinsnede aan hem die zijn gedrag rechtvaardig beveelt, 

zal ik de redding van God tonen, kan geen redding door 
werken betekenen, want we hebben al gezien dat door de 
werken van de wet niemand gered zal worden. De enige 
andere mogelijke interpretatie is die welke hierboven 
wordt aangeboden. Gods wegen zijn hoger dan de onze 
omdat Zijn wegen AGAPE-liefde zijn: 

 
"Want Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten, noch 

jouw wegen Mijn wegen," zegt de HEER. "Want zoals de 
hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger 
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dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten" 
(Jesaja 55:8-9). 

 
We moeten er goed op letten dat we van God geen 

God maken die helemaal een God is zoals wij, dat wil 
zeggen een God die het principe van goed en kwaad 
gebruikt. 

 
Goed en kwaad is zelfvernietigend, maar Gods 

genade houdt de winden van de vernietiging vast... 
Het principe van goed en kwaad is ruimschoots aan bod 

gekomen om zich te bewijzen in de geschiedenis van onze 
aarde, maar binnenkort zal worden aangetoond dat er in 
dit systeem, in dit principe, een tijdbom is die uiteindelijk 
zal uitmonden in een volslagen ramp en de dood. Dan zal 
worden waargenomen en begrepen dat er in 
werkelijkheid geen vrijheid is in het principe van goed en 
kwaad van Satan. Zijn principe is niet geïmplodeerd in 
zelfvernietiging met zijn aangeboren snelheid door de 
genade van God, die het universum doordringt. God laat 
Zijn zon opkomen op het kwade en het goede en stuurt regen op 
het rechtvaardige en op het onrechtvaardige. Totdat de 
uiteindelijke beslissing wordt genomen door elk lid van 
het menselijk ras, of het nu gaat om te geloven en te leven 
volgens het principe van God of volgens het principe van 
Satan, wordt het proces van implosie drastisch vertraagd. 
Wanneer de mensheid met absolute onomstotelijkheid en 
finaliteit universeel kiest tussen Gods en Satan's regering, 
dan zal Satan's principe exponentieel versnellen en zijn 
eigen ondergang oogsten. 

 
Satan wist wat aan te vallen: De geest 
Satan wist dat het verstand het gebied was waar het 
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volmaakte begrip van Gods karakter in Adam en Eva was 
gelokaliseerd, en een geestelijke doodsteek moet in dit 
gebied worden uitgevoerd om zijn doelen te bereiken. 
Daarom bracht hij de geestelijke dood naar Adam en Eva 
in verband met hun correcte kennis van God. Hij wist dat 
hij eerst hun geest moest vernietigen en de geestelijke 
dood tot stand moest brengen, die het verlies van de 
kennis van Gods karakter was.    Als ze eenmaal van de 
boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten, 
zouden ze een heel ander beeld van God hebben dan wat 
ze voorheen hadden. Het bewijs dat ze de kennis van 
Gods AGAPE-liefde voor hen volledig verloren hebben, is 
dat er in hun geest meteen een abjecte angst voor God is 
ontstaan.  

Sommigen zullen zich misschien afvragen: 'Als Adam 
en Eva hun kennis van Gods AGAPE-liefde hebben 
verloren, hoe kunnen de huidige mensen daar dan ooit 
van hopen te weten? Het antwoord is dat Jezus Christus 
naar de aarde is gekomen om ons die kennis te geven die 
we in Adam hadden verloren. Dit feit wordt bevestigd 
door Zijn eigen woorden: Als ik niet was gekomen en tot hen 
had gesproken, zouden ze geen zonde hebben, maar nu hebben ze 
geen excuus voor hun zonde (Johannes 15:22).  

Daarom is Jezus, en Jezus alleen, de ultieme waarheid 
die door God naar ons is gestuurd. Hij kwam om licht te 
brengen in een verduisterde wereld, en dat licht scheen 
het helderst toen Hij van ons hield in de mate dat Hij Zijn 
leven voor ons aan het kruis gaf.  

Satan's Wet maakt de geest onbekwaam om AGAPE 
Liefde te begrijpen. 

Satan geloofde oprecht dat het onmogelijk was om het 
universum te regeren door AGAPE-liefde. Aan het begin 
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van Satan's opstand had God hem verteld dat het pad dat 
hij overwoog tot het zekere hoogtepunt van een 
verdraaide geest zou leiden. Dit cognitieve domein zou 
hopeloos verankerd zijn in een onomkeerbare modus van 
angst, vernietiging en dood. Het gevolg van het hebben 
van zo'n geest zou fataal zijn omdat Gods AGAPE-liefde 
voorgoed door hem zou zijn weggegooid en verworpen.    
Maar Satan zou zich niet neerleggen bij Gods wijsheid en 
daarom verwierp hij Gods bewering dat AGAPE-liefde de 
enige manier is om het universum te besturen. Satan 
begreep niet dat alles wat geen AGAPE-liefde is, 
uiteindelijk zal leiden tot zelfontplooiing en vernietiging.  

Toen Satan eenmaal Gods tegenstander werd, werd 
het voor hem onmogelijk om met een zuivere geest te 
opereren. Toen eenmaal de keuze was gemaakt om zich te 
verzetten tegen Gods principe van AGAPE-liefde, nam 
iets wat automatisch en radicaal anders was dan het lagere 
domein, zijn verstand over en werd zijn verstand niet 
meer in staat om met Gods AGAPE-liefde te werken. 
Daarom is bedrog het middel bij uitstek dat Satan gebruikt 
om ons dezelfde perverse geest over God te geven. Als hij 
erin slaagt om onze geest in deze scheve toestand te 
krijgen, zal hij zijn doel bereiken. Lucifer heeft deze 
rampzalige perversie overgenomen toen hij vastbesloten 
was om Gods AGAPE-liefdeprincipe te verwerpen.    

Satan is zich er volledig van bewust dat als de 
zuiverheid van de AGAPE-liefde wordt begrepen en 
aangetoond, niemand zal kiezen of accepteren om te leven 
volgens zijn dictum. Om de grote controverse over het 
karakter van God te winnen, is het van vitaal belang dat 
het ware begrip van Gods karakter vol misverstanden en 
vermoedens blijft. Als beide principes, die van God en die 
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van Satan, eenmaal begrepen en gedemonstreerd zijn, zal 
zijn bedrog aan het licht komen. Iedereen die Gods 
AGAPE-liefdeprincipe werkelijk begrijpt, zal 
waarschijnlijk nooit meer Satan aanbidden. Om deze 
reden heeft Satan het Christendom aangevallen en de 
waarheid van veel van zijn doctrines verdraaid, zodat de 
ware betekenis van het kruis zal worden verdoezeld. Een 
van die doctrines is de toestand van de doden. Zonder een 
waarachtig begrip van die doctrine kan men niet 
waarderen wat Jezus aan het kruis voor het menselijk ras 
heeft gedaan.  

Opdat het bedrog van Satan aantrekkelijk zou zijn, 
moest het zo'n volledige zin hebben dat het logischerwijs 
onmogelijk zou zijn om de geldigheid ervan te ontkennen.  
Voor de logische geest is het principe dat belichaamd is in 
de boom van de kennis van goed en kwaad veel zinvoller dan 
het principe van de boom van het leven. Satan's wet van 
willekeurige beloning en willekeurige bestraffing is de 
grote misleiding waar we allemaal aan zijn bezweken 
omdat het voor ons overvloedig plausibel lijkt. De Bijbel 
waarschuwt ons herhaaldelijk voor hoe overtuigend dit 
bedrog zal zijn, tenzij het wordt ontmaskerd voor de 
leugen die het werkelijk is. De gebeurtenis van het kruis is 
de enige plaats waar deze monumentale misleiding over 
het karakter van God aan de kaak wordt gesteld en 
geneutraliseerd.  

Dit zijn de kwesties die de geestelijke strijd die wordt 
gevoerd over de geesten van intelligente wezens hebben 
bespoedigd; het zijn kwesties die een keuze inhouden 
tussen Gods principe van AGAPE-liefde, 
vertegenwoordigd door de levensboom, en Satan's 
methodologie van willekeurige beloning en willekeurige 
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straf, vertegenwoordigd door de boom van de kennis van het 
goede en het kwade. Zo precies en beknopt als het kan 
worden gesteld, zijn dit de overheersende en 
allesoverheersende thema's van de Bijbel. Zonder het 
begrip van deze thema's zal het niet mogelijk zijn om tot 
een juist begrip van de Bijbel of van de God van de Bijbel 
of van Satan te komen. 

De vleselijke menselijke geest vindt het systeem van 
Satan foutloos, omdat het zinvol is en eigenlijk ook 
tijdelijk werkt. Als we zeggen dat het werkt, dan moeten 
we vaststellen dat het tot een bepaald punt en tegen een 
bepaalde prijs werkt. Menselijk gedrag reageert op straf, 
maar ten koste van de relatie. Een liefdevolle en 
wederzijds respectvolle relatie kan niet bestaan binnen de 
grenzen van willekeurige bestraffing, en de pijn die door 
deze methoden wordt veroorzaakt is de reden voor zoveel 
schade aan individuen en relaties.    

 
Satan's Principe maakt gevoel voor de vleselijke 

menselijke geest... 
Als de rechtsstaat van Lucifer niet zo buitengewoon 

redelijk en logisch zou zijn geweest, dan had hij 
onmogelijk zijn dodelijke resultaat kunnen bereiken. 
Adam en Eva en al hun nakomelingen zouden niet ten 
prooi zijn gevallen aan zijn bedrog. De mensheid heeft met 
al haar scherpzinnigheid een soortgelijk pad gevolgd als 
dat van een derde van de zeer intelligente engelen. We 
hebben ons gecapituleerd aan Satan's systeem van bestuur 
vanuit de boom van de kennis van goed en kwaad. De 
mensheid is ten prooi gevallen aan Satan's rechtstaat, 
omdat het volkomen logisch is voor de vleselijke 
menselijke geest. Aan de andere kant is de betekenis van 
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het principe van de boom des levens, Gods wet van AGAPE-
liefde, die de essentie van Zijn karakter is, en die zo 
volledig aan het kruis werd aangetoond, dwaasheid voor 
de menselijke geest die de vertakkingen van de uitspraak 
God is liefde niet volledig begrijpt. Dit raadsel wordt door 
de apostel Paulus als volgt verwoord: 

 
 Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar 

om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, 
opdat het kruis van Christus geen effect zou hebben. Want de 
boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die omkomen, 
maar voor ons die gered worden is het de kracht van God (1 
Korintiërs 1:17). 

 
 De wijsheid van het kruis is dwaasheid voor hen die 

gefascineerd zijn door het principe van Satan. Het principe 
dat wordt vertegenwoordigd door de boom van de kennis 
van goed en kwaad is de wijsheid van deze wereld. Paulus 
herhaalt dit feit en breidt het als volgt uit: 

 
Wij spreken echter wijsheid onder de volwassen mensen, 

maar niet de wijsheid van dit tijdperk, noch van de heersers 
van dit tijdperk, die tot niets komen. Maar wij spreken de 
wijsheid van God in een mysterie, de verborgen wijsheid die 
God vóór de eeuwen voor onze heerlijkheid heeft verordend, 
die geen van de heersers van dit tijdperk kende; want als zij 
het hadden geweten, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet 
hebben gekruisigd (1 Korintiërs 2:6-8).  

 
Maar we spreken wijsheid onder hen die volmaakt zijn. Wie 

zijn degenen die volmaakt zijn? Zij zijn degenen die 
AGAPE-liefde hebben geaccepteerd als hun belangrijkste 
motiverende principe. Deze zullen laten zien dat ze leven 
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volgens Gods principe als ze hun vijanden liefhebben:  
 
...Heb je vijanden lief... daarom zul je volmaakt zijn, 

zoals je Vader in de hemel volmaakt is (Matteüs 5:44, 48). 
 
Maar niet de wijsheid van deze wereld, noch van de heersers 

van deze wereld, die tot niets komen. De wijsheid van deze 
wereld is het gebruik van geweld tegen vijanden, en het 
komt tot niets omdat het de dood brengt:  

 
Want allen die het zwaard nemen, zullen volgens Jezus door 

het zwaard omkomen (Matteüs 26:52).  
 
Maar we spreken de wijsheid van God in een mysterie, het 

principe van de AGAPE-liefde, zelfs de verborgen 
wijsheid, die God voor de wereld heeft verordend voor 
onze glorie; die geen van de heersers van deze wereld wist 
(want als ze het hadden geweten, zouden ze de Heer van de glorie 
niet hebben gekruisigd).  

Gods AGAPE-liefde was verborgen omdat goed en 
kwaad onze meester werd toen Adam en Eva zondigden; 
maar het is niet langer verborgen omdat Jezus Christus de 
God van de geweldloosheid heeft geopenbaard. AGAPE-
liefde werd voor de wereld verordend, het is het eeuwige 
principe uit het verleden, voor onze glorie - om ons te 
bevrijden van de slavernij van goed en kwaad; geen van de 
heersers van deze wereld wist het, want als ze het hadden 
geweten, zouden ze in Christus de God van AGAPE-liefde 
hebben herkend, en zouden ze geen geweld tegen Hem 
hebben gebruikt. Wij hebben de geest van de wereld niet 
ontvangen; wij die in de God van de AGAPE-liefde 
geloven en leven niet meer door de geest van willekeurige 
beloning en straf, maar door de geest van God, door de 
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geest van de AGAPE-liefde. De willekeur van de beloning 
en de willekeur van de straf is de wijsheid van de wereld. 
En we hebben de geest van Christus als we de AGAPE-
liefde van God in ons hart hebben. De gezindheid van 
Christus hebben is geloven en leven volgens deze 
goddelijke wijsheid, die onvoorwaardelijke liefde is.  

 
Alleen het kruis onthult het bedrog van goed en 

kwaad... 
Het principe van Satan is zo ingenieus dat het bedrog 

binnenin alleen kan worden ontmaskerd in vergelijking 
met wat er aan het kruis is gebeurd. Het kruis, en alleen 
het kruis, ontmaskert, ontrafelt en neutraliseert Satans 
rechtsregel die de wijsheid van de wereld is (1 Korintiërs 2:6). 
Jezus Christus nam aan het kruis alle zonden op zich die 
het gevolg waren van Satan's principe. Aan het kruis 
droeg Jezus alle gevolgen, de nasleep en de gevolgen die 
het gevolg waren van Satan's principe van willekeurige 
beloning en bestraffing. Zo is het geheel van de 
onmiddellijke en eeuwige uitval van Satan's principe 
volledig betaald door Jezus Christus aan het kruis.     

 
Want Hij [GOD] heeft Hem [JEZUS CHRISTUS] die geen 

zonde kende [GOED en Kwaad] voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij de gerechtigheid van God [AGAPE LOVE] in Hem 
zouden worden (2 Korintiërs 5:21; cursivering toegevoegd). 

 
Degenen die vergaan, leven onder het bedrog van 

goed en kwaad. 
Sprekend over de kracht van God om ons te redden 

van het principe van goed en kwaad door zijn AGAPE-
liefde, stelt de apostel Paulus: 
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Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, 
maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van 
woorden, opdat het kruis van Christus geen effect zou 
hebben. Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor 
hen die omkomen, maar voor ons die gered worden is het de 
kracht van God. Want er staat geschreven: 'Ik zal de wijsheid 
der wijzen vernietigen en het verstand der verstandigen tot 
nul brengen'. Waar is de wijsheid? Waar is de schrijver? 
Waar is de verspreider van dit tijdperk? Heeft God de 
wijsheid van deze wereld niet voor gek gezet? Want omdat 
de wereld, in de wijsheid van God, door de wijsheid God niet 
kende, behaagde het God door de dwaasheid van de 
boodschap die gepredikt werd om de gelovigen te redden. 
Want de Joden vragen om een teken, en de Grieken zoeken 
naar wijsheid; maar wij prediken Christus gekruisigd, aan 
de Joden een struikelblok en aan de Grieken dwaasheid, maar 
aan hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, Christus 
de kracht van God en de wijsheid van God. Want de 
dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid 
van God is sterker dan de mensen (1 Korintiërs 1:17-25). 

 
Wie zijn degenen die omkomen? Zij zijn degenen die 

met een vleselijke, wereldse menselijke geest de 
rechtsorde van Satan hebben aanvaard voor het bestuur 
van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dit zijn 
degenen die de profeet Jesaja zo beschrijft: 

 
Wee degenen die het kwade goed en goed kwaad noemen; 

die de duisternis voor het licht en het licht voor de duisternis 
zetten; die bitter voor zoet en zoet voor bitter zetten (Jesaja 
5:20)! 

 
Jezus beschrijft ze zo: 
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Als dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is die 

duisternis dan (Matteüs 6:23)! 
 
Terugkijkend op de gelovigen in God in de tijd van 

Christus, is het gemakkelijk te zien hoe het licht dat in hen 
was, duisternis was. Het was zo'n duisternis, dat ze de 
Zoon van God niet herkenden en Hem doodden.  

Wat is er nodig om te voorkomen dat men behoort tot 
degenen die onder de vervloekte wet van de dood van 
Satan omkomen? We hoeven niet te sterven onder Satan's 
doodswet omdat Christus ons heeft verlost van de vloek van 
de wet, die voor ons een vloek is geworden (Galaten 3:13).  Als 
we ervoor kiezen om te geloven en onder Gods regering 
van het leven te leven, zullen we niet langer onder Satan's 
regering van de dood staan. Als Satan's wet van goed en 
kwaad van God was, dan hoeft Christus voor ons geen 
vloek te zijn geworden. 

 
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). 

 
Zij die gered worden, worden gered van het principe 

van goed en kwaad.  
Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. 

Als Paulus het heeft over hen die gered worden, verwijst 
hij naar hen die niet meer geloven in en leven volgens het 
principe van Satan uit de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Dit is de kracht van God: om te geloven in en te 
leven naar zijn AGAPE-liefde. Het kruisprincipe is de 
kracht van God.  Het kruisprincipe wordt voorgesteld 
door de boom des levens en is absoluut tegengesteld aan de 
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kracht van Satan, die de kracht van de dood is. 
 
Gods AGAPE-liefde vernietigt de wijsheid van goed 

en kwaad... 
Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, en het 

begrip van de verstandige tot nul herleiden. Waar is de 
wijsheid? Waar is de schrijver? Waar is de verspreider van 
dit tijdperk? God heeft de wijsheid van deze wereld niet voor 
gek gezet (1 Korintiërs 1:19). 

Door het kruis, door de boom des levens, door Gods 
AGAPE-liefdeprincipe, heeft God de wijsheid van deze 
wereld voor schut gezet. De wijsheid van deze wereld is 
het gebruik van het principe dat wordt vertegenwoordigd 
door de boom van de kennis van goed en kwaad. De wijsheid 
van deze wereld is het gebruik van het systeem van 
willekeurige beloning en straf.  

Want omdat in de wijsheid van God, de wijsheid die zich 
aan het kruis manifesteerde, kende de wereld door de wijsheid 
God niet. Dat wil zeggen, de wereld die denkt dat wijsheid 
het principe van goed en kwaad is, kan niet doorgronden 
dat God geen willekeurige straf op boosdoeners zou 
toepassen. Het behaagde God door de dwaasheid van de 
gepredikte boodschap, dat wil zeggen de boodschap van het 
kruis, van de levensboom, die dwaasheid is voor de 
vleselijke menselijke geest, om hen te redden die geloven en 
leven volgens het principe van het kruis, door God's 
AGAPE-liefde. Het principe van het kruis is dwaasheid 
voor hen die geloven in de rechtsstaat van Satan.  

 
Straf wordt gebruikt als een afschrikmiddel tegen de 

vrijheid om de waarheid te zoeken... 
Tijdens de duistere tijden, toen de kerk autocratische 

controle had over het volk, werd elke afwijking van de 
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algemeen aanvaarde geloofssystemen fel en met geweld 
afgewezen. De meeste mensen durfden geen 
geloofsovertuigingen te onderzoeken die afweken van de 
heersende hiërarchie. Despotische en repressieve 
methoden werden gebruikt om uitdagingen voor de 
overheersende leer te onderdrukken, zelfs in de mate van 
het gebruik van sadistische middelen voor de uitvoering 
van zogenaamde ketters. Degenen die enige vorm van 
bezwaar hadden tegen het status-quo geloofssysteem 
kregen in sommige gevallen de kans om terug te komen. 
De gevestigde kerk van de oude garde beweerde het 
voorrecht te hebben, in de naam van God en met Zijn 
gezag, om alle ketters te straffen. Er werden afschuwelijke 
strafmethoden bedacht en passend geacht om het kwaad 
van de ketterij te bestraffen, inclusief de executie. De straf 
werd gebruikt als een krachtig afschrikmiddel tegen 
degenen die een zogenaamde ketterse visie herbergden of 
bevorderden.  

 
Barbaarsheid in de naam van God 
We hebben meer dan genoeg bewijs in onze wereld en 

in de geschiedenis van het verleden dat alle religies, 
zonder uitzondering, de aanbidding van de hybride god 
uit de boom van de kennis van goed en kwaad hebben 
opgevolgd; deze religies zijn verantwoordelijk geweest 
voor gruwelijkheden die de verbeelding te boven gaan. Al 
deze onmenselijke barbaarsheid werd begaan in de naam 
van God en ter verdediging van zijn principes, omdat men 
geloofde dat God zelf op deze manier wraak zou hebben 
genomen op allen die zich tegen zijn geboden verzetten. 
Voor hen die op deze manier geloven is er geen enkele 
vorm van destructief werk dat voldoende is om ervoor te 
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zorgen dat Gods bevelen en richtlijnen worden opgevolgd 
en bewaard. Onverdraagzaamheid en bestraffing zijn 
volledig gerechtvaardigd, toegestaan en door God 
gesanctioneerd onder alle omstandigheden, en worden 
zonder straffeloosheid in dit geloofssysteem gebruikt, 
omdat zij op deze manier ervaren dat God met het kwaad 
omgaat.     

 
Gewelddadige reactie is het teken van goed en kwaad 

in ons... 
Het is opmerkelijk dat degenen die in de hybride God 

van goed en kwaad geloven, van binnenuit een radicale 
reactie opwekken op al diegenen die zich tegen hun geloof 
verzetten. Deze reactionaire reactie is op zich al een 
bevestiging dat de Scheppersgod van het universum niet 
degene is die zij aanbidden. Wanneer de aanbidders van 
deze hybride God op enigerlei wijze tegengesteld zijn, 
wanneer hun dogma door iemand wordt uitgedaagd of 
tegengesproken, worden zij radicale reactionairen van de 
meest vernederende soort.     Hun gewelddadige 
tegenreactie is inherent aan hun geloofssysteem. Deze 
reactie werd gezien tijdens de beproeving van Jezus 
Christus. Onze subjectieve reacties zijn een natuurlijk 
bijproduct van onze objectieve realiteit, wat die realiteit 
ook is. Het staat buiten kijf dat wanneer een dergelijke 
drastische reactie aanwezig is, dit op zich al het bewijs is 
dat het een bijproduct is, een weerspiegeling van het 
foutieve geloofssysteem van goed en kwaad.  

 
Alle Ziekte, Degeneratie en Ziekte worden 

veroorzaakt door Satan's Domein van Goed en Kwaad... 
Jezus genas op de sabbatdag een man met een 

verlamde hand. De schriftgeleerden en Farizeeërs 
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daagden Jezus uit voor deze daad van genezing op de 
sabbat;  

Toen zei Jezus tot hen: "Ik zal jullie één ding vragen: is 
het wettig om op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, het 
leven te redden of te vernietigen" (Lucas 6:9)? 

Als we naar deze episode kijken, merk dan op dat het 
heersende geloof in het Jodendom was dat elke 
lichamelijke aandoening een straf van God was vanwege 
de zonde. Jezus' verlangen om de verlamde hand van de 
man te genezen zou iets kwaadaardigs zijn geweest als 
God verantwoordelijk was voor het gebrek als straf. Dus 
als God verantwoordelijk is voor het straffen van mensen 
op deze manier vanwege hun zonden, dan kan Jezus 
worden belast met het doen van kwaad voor het genezen 
van de mens. Jezus zegt ook dat het goed doen het redden 
van het leven is. Kwaad doen is vernietigen. Hij 
communiceert duidelijk dat elke vorm van doden of 
vernietigen van menselijk leven, inclusief lichamelijke 
ziekten en gebreken, niet door God wordt veroorzaakt, 
omdat ze niet uit zijn principe voortkomen. Jezus wil dat 
we begrijpen dat het goed doen is om het leven te redden 
van de vernietiging, wat zelfs genezing van ziekte met 
zich meebrengt, en dit maakt deel uit van Zijn 
levensprincipe.    Daarom genas Hij de verlamde. We 
kunnen dan concluderen dat elke vorm van invaliditeit, 
ziekte, dood, en trouwens elke vorm van degeneratie van 
het menselijk lichaam wordt beschouwd als het 
vernietigen van het leven vanuit Gods standpunt, en dit is 
kwaadaardig in zijn ogen.  
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Drie 
 
WAT IS GOD'S AGAPE LIEFDE 
 
De kennis van God 
Spreuken 1:7 staat:  
 
De angst voor de Heer is het begin van de kennis. 

Maar dwazen verachten de wijsheid en de instructie 
(cursivering toegevoegd). 

 
Spreuken 9:10 verklaren deze bijzondere kennis en 

wijsheid verder:  
 
De angst voor de Heer is het begin van de wijsheid, en 

de kennis van het Heilige is begrip (nadruk gelegd). 
 
Jezus bevestigt het belang van een correcte kennis van 

de ware God, en het is Zijn wil dat wij allen de enige ware 
God van de valse god kennen:  

 
En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de 

enige ware God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt 
(Johannes 17:3; cursivering toegevoegd). 

 
Op dit moment is onze kennis van de Schepper 

scheefgetrokken, want we bekijken hem door de lens van 
de zonde en de leugens van Satan. Verder is ons menselijk 
begrip van Zijn karakter geperverteerd door zesduizend 
jaar van vervreemding.  Een ware kennis van God kan het 
beste worden verworven als we teruggaan naar het 
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allereerste begin, naar de tijd dat er een foutloze kennis 
van Zijn karakter bestond. Het kruis onthult Gods 
eeuwige, onveranderlijke karakter zoals het was vanaf de 
eeuwigheid. Jezus Christus aan het kruis geeft ons de 
openbaring van God zoals Hij was vanaf het begin, omdat 
Hij het Lam was dat werd gedood vanaf het fundament van de 
wereld (Openbaring 13:8). 

Wie is de ultieme onthuller, de volmaakte openbaring 
van God: het Oude Testament of Jezus Christus? Jezus 
Christus, want,  

 
Hij was inderdaad voorbeschikt voor de stichting van de 

wereld, maar was in deze laatste tijden zichtbaar voor u die door 
Hem in God gelooft, Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem 
heerlijkheid heeft gegeven, zodat uw geloof en hoop in God zijn 
(1 Petrus 1:20, 21). Wie [GOES AHEAD] overtreedt en niet in 
de leer van Christus verblijft, heeft God niet. Wie in de leer van 
Christus blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand tot 
u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in uw 
huis en groet hem niet; want wie hem groet, deelt in zijn slechte 
daden (2 Johannes 9-11; cursivering toegevoegd). 

 
Met welk doel werd de Zoon van God geopenbaard? 

De apostel Johannes vertelt ons dat Hij geopenbaard is om 
de werken van de duivel te vernietigen (1 Johannes 3:8).   

Vanaf de eeuwigheid, voor de stichting van de wereld, 
had Jezus Christus al in Hem wat zich bij Zijn eerste komst 
manifesteerde. Wat is het dat zich in Hem manifesteerde 
tweeduizend jaar geleden en dat direct van toepassing is 
op ons die aan het einde van deze tijd, deze laatste dagen, 
leven? 

Bij Zijn eerste komst gaf Jezus Christus de volmaakte 
openbaring van Gods karakter, een openbaring die tot dan 
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toe in zijn volheid niet bestond. Voor degenen onder ons 
die aan het einde van de tijd leven en die hartstochtelijk 
verlangen om God te kennen zonder enige bezoedeling, 
moeten we in God geloven door niemand anders dan 
Jezus Christus. Dat is de enige manier waarop iemand 
Hem kan kennen. Wij, die door Hem geloven in God, 
zullen met zekerheid weten dat God AGAPE-liefde is en 
dat Hij niet, zoals sommigen geloven, een doodslager is, 
of iemand die doodt. Als wij geloven dat God liefde is en 
dat Hij ook doodt, dan zullen wij op basis daarvan sancties 
opleggen of betrokken zijn bij het doden, vooral als het 
gaat om onze vijanden. Dan zullen we volgens Jezus 
Christus de verlangens van onze vader de duivel doen. In 
Johannes 8:44 worden de eigenschappen van de 
doodslager/moordenaar definitief en definitief toegepast 
op de duivel door Jezus Christus en niet op God de Vader:  

 
Je bent van je vader de duivel, en de verlangens van je 

vader wil je doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin. 
 
Deze openbaring van Jezus Christus legt de leugen 

bloot die zo algemeen wordt geloofd: de leugen dat God 
liefde is, maar ook een moordenaar. Zoals we hebben 
gezien, is God's rechtstaat het tegenovergestelde van het 
doodsprincipe. Het doodsprincipe is letterlijk het nemen 
van leven, en het behoort tot de rechtsorde van Satan, de 
wet die wordt vertegenwoordigd door de boom van de 
kennis van goed en kwaad.  Tragisch genoeg gelooft de 
meerderheid van het menselijk ras dat het doodsprincipe 
het principe van God is, terwijl het in werkelijkheid het 
principe van Satan is. De eeuwige waarheid over Gods 
AGAPE-liefdeprincipe is nu geopenbaard door de 
verschijning van onze Heiland Jezus Christus, die de dood heeft 
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afgeschaft en leven en onsterfelijkheid aan het licht heeft 
gebracht door het evangelie (2 Timmothy 1:10). 

Het was God's doel om deze valse concepten met 
betrekking tot Zijn karakter te verwijderen door ons Jezus 
Christus te geven. God, de levensgever, gaf de zuivere 
openbaring van Zijn liefde door Zijn Zoon, een liefde 
waarin de dood absoluut geen plaats heeft. Jezus kwam 
naar ons toe van de Vader met de boodschap van leven en 
onsterfelijkheid, en Hij zal ons die onsterfelijkheid geven 
na de opstanding: 

 
Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van 

kracht en van liefde en van een gezonde geest. Schaamt u zich 
daarom niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij 
als Zijn gevangene, maar deelt u met mij het lijden van het 
evangelie naar de kracht van God, die ons gered heeft en ons 
geroepen heeft met een heilige roeping, niet naar onze werken, 
maar naar Zijn eigen doel en genade die ons in Christus Jezus 
werd gegeven voordat de tijd begon, maar die nu geopenbaard is 
door de verschijning van onze Heiland Jezus Christus, die de 
dood heeft afgeschaft en leven en onsterfelijkheid heeft gebracht 
door het evangelie (2 Timoteüs 1:7-10). 

 
 Wat heeft God ons in Christus Jezus gegeven voordat 

de tijd begon?  Het geschenk dat aan de mensheid is 
gegeven, is de wetenschap dat wij door Hem niet worden 
aanvaard volgens onze werken van goed en kwaad, wat ons 
een geest van angst geeft, maar volgens Gods eigen doel 
en genade, die Hij nu heeft geopenbaard. Wat nu 
geopenbaard is door de verschijning van onze Verlosser 
Jezus Christus is de waarheid over Gods karakter die al 
voor het begin van de tijd in Christus Jezus was. 

De verklaring van Paulus, door de verschijning van onze 
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Heiland Jezus Christus, die de dood heeft afgeschaft, zou een 
schaamteloze leugen zijn als God zowel Schepper als 
Vernietiger zou zijn.    Hoe kan Jezus de dood afschaffen 
als de dood deel uitmaakt van het karakter van God? Is 
Gods karakter niet eeuwig en onveranderlijk? Verder, 
sinds de verschijning van onze Verlosser Jezus Christus 
tweeduizend jaar geleden, is de dood nog steeds 
onbetwistbaar een realiteit op de planeet aarde, is het niet? 
Ieder mens gelooft dat hij gaat sterven. Iedereen denkt dat 
hij de dood zal ervaren, dus hoe heeft Jezus Christus de 
dood afgeschaft?  

Er is maar één manier waarop Jezus Christus de dood 
heeft afgeschaft. Jezus Christus heeft de dood afgeschaft, 
verleden tijd, door ons te openbaren dat God niet de 
oorzaak van de dood is. Als we de waarheid over God 
geloven die nu door de verschijning van onze Heiland 
Jezus Christus is geopenbaard, dan zal de uitspraak dat 
Hij de dood heeft afgeschaft, in vervulling gaan. Alleen 
Jezus Christus heeft de waarheid over Gods karakter 
geopenbaard, namelijk dat Hij geen leven neemt; dus heeft 
Jezus door het evangelie leven en onsterfelijkheid aan het 
licht gebracht. 

 
De wijsheid van God en de wijsheid van deze wereld 

- Goddelijke wijsheid is om Gods ware karakter te 
kennen. 

We hebben gekeken naar de verzen in 1 Korintiërs 
hoofdstuk één, die onderscheid maken tussen de wijsheid 
van God en de wijsheid van de wereld. In deze verzen vat 
de apostel Paulus bondig en overtuigend de twee 
antagonistische principes samen die de mensheid 
confronteren. Het kruis is de meetlat die hij gebruikt, en is 
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de enige gebeurtenis die de mensheid in twee groepen van 
mensen met twee verschillende opvattingen scheidt. 
Laten we dieper ingaan op wat Paulus, die zijn kennis van 
God rechtstreeks van Jezus Christus heeft ontvangen, te 
zeggen heeft over de goddelijke wijsheid:  

 
Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen 

die omkomen, maar voor ons die gered worden is het de 
kracht van God (1 Korintiërs 1:18). 

 
De boodschap van het kruis en de wijsheid van God 

zijn één en dezelfde, zoals we binnenkort zullen zien. 
 
Want het is geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen 

vernietigen, en het begrip van de verstandige tot nul 
herleiden. Waar is de wijsheid? Waar is de schrijver? Waar 
is de verspreider van dit tijdperk? Heeft God de wijsheid van 
deze wereld niet voor gek gezet? (1 Korintiërs 1:19, 20). 

 
God heeft de wijsheid van deze wereld belachelijk 

gemaakt, maar hoe? 
 
 Want omdat de wereld, in de wijsheid van God, God niet 

kende, behaagde het God door de dwaasheid van de boodschap 
die gepredikt werd om hen die geloven te redden (1 Korintiërs 
1:21; cursivering toegevoegd). 

 
Merk op hoe duidelijk hierboven staat dat de wereld, 

door zijn eigen wijsheid, God niet kende. Dit is nog 
duidelijker te zien als we Jezus Christus zien. De wereld 
herkende Hem niet als de Messias omdat Hij niet in 
harmonie was met de wijsheid van de wereld, die 
gebaseerd is op het principe van goed en kwaad.   
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Omdat Jezus niet opereerde volgens het principe van 
goed en kwaad, stond Hij niet bekend om wie Hij was, want 
de wereld verwachtte een straffende en gewelddadige 
Messias die wraak neemt op de zondaars.  

 
Want de Joden vragen om een teken, en de Grieken 

zoeken naar wijsheid; maar wij prediken Christus 
gekruisigd, aan de Joden een struikelblok en aan de Grieken 
dwaasheid, maar aan hen die geroepen zijn, zowel Joden als 
Grieken, Christus de kracht van God en de wijsheid van 
God. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, 
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen (1 
Korintiërs 1:22-25; cursivering toegevoegd). 

 
Wij spreken echter wijsheid onder de volwassen mensen, 

maar niet de wijsheid van dit tijdperk, noch van de heersers 
van dit tijdperk, die tot niets komen. Maar wij spreken de 
wijsheid van God in een mysterie, de verborgen wijsheid die 
God vóór de eeuwen voor onze heerlijkheid heeft verordend, 
die niemand van de heersers van dit tijdperk kende; want als 
zij het hadden geweten, zouden zij de Heer van de 
heerlijkheid niet hebben gekruisigd (1 Korintiërs 2:6-8). 

 
Als de wereld de wijsheid van God had gekend, 

zouden ze tegen niemand geweld hebben gebruikt, laat 
staan tegen de Zoon van God! Hoe ironisch! De wijsheid 
van God is verborgen en wordt nog steeds verborgen door 
het principe van goed en kwaad, dat ons verblindt voor 
Gods wijsheid van onvoorwaardelijke liefde.  

 
Maar zoals het geschreven is: Oog heeft niet gezien, noch 

gehoord, noch in het hart van de mens zijn binnengedrongen 
wat God heeft voorbereid voor de mensen die Hem liefhebben. 
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Maar God heeft ze aan ons geopenbaard door Zijn Geest. 
Want de Geest doorzoekt alle dingen, ja, de diepe dingen van 
God. Want wat weet de mens van de dingen van een mens, 
behalve de geest van de mens die in hem is? Maar toch weet 
niemand de dingen van God, behalve de geest van God. Nu 
hebben wij ontvangen, niet de geest van de wereld, maar de 
geest die van God is, opdat wij de dingen zouden weten die 
ons door God vrijelijk zijn gegeven (1 Korintiërs 2:9-12). 

 
Naarmate we meer en meer verlicht worden door de 

waarheid van Gods liefde, ontvangen we de Geest die van 
God is, zodat we de dingen kunnen weten die ons vrijelijk 
door God zijn gegeven.  Deze dingen worden ons alleen 
geopenbaard door Gods Geest, de Geest van zijn 
onvoorwaardelijke liefde. Geen enkel menselijk hart, door 
de wijsheid van de wereld, kan de diepte, de hoogte, de 
breedte van de liefde van God kennen. 

 
Deze dingen spreken we ook, niet in woorden die de 

wijsheid van de mens leert, maar die de Heilige Geest leert, 
waarbij we geestelijke dingen met geestelijke dingen 
vergelijken. Maar de natuurlijke mens ontvangt de dingen 
van de geest van God niet, want ze zijn dwaasheid voor hem, 
en hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk worden 
onderscheiden. Maar wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen, 
en toch wordt hij zelf door niemand terecht beoordeeld. Want 
'wie heeft de geest van de Heer gekend, opdat hij Hem moge 
onderwijzen'? Maar wij hebben de gezindheid van Christus 
(1 Korintiërs 2:13-16). 

 
 Het volmaakte begrip van Gods karakter van 

AGAPE-liefde, zoals die zich aan het kruis 
manifesteert, is het fundament van de goddelijke 
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wijsheid. Het verstand is het gewelf waar deze 
volmaakte kennis over Gods karakter moet worden 
neergelegd. Het verstand dat een feilloos begrip heeft 
van Gods karakter zoals het aan het kruis werd 
geopenbaard, voor zover het mogelijk is om een 
feilloos en ongeschonden begrip te hebben binnen 
onze sfeer, is de troonzaal voor God's goddelijke 
wijsheid: 

 
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de 

Geest van God in u woont (1 Korintiërs 3:16)? 
 
Degenen die een correct begrip hebben van Gods 

karakter, een begrip dat gebaseerd is op de openbaring die 
door Jezus Christus is gegeven, zijn werkelijk de tempel 
van God en zijn het onderwerp van de volgende verzen 
die door de apostel Paulus zijn geschreven: 

 
U bent onze brief geschreven in ons hart, bekend en 

gelezen door alle mensen; u bent duidelijk een brief van 
Christus, door ons bediend, niet met inkt maar met de Geest 
van de levende God, niet op stenen maar op stoffelijke tafelen, 
dat is van het hart (2 Korintiërs 3:2, 3). 

 
Voor zover een volmaakt begrip op menselijk vlak 

mogelijk is, kan deze volmaakte kennis van God slechts 
door één Persoon, Jezus Christus, worden bereikt. Hij is 
de basis voor een juist begrip en een juiste interpretatie 
van de Schrift. Over de Schrift zei Jezus: dit zijn de 
getuigenissen van Mij. Het is dus duidelijk dat een begrip 
van elke Schrift die niet in overeenstemming is met het 
karakter van God zoals dat door Jezus is geopenbaard, een 
overspannen begrip is en onze relatie met Hem en 
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anderen zal beïnvloeden.    
 
Je doorzoekt de Schrift, want daarin denk je dat je het 

eeuwige leven hebt; en dit zijn zij die van Mij getuigen. 
Maar jullie willen niet tot Mij komen opdat jullie leven 
hebben (Johannes 5:39, 40). 

 
Deze passage maakt duidelijk dat de Schriften er zijn 

om te getuigen van het karakter van Jezus, die op zijn 
beurt de Vader openbaart. Wanneer we in onze lezing van 
de Bijbel geconfronteerd worden met wat een dichotomie 
lijkt, moeten we direct naar de openbaring gaan die Jezus 
zelf heeft gegeven. Beter nog, het zou verstandiger zijn om 
van meet af aan naar de Schrift te kijken door de lens van 
Jezus Christus. 

Jezus vertelde ons dat deze kennis, die Hij ons kwam 
geven van zijn Vader, ook het eeuwige leven is: 

 
En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige 

ware God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt (Johannes 
17:3). 

 
De Pre-Fall Revelation of God: Het kruis  
Zoals gezegd aan het begin van dit hoofdstuk, geeft 

het kruis ons de openbaring van voor de val, zoals Jezus 
het lamsvlees van de grondvesten van de wereld heeft gedood 
(Openbaring 13:8). Als Johannes zegt dat het lam uit het 
fundament van de wereld werd gedood, stelt hij dat, ook al 
vond de kruisgebeurtenis pas tweeduizend jaar geleden 
plaats, de bedoeling om voor de wereld te sterven al voor 
het fundament van de wereld in Gods hart was, omdat 
Gods liefde en karakter nooit veranderen, en Hij is nu 
dezelfde als toen. Het kruis was toen gewoon de 
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uitvoering van zijn reeds bestaande principe van 
onvoorwaardelijke, eeuwige, oneindige liefde: 

 
 Toen zag ik een andere engel in het midden van de hemel 

vliegen, die het eeuwige evangelie had om te prediken aan hen 
die op de aarde wonen tot elke natie, stam, tong en volk 
(Openbaring 14:6; cursivering toegevoegd). 

 
Het eeuwige evangelie is niets anders dan het goede 

nieuws van Gods oneindige, onveranderlijke 
onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens, en het is 
eeuwig omdat het het wezen van God is.  

 
AGAPE Liefde is de essentie van God. 
In de Bijbel wordt ons verteld dat God liefde is (1 

Johannes 4:8). Het is belangrijk om op te merken dat 
Johannes zei dat God liefde is in plaats van te zeggen 'God 
heeft liefde'. Het gebruik van de eerste persoon van het 
werkwoord 'zijn' geeft aan dat liefde Zijn eigenlijke 
essentie is en niet slechts één van Zijn eigenschappen. Zijn 
essentie wordt in de Schrift verder weergegeven als licht, 
dat op zijn beurt weer verbonden is met het woord leven, 
zodat liefde (AGAPE), licht (phos) en leven (zoë) 
sleutelbegrippen zijn die gebruikt worden bij het 
beschrijven van zijn karakter. Gods essentie van AGAPE-
liefde is onbaatzuchtig, zelfopofferend, onvoorwaardelijk, 
oneindig, omdat ze niet gebaseerd is op de goedheid van 
de ene geliefde, maar op de volmaaktheid van de Liefde. 
Terwijl de mensen nog steeds in hun zondige verdorven 
goddeloze toestand verkeren, heeft de AGAPE-liefde van 
God hen aanvaard. De AGAPE-liefde is dus aangetoond: 

 
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 
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te zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed 
mens misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God 
toont zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor 
ons stierf toen we nog zondaars waren. Want als wij, toen 
wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood 
van Zijn Zoon, nog veel meer, dan zullen wij door Zijn leven 
gered worden (Romeinen 5:6-8, 10). 

 
Het is voor ons van vitaal belang om te begrijpen dat 

Gods AGAPE-liefde de essentie van Zijn Wezen is. Zijn 
karakter, Zijn essentie, is de enige en allerhoogste regel 
van de wet, het enige principe waardoor Hij altijd en altijd 
het universum heeft geregeerd en zal regeren. Alle 
eigenschappen van God zijn een weerspiegeling van Zijn 
wezen van AGAPE-liefde. Geen enkele omstandigheid 
kan ervoor zorgen dat God reageert op een manier die 
anders is dan zijn karakter van AGAPE-liefde. Het maakt 
niet uit hoe slecht de omstandigheden zijn waarmee God 
wordt geconfronteerd, maar toch blijft Hij constant aan 
Zijn eigen karakter, de rechtsstaat van AGAPE-liefde. God 
zal nooit buiten de parameters van Zijn AGAPE-
liefdeprincipe opereren. God en Zijn AGAPE 
liefdesessentie zijn onafscheidelijk, constant en 
onveranderlijk. Omdat God onveranderlijk is, is Zijn 
wezen, deze rechtsregel, ook onveranderlijk. Het principe 
van de AGAPE-liefde is eeuwig omdat het het wezen van 
God is, en God is eeuwig.  

 
God en zijn essentie van AGAPE Liefde zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Elke actie en reactie van God, in alle zaken, wordt 

beheerst door en is een weerspiegeling van Zijn tijdloze 
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principe dat wordt vertegenwoordigd door de boom des 
levens. Dit tijdloze principe van Zijn AGAPE-liefde is 
eeuwig omdat het de essentie van God is, en God is 
eeuwig. God werkt niet buiten de parameters van Zijn 
AGAPE-liefdeprincipe. God en Zijn wezen van AGAPE-
liefde kunnen niet gescheiden worden en zijn beide 
constant en onveranderlijk.  

 
AGAPE liefde is puur 
 Zo kunnen we stellen dat de essentie van God 

absoluut zuivere AGAPE-liefde is. Maar zelfs het gebruik 
van de uitdrukking 'zuivere AGAPE-liefde' is een 
verkeerde benaming, want AGAPE-liefde heeft geen 
enkele vorm van vervalsing door enig ander tegenstrijdig 
principe. Daarom is AGAPE-liefde per definitie onvervalst 
en zuiver. In tegenstelling tot Satan's principe van goed en 
kwaad, kan God's essentie van AGAPE-liefde positief 
gezien geen hybride zijn die zowel goed als kwaad bevat. 
Het moet uiterst duidelijk blijven dat de enige echte God 
van het universum deze twee antithetische principes niet 
in zijn karakter belichaamd en vermengd heeft. Als de 
mensheid een hybride God van goed en kwaad aanbidt, dan 
aanbidden zij niet de enige ware God van het universum.     

Aangezien arbitraire straffen in Gods wet van 
AGAPE-liefde niet bestaan, is er dus geen arbitraire straf 
in God. Elke actie en reactie van God in alle zaken wordt 
beheerst door, en is een weerspiegeling van, Zijn tijdloze 
principe van AGAPE-liefde, dat werd vertegenwoordigd 
door de boom des levens. 

Gods zuivere essentie van AGAPE-liefde, de som van 
Zijn karakter en Zijn wezen, is onsterfelijk en 
onverwoestbaar. Hij zou niet onsterfelijk, onverwoestbaar 
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en almachtig zijn als Hij het soort macht bezat dat alle 
tegenstand met een knipoog kan vernietigen. Het is alleen 
door Zijn aard van AGAPE-liefde, die geen vorm van 
vernietiging in zich heeft, dat Hij onsterfelijk, 
onverwoestbaar en almachtig is.  

De opstanding van Jezus Christus is niet ontstaan door 
een willekeurige handeling van God.    Toen Jezus aan het 
kruis stierf, stierf Hij omdat Hij had geleefd volgens het 
zuivere principe van de AGAPE-liefde. Alleen omdat Hij 
leefde en stierf volgens zijn aangeboren principe van 
AGAPE-liefde, was Hij in staat om Zichzelf te doen 
herrijzen door het leven dat in Zichzelf was. Geen enkel 
deeltje van het principe dat Satan in het universum had 
geïntroduceerd, werd in Jezus gevonden en daarom was 
Jezus in staat om weer op te staan. Het domein van de 
dood kon Hem niet in het graf houden:  

 
Ik zal niet veel meer met je praten, want de heerser van 

deze wereld komt eraan en hij heeft niets in Mij (Johannes 
14:30, nadruk toegevoegd). 

 
Want we hebben geen Hogepriester die niet kan 

meevoelen met onze zwakheden, maar op alle punten in 
verzoeking werd gebracht zoals we zijn, maar dan zonder 
zonde (Hebreeuws 4:15; cursivering toegevoegd). 

 
Als Jezus op enig moment had gehandeld of zelfs maar 

had gedacht door Satan's doodsprincipe van goed en 
kwaad, zou Hij in het graf zijn gebleven en zou de 
mensheid in slavernij aan Satan zijn achtergelaten, zonder 
de hoop op het eeuwige leven: 

 
En als Christus niet is opgestaan, is je geloof zinloos; je 
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bent nog steeds in je zonden! Dan zijn ook degenen die in 
Christus in slaap zijn gevallen [gestorven], omgekomen (1 
Korintiërs 15:17-18). 

 
Er is maar één ultieme waarheid van God over 

zichzelf, en die heeft betrekking op wie Hij is, op zijn 
wezen, op zijn karakter als God. Waarlijk, God is AGAPE-
liefde, en al Zijn andere eigenschappen zijn slechts een 
demonstratie van de kern van Zijn wezen. Hoewel God 
ons deze ultieme waarheid over Zichzelf heeft gegeven, 
zijn we gezwicht voor Satan's bedrieglijke leugen dat 
God's karakter een hybride van goed en kwaad is, en met 
deze leugen worden we in onwetendheid gehouden en 
leven we zonder een perfect begrip van Zijn essentie.  

Het is duidelijk dat de hybride god die de mensheid 
ten onrechte aanbidt een god van goed en kwaad is.  Deze 
god handelt volgens het principe van Satan, voorgesteld 
door de boom van de kennis van goed en kwaad.    Maar als we 
goed kijken, zullen we zien dat deze god niet de ware God 
is, want de ware God kan nooit handelen door twee 
tegenstrijdige, tegenstrijdige principes. Wat er werkelijk 
gebeurd is, is dat we deze synthese openlijk hebben 
beleden en gepromoot als zijnde van God door aan God 
die karaktereigenschappen toe te schrijven die bij Satan 
horen. God kan nooit werken met goed en kwaad, want het 
is in strijd met zijn karakter, zijn essentie. We hebben het 
karakter van God gepopulariseerd en gepromoot als het 
hebben van een vermeende niet-bestaande vereniging van 
AGAPE-liefde en goed en kwaad. Echter, op het moment dat 
de AGAPE-liefde, het principe van de levensboom, wordt 
vermengd met iets anders, is het niet langer AGAPE-liefde, 
en het is niet langer het principe van de levensboom. 
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Wanneer we beweren dat God AGAPE-liefde is en toch 
geloven dat Hij in boosheid de zondaars willekeurig straft 
voor hun slechte activiteiten, hebben we gefaald in het 
begrijpen van AGAPE-liefde. Deze combinatie is helemaal 
geen AGAPE-liefde. Het is gewoon het principe van goed 
en kwaad. 

 
Wat is AGAPE Liefde? 
AGAPE-liefde is die liefde waarbij er geen egoïstische 

agenda is voor het verrichten van goede daden ten 
opzichte van anderen. Het is die liefde waarbij alles wordt 
gedaan voor de verbetering van anderen ten koste van 
zichzelf, zelfs in de mate van sterven voor anderen. Toen 
Jezus zei: "Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, 
doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u spuugzat en 
vervolgt, opdat u zonen van uw Vader in de hemel zult zijn; 
want Hij doet zijn zon opgaan op het kwade en op het goede en 
stuurt regen op het rechtvaardige en op het onrechtvaardige 
(Mattheüs 5:44, 45)", definieerde Hij de liefde van AGAPE. 

We hebben verdere instructies uit de woorden van 
Paulus in 1 Korintiërs 13 met betrekking tot AGAPE-
liefde: 

 
AGAPE liefde is geduldig, AGAPE liefde is vriendelijk. 

Het is niet jaloers, het schept niet op, het is niet trots. 
Handelt niet onbetamelijk, zoekt niet naar zijn eigen, wordt 
niet geprovoceerd, houdt geen rekening met een verkeerd 
leed. Zij verheugt zich niet in ongerechtigheid, maar 
verheugt zich met de waarheid. AGAPE liefde draagt onder 
alles en iedereen die komt. Het is altijd bereid om het beste 
van ieder mens te geloven. Haar hoop is onder alle 
omstandigheden grenzeloos en ze verdraagt alles zonder te 
verzwakken. AGAPE liefde faalt nooit, vervaagt nooit of 
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raakt nooit achterhaald, het komt nooit tot een einde (1 
Korintiërs 13: 4-8, overgenomen uit verschillende versies). 

 
In wezen is de AGAPE-liefde dus niet gericht op 

zichzelf maar op anderen, en is ze onvoorwaardelijk. De 
dood van Jezus aan het kruis is de ultieme openbaring van 
de AGAPE-liefde.  

 
De gebeurtenissen in de Hof van Eden geven ons 

aanwijzingen over de AGAPE-liefde van God. 
Wanneer we de gebeurtenissen in de Hof van Eden 

bestuderen, merken we op dat duidelijk wordt gesteld dat 
beide bomen zich in het midden van de Hof bevonden, 
waarbij de ene het principe van God vertegenwoordigt en 
de andere het principe van Satan. We begrijpen dat in de 
Tuin de boom van het leven Gods principe voor het bestuur 
van het universum vertegenwoordigde en de boom van de 
kennis van goed en kwaad het principe van Satan voor het 
bestuur van het universum. Dit zijn ongetwijfeld twee 
antithetische principes, een van God en de andere van 
Satan. Het eerste vertegenwoordigt Gods karakter en hoe 
Hij regeert; het tweede vertegenwoordigt Satans karakter 
en hoe hij, met kracht en geweld, zijn manier van besturen 
heeft uitgevoerd. Jezus maakte een toespeling op het 
gebruik van geweld dat wordt toegeschreven aan Gods 
koninkrijk toen Hij sprak over hen die Satans 
gewelddadige methoden gebruiken als middel om het 
koninkrijk van God binnen te komen:  

 
En vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu lijdt 

het koninkrijk der hemelen onder geweld, en het geweld 
neemt het met geweld op (Mattheüs 11:12). 
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AGAPE Liefde in de Hof van Eden - Keuzevrijheid 
Het is belangrijk om te beseffen dat beide bomen, 

waarvan de ene het principe van God vertegenwoordigt 
en de andere het principe van Satan, zich in het midden 
van de Hof van Eden bevonden. God maakt geen gebruik 
van de autonomie die hij aan individuen heeft gegeven en 
kan dat ook nooit doen. Inherent aan zijn karakter van 
AGAPE is het geven van absolute vrijheid aan iedereen, en 
dat geldt ook voor zijn tegenstander. Hoewel deze door 
God gegeven vrijheid er wel toe heeft geleid dat er een 
maximum aan kwaad in het universum werd toegelaten, 
en dat het kwaad ook vandaag de dag nog wordt 
toegelaten, is het onontbeerlijk voor de liefde van AGAPE.    

Satan had ontegenzeggelijk deze vrijheid toen hij een 
derde van Gods zondeloze engelen ervan overtuigde om 
zijn heerschappij over Gods wet van AGAPE-liefde te 
aanvaarden. Hij had ook deze vrijheid in de tuin met 
Adam en Eva. Zijn vrijheid bleef intact, ook al had hij 
plannen om God, Adam, Eva en heel de schepping van 
God maximaal te schaden. Satan zou tot op zekere hoogte 
gaan om zijn rechtsorde te laten zegevieren. Het is dus 
uiterst belangrijk om op te merken dat hij, hoewel hij een 
vernietigend principe propageerde, nog steeds de vrijheid 
had om het te doen, vrijheid die alleen AGAPE-liefde kan 
geven.    

Als we alleen al over deze gedachten nadenken, 
spreken ze boekdelen over Gods karakter. Alleen de God 
van de AGAPE-liefde en geen enkele andere God kan zo'n 
vrijheid geven. Een dergelijke wilskracht heeft de ultieme 
fataliteit in het universum veroorzaakt en heeft God ervan 
weerhouden om de eeuwigheid met veel van Zijn geliefde 
kinderen door te brengen. Zolang God de soevereine 
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heerser van het universum is, zal AGAPE-liefde eeuwig 
bestaan, zelfs als de vrijheid die het toestaat leidt tot het 
ultieme kwaad dat persoonlijk aan God zelf wordt 
toegebracht. De oorlog over Gods rechtsorde van AGAPE-
liefde en Satan's principe van goed en kwaad zal uiteindelijk 
eindigen, en onvermijdelijk zal er een overwinnaar en een 
overwonnene zijn. Maar God's enige macht in deze oorlog 
is Zijn wet van AGAPE-liefde, en die liefde zal alle kwaad 
overwinnen en overwinnen zonder gebruik te maken van 
geweld.  

De keuzevrijheid die God ons heeft gegeven is net zo 
heilig als God zelf heilig is. In de liefde heeft God ons de 
vrijheid gegeven om te kiezen voor leven of dood, 
zegeningen of vervloekingen. Door de keuzevrijheid die 
God ons heeft gegeven, zijn we uiteindelijk 
verantwoordelijk, door onze keuzes, voor de resultaten 
die inherent zijn aan die keuzes. Mozes informeert ons dat 
er geen willekeurige daden van God zijn in het belonen 
van goede daden en het bestraffen van kwade daden. 
Inherent aan de keuzes die we maken zijn de wegen van 
leven of dood, zegeningen of vervloekingen (zie 
Deuteronomium 28). 

 
AGAPE Liefde geeft vrijheid en gelijke toegang, 

zelfs tot tegenstanders. 
Inherent aan Gods essentie van AGAPE-liefde zijn 

twee basisprincipes, en het is van cruciaal belang dat we 
die begrijpen. Het eerste, dat we hierboven hebben gezien, 
is dat de AGAPE-liefde iedereen vrijheid van keuze geeft. 
Merk opnieuw op dat deze vrijheid zelfs wordt gegeven 
aan vijanden die ons en onze geliefden kunnen schaden. 
Het tweede basisprincipe van AGAPE-liefde is dat het 
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gelijke toegang geeft, en opnieuw, zelfs aan hen die als 
vijanden of tegenstanders worden beschouwd. Satan, de 
aartsvijand van God, heeft vrijelijk toegang gekregen om 
zijn principe, vertegenwoordigd door de boom van de kennis 
van goed en kwaad, naar voren te brengen. Jezus heeft het 
principe van gelijke toegang geïllustreerd met de 
gelijkenis van het koren en de tarra:  

 
Het koninkrijk van de hemel is als een man die goed zaad 

zaaide in zijn veld; maar terwijl de mensen sliepen, kwam 
zijn vijand en zaaide tarra's tussen het koren en ging zijn 
weg. Maar toen het graan was gekiemd en een gewas had 
voortgebracht, verschenen de tarra's ook. Toen kwamen de 
dienaren van de eigenaar en zeiden tot hem: 'Meneer, hebt u 
geen goed zaad op uw veld gezaaid? Hoe kan het dan tarra's 
hebben? Hij zei tegen hen: "Een vijand heeft dit gedaan. De 
dienaren zeiden tegen hem: 'Wilt u dat we ze dan gaan 
verzamelen? Maar hij zei: 'Nee, opdat je, terwijl je de tarra's 
verzamelt, ook het koren met hen ontwortelt. Laat beiden 
samen groeien tot de oogst, en op het moment van de oogst 
zal ik tegen de maaiers zeggen: 'Verzamel eerst de tarra's en 
bind ze in bundels om ze te verbranden, maar verzamel het 
koren in mijn schuur' (Mattheüs 13:24-33). 

 
Op het moment van de oogst zal de waarheid 

standhouden, terwijl aan alles wat vals is een einde komt. 
We moeten God vragen ons te helpen om een onderscheid 
te maken tussen waarheid en dwaling. Als we de 
waarheid niet kennen, zullen we helaas bezwijken voor 
het bedrog van Satan en de tarra's zijn, die heel erg op het 
echte lijken. We zullen de tarra's verwarren met het koren 
door te geloven dat Satan's principe van de boom van de 
kennis van goed en kwaad eigenlijk God's principe is.  
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AGAPE liefde in de Hof van Eden - Gelijke toegang  
Als we goed naar de twee bomen in het midden van 

de tuin kijken, zullen we zien dat God probeert om ons 
iets van diepgaande geestelijke betekenis en belang over 
zichzelf te communiceren, vooral over Zijn karakter van 
AGAPE-liefde. Als we de betekenis van deze openbaring 
begrijpen, onder de vereniging van Gods Geest, zal het 
ons toelaten om een aspect van Gods AGAPE-liefde te 
begrijpen waar we ons voordien totaal niet bewust van 
waren. Maar zonder de zalving die nodig is voor het 
begrip zal dit volkomen idioot overkomen in onze geest, 
want wat God deed is iets wat alleen Hij en degenen die 
het verstand van God hebben, zouden doen. Niemand met 
het vleselijke menselijke verstand zou zoiets ooit toestaan.  

God gaf Satan toegang tot Adam en Eva, wetende dat 
wat hij zou gaan doen catastrofaal zou zijn. Hij gaf Adam 
en Eva ook de vrijheid om met Satan in contact te komen. 
En Hij gaf Satan de vrijheid van toegang tot hen. 

Als men verder leest, zal het merkbaar zijn in hoeverre 
God, onder zijn rechtsorde van AGAPE-liefde, Satan 
toegang gaf tot Adam en Eva en vice versa. Eerst zien we 
dat God Satan toestaat om zijn principe in de Hof te 
hebben en dan zien we dat Hij Adam en Eva gelijke 
toegang geeft tot de twee bomen. Adam en Eva krijgen ook 
de vrijheid om te kiezen of ze God willen gehoorzamen en 
dus blijven eten van de boom des levens, of dat ze 
ongehoorzaam zijn aan Hem en dus ophouden te eten van 
Zijn boom.  

In het tweede geval, als en zodra het paar ervoor koos 
om God niet te gehoorzamen, zou hun gehoorzaamheid 
aan Satan worden gegeven en zouden ze eten van de boom 



168 

 

van de kennis van goed en kwaad. De twee manieren van 
leven waren voor hen beschikbaar en zij hadden de 
volledige vrijheid om ofwel Gods weg ofwel de weg van 
Satan te kiezen. Gods AGAPE-liefde kon Satan geen 
gelijke toegang ontzeggen, noch kon deze AGAPE-liefde 
Adam en Eva de vrijheid ontzeggen om voor of tegen God 
te kiezen. Twee bomen werden aan hen voorgesteld en 
hun keuze zou hun lot en het lot van de mensheid bepalen.  

Het is opmerkelijk om er hier op te wijzen dat het in 
God's eigen Hof van Eden was dat Satan toegang kreeg tot 
het paar! 

 
De Here God plantte een tuin in oostelijke richting in 

Eden, en daar zette Hij de man die Hij had gevormd. En uit 
de grond liet de Here God elke boom groeien die aangenaam 
is voor het zicht en goed voor het voedsel. De boom van het 
leven was ook in het midden van de tuin, en de boom van de 
kennis van goed en kwaad (Genesis 2: 8-9). 

 
De boom des levens stond ook in het midden van de tuin, 

en de boom van de kennis van goed en kwaad. Hier werden, 
vanuit het bijbelse perspectief, de twee antithetische 
principes duidelijk afgebakend, en slechts één van de twee 
moest worden gebruikt voor het bestuur van Gods 
universum. Het ene leidde tot het leven en het andere tot 
de dood, en het is noodzakelijk dat dit onderscheid onder 
geen beding verkeerd begrepen of gecompromitteerd 
wordt.  

God, de Schepper, had deze twee tegenstrijdige 
principes zichtbaar van elkaar gescheiden en 
waarschuwde het paar voor de gevolgen van het niet 
gehoorzamen aan Hem. De fysieke positie van de twee 
bomen in het midden van de tuin onthult dat God Satan 
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een gelijk speelveld had gegeven. Beide bomen waren 
voor Adam en Eva even toegankelijk. Door hun positie in 
de tuin kan ook geconcludeerd worden dat God zichzelf 
niet in een voordelige positie ten opzichte van Satan 
plaatste voordat Adam en Eva zondigden, maar hem een 
gelijke positie gaf. Zo hadden zowel God als Satan gelijke 
toegang tot Adam en Eva in de Hof van Eden zoals 
geopenbaard door de aanwezigheid van de twee elkaar 
uitsluitende principes die door de twee bomen worden 
vertegenwoordigd.  

AGAPE gebruikt geen geweld of geweld 
Als God vrijheid van keuze geeft aan zijn hele 

schepping, dan wordt het duidelijk dat God geen kracht 
of macht gebruikt om iemand zich te laten conformeren 
aan Zijn wegen. Naast de vrijheid die Hij geeft, geeft Hij 
ook eerst raad; dan laat Hij de keuze voor of tegen Zijn 
raad zijn. Toen Lucifer besloot om in opstand te komen, 
werden Gods methoden om met zijn opstand om te gaan 
zichtbaar toen hij Lucifer waarschuwde voor de gevolgen 
van zijn keuzes. Hetzelfde gedrag wordt gezien als Hij 
Adam en Eva aanraadde om niet te eten van de boom van 
de kennis van goed en kwaad.   

       God had Satan kunnen tegenhouden om ooit enig 
contact met hen te hebben, of Hij had Adam en Eva 
volledig kunnen beschermen tegen de invloed van Satan, 
maar dat deed Hij niet. God had de verboden boom op een 
afgelegen, ontoegankelijke plek kunnen plaatsen, maar 
omdat Zijn liefde altijd een individuele keuze mogelijk 
maakt, bevond de boom van de kennis van goed en kwaad zich 
in het midden van de tuin, vlak naast Zijn eigen 
levensboom. Het paar was alleen veilig zolang ze Zijn raad 
opvolgden om niet van de verboden boom te eten. De 
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enige kracht die God in deze situatie had was de kracht 
van Zijn liefde, die Adam en Eva negeerden toen ze ervoor 
kozen om tegen Zijn waarschuwing in te gaan.  

Het gebruik van de macht, zoals deze betrekking heeft 
op God, is zeer onbegrepen, net als de macht van de 
menselijke keuze. De keuzes die we maken hebben 
duidelijke gevolgen en zelfs God kon de wereld niet 
behoeden voor de gevolgen van de keuze van Adam en 
Eva. In Hebreeën 2:1-3 wordt ons verteld dat elke keuze 
die we maken een gevolg heeft en dat God, vanwege zijn 
principe van AGAPE-liefde, deze moet eren: 

 
Daarom moeten we ons meer bewust zijn van de dingen 

die we gehoord hebben, zodat we niet wegkwijnen. Want als 
het woord dat door engelen wordt gesproken standvastig 
blijkt te zijn en elke overtreding en ongehoorzaamheid een 
rechtvaardige beloning krijgt, hoe zullen we dan ontsnappen 
als we zo'n grote redding verwaarlozen, die in het begin door 
de Heer werd gesproken en die ons werd bevestigd door hen 
die Hem hoorden. 

 
Wanneer de God van AGAPE-liefde wordt aanbeden, 

gebruiken zijn ware volgelingen geen intimidatie, dwang, 
manipulatie of geweld om hun geloof of de God van hun 
geloof te verdedigen. Hoe meer de waarheid van God 
wordt uitgedaagd, aangevallen, getrotseerd en 
onderworpen aan een intense controle, hoe meer AGAPE-
liefde, en alleen AGAPE-liefde, zal overwinnen tegen deze 
aanvallen. Als Gods volgelingen ook maar enig geweld 
gebruiken om God en Zijn waarheid te verdedigen tegen 
degenen die ertegenin gaan, dan bewijzen zij door hun 
daden dat zij een onjuist of beperkt begrip van God en Zijn 
karakter hebben.  
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Ook zou men, als men een wegblokkade zou 
opwerpen die in strijd is met wat men gelooft dat het Gods 
waarheid is, of dat men het gevoel heeft Gods waarheid te 
willen beknotten, handelen uit harmonie met Gods 
principes van vrijheid en gelijke toegang.    Dergelijke 
methoden van verzet zijn op zichzelf al een indicatie dat 
degenen die ze gebruiken niet handelen volgens Gods 
principe van vrijheid. Op dezelfde manier is het gebruik 
van elke vorm van geweld of van elke achterbakse 
methode om Gods waarheid te presenteren ook niet in 
overeenstemming met Gods principes. 

 
Gods AGAPE-principe wordt duidelijk gezien door 

de manier waarop hij met Lucifer en Adam en Eva 
omgaat... 

Gods principe van liefde werd geopenbaard door de 
manier waarop Hij met Satan en Adam en Eva in de Hof 
van Eden omging. Hij gebruikte geen enkele kracht om 
Satan ervan te weerhouden om zich te verkneukelen, noch 
gebruikte Hij enige kracht om Adam en Eva ervan te 
weerhouden om overtuigd te raken van Satan's 
afschuwelijke beschuldigingen tegen God. Hoe kan dit nu 
Gods manier zijn om met zo'n kwaad om te gaan en 
waarom doet Hij het op deze manier? De absolute 
waarheid over de ware God, zoals te zien is in Zijn 
handelen in de Hof, is dat Gods karakter hem niet toestaat 
om met kwaad te reageren op het kwaad. Niets kan 
kwaadaardiger zijn dan de wet die Satan in het begin in 
het universum had ingevoerd, en toch werd dezelfde 
vrijheid die hij toen kreeg nu ook in de Hof gegeven.  

Door te kijken naar hoe God met Lucifer omging, 
kunnen we zien dat iedereen die ervoor kiest om zich 
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tegen Gods waarheid te verzetten, ruimschoots de vrijheid 
krijgt om zijn of haar mening naar voren te brengen 
zonder angst voor intimidatie of straf die rechtstreeks van 
God afkomstig is. In geen geval mag men echter 
aannemen dat God niet waarschuwt voor de gevolgen van 
het ongehoorzaam zijn aan Hem. Wat zijn deze gevolgen 
en hoe worden ze uitgevoerd? Het gevolg van het 
ongehoorzaam zijn aan God is dat we ons daarmee in het 
domein van Satan plaatsen, van waaruit alle straf, pijn, 
lijden en dood ontstaan. 

 
Peter's droom onthult Gods houding ten opzichte 

van ieder mens. 
Het kernpunt van Jezus' boodschap is dat we, om 

zonen van je Vader in de hemel te worden, moeten weten dat 
Hij zijn zon laat opkomen op het kwade en het goede, en regen 
stuurt op het rechtvaardige en het onrechtvaardige (Matteüs 
5:45). 

Dit wordt ook bevestigd in de woorden van Petrus aan 
Cornelius, zijn familie en vrienden, in Handelingen 10:28:  

Toen zei hij tegen hen: 'Je weet hoe onwettig het is voor 
een joodse man om gezelschap te houden of naar een andere 
natie te gaan. Maar God heeft me laten zien dat ik geen 
enkele man gemeen of onrein mag noemen. 

 
Petrus deed deze uitspraak na het visioen waarin hij 

de hemel zag opengaan en een object als een groot laken dat aan 
de vier hoeken gebonden was, naar hem neerdaalde en naar de 
aarde liet neerdalen. Daarin zaten allerlei viervoetige dieren van 
de aarde, wilde dieren, kruipende dingen en vogels van de lucht. 
En er kwam een stem tot hem, 'Sta op Peter, dood en eet'. Maar 
Peter zei: 'Niet zo, Heer! Want ik heb nog nooit iets gewoons of 
onrein gegeten. En de tweede keer sprak een stem tot hem: 'Wat 
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God heeft gereinigd, moet je niet gemeen noemen' (Handelingen 
10:11-15).  

Omdat Petrus zo ingebakken was in het verkeerde 
begrip van Gods karakter, moest deze boodschap drie 
keer herhaald worden: Dit werd drie keer gedaan. En het 
voorwerp werd weer in de hemel opgenomen (Handelingen 
10:16). 

Maar uit wat Petrus in vers 35 zegt, blijkt dat Petrus 
zelfs na deze droom niet helemaal begrijpt wat Jezus 
probeerde over te brengen toen hij zei dat God zijn zon 
laat opkomen op het kwade en het goede, en regen stuurt 
op het rechtvaardige en het onrechtvaardige.  In vers 34 
beseft Petrus dat God geen partijdigheid toont tussen Joden 
en niet-Joden. Maar in vers 35 kwalificeert hij het soort 
heidenen dat God accepteert: Maar in elke natie wordt wie 
Hem vreest en gerechtigheid werkt, door Hem aanvaard.  

God behandelt degenen die buiten Zijn principes 
leven op een welwillende manier die verder gaat dan wat 
de menselijke geest zich kan voorstellen. Zijn liefde 
overstijgt het principe van goed en kwaad en gebruikt geen 
enkele vorm van geweld, dwang of destructieve 
handelingen om het doel ervan te bereiken.  

Het is door het aannemen van Zijn wegen dat Zijn 
ware volgelingen de ware God van het universum 
verheerlijken. Ondertussen worden degenen die weigeren 
te geloven in de God van de AGAPE-liefde alleen gelaten 
om hun keuzevrijheid uit te oefenen en te kiezen welke 
manier ze willen aanbidden. Dat zou niet mogelijk zijn als 
God de hybride God zou zijn die hij geacht wordt te zijn. 
Als Hij het soort God zou zijn dat liefde met kracht 
vermengt, zou Hij oproepen tot de vernietiging van al 
diegenen die als ketters worden beschouwd of als ketters 
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worden waargenomen en die zich niet aan Zijn wegen 
houden. 

 
 Er is geen angst in AGAPE Liefde omdat AGAPE 

Liefde niet willekeurig straft. 
Er is geen angst in de liefde: maar volmaakte liefde 

verdrijft de angst, omdat angst gepaard gaat met kwelling. 
Maar hij die bang is, is niet volmaakt gemaakt in de liefde. 
Wij houden van Hem omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 
Johannes 4:18, 19). 

Er is geen jota van iets in God en in zijn AGAPE-liefde 
dat angst opwekt. De Bijbel is in dit opzicht nadrukkelijk 
duidelijk en zeker. God zou nooit vereerd en gewaardeerd 
kunnen worden voor Zijn AGAPE-liefde als Hij ooit op 
een manier zou handelen die zelfs maar een minieme 
hoeveelheid angst in ons naar Hem toe zou veroorzaken. 
Als we op Hem reageren met een dergelijke angst, dan 
zullen we nooit AGAPE-liefde voor Hem hebben. Het is 
alleen God en Zijn AGAPE-liefde die alle angst die we 
hebben opgedaan uit de boom van de kennis van goed en 
kwaad kan verdrijven. Deze angst komt van Satan, want 
angst heeft te maken met straf, kwelling. Er is geen 
mogelijkheid dat iemand door God volmaakt wordt 
gemaakt door AGAPE-liefde als er angst in de relatie met 
Hem betrokken is. Het is hopeloos onmogelijk en 
onrealiseerbaar voor ons om op God te reageren in 
AGAPE-liefde, tenzij Hij ons eerst heeft laten zien dat Hij 
AGAPE-liefde is. Als we eenmaal zijn AGAPE-liefde 
hebben laten zien, zal er geen spoor van angst voor straf 
van Hem in ons opgewekt zijn.  

  
God's regel van AGAPE Liefde bevat geen 
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willekeurige beloning en bestraffing. 
Het is uiterst belangrijk voor ons om te begrijpen dat 

er onder de hoogste rechtsorde van de AGAPE-liefde geen 
willekeurige beloning is voor het doen van goed en geen 
willekeurige straf voor het doen van kwaad. De 
beloningen die op het pad van de zegeningen worden 
gevonden, zijn inherent aan de keuze om God te 
gehoorzamen. Deze zegeningen zijn geen willekeurige 
daad van beloning, maar zijn inherent aan de keuze om 
God's koninkrijksprincipes te gehoorzamen. Dit feit moet 
resoluut begrepen en geaccepteerd worden, anders zullen 
we Satan's bedrog geloven dat God een arbitraire rechter 
is.  

Gods principe van AGAPE-liefde is onveranderlijk en 
overstijgt de wispelturigheid die de god van de 
willekeurige beloning en straf regeert; deze god wordt 
beïnvloed door de positieve of negatieve reacties op zijn 
richtlijnen. Deze wispelturigheid is vreemd aan de God 
van de AGAPE-liefde, want God wordt niet geregeerd 
door stemmingswisselingen. Zijn oneindige liefde is 
onbeweeglijk en Hij werkt alleen binnen het principe van 
de AGAPE-liefde.  

 
Liever dan te straffen, AGAPE Liefde neemt straf op 

zich. 
En zij overwonnen hem [SATAN en zijn 

BOODSCHAPPELIJKHEID] door het bloed van het Lam 
en door het woord van hun getuigenis, en zij hielden niet van 
hun leven tot aan de dood (Openbaring 12:11; cursivering 
toegevoegd). 

 Degenen die dezelfde liefde hebben als Jezus 
Christus, zullen alle straf op zich nemen, zelfs als dat 
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betekent dat ze gedood zullen worden. Zij zullen geen 
enkele gewelddadige vergeldingsmethode gebruiken 
om zichzelf te verdedigen. Dit is de ultieme 
openbaring van AGAPE-liefde. De levensboom is 
emblematisch voor Gods karakter van AGAPE-liefde, 
de levengevende Schepper van het universum. Dit 
principe werd op voortreffelijke wijze aangetoond 
door de dood van Jezus Christus aan het kruis. Door 
Zijn AGAPE-liefde nam Hij alle gevolgen van de 
zonde uit het domein van de Satan op zich. Inherent 
aan Zijn karakter van AGAPE-liefde, zoals het kruis 
heeft geopenbaard, is er geen schijn van enige vorm 
van vernietigend werk ten opzichte van zowel de 
verloren zondaars als hun omgeving.  

Dan kunnen we ons afvragen: hoe zal de zondaar aan 
het eind vergaan als God hen niet vernietigt? Er wordt ons 
verteld dat Satan en al zijn volgelingen de uiteindelijke 
dood zullen ervaren in de vuurzee, die de tweede dood is. 
Zodra we dat lezen, gaan we er automatisch van uit dat 
God Satan en de zondaars letterlijk opneemt en in een 
letterlijk meer van vuur gooit. Tegelijkertijd geloven 
christenen ook dat Jezus de tweede dood in onze plaats is 
gestorven. Was Jezus in een letterlijk meer van vuur? Of is 
de vuurzee een symbolische figuur om de kwelling en de 
angst uit te drukken die veroorzaakt wordt door de 
scheiding van God, de levensbron?  

Zondaren die de God van de liefde, die aan het kruis 
werd getoond, niet aanvaarden, zullen dezelfde mentale 
angst ondergaan van het domein van goed en kwaad als 
Jezus aan het kruis. Zij zullen de dood sterven die Hij voor 
hen had geschoren, de dood waarvan Hij hoopte hen te 
sparen.    Hetzelfde brandende vuur, dat het gewicht van 
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de zonde en haar schuld is, dat Jezus' hart barstte en Hem 
deed denken dat Hij zich volledig van de Vader had 
afgesneden, zal ook het hart van de zondaar barsten.  

Maar, om nog preciezer te zijn, ze zullen niet dezelfde 
angst ervaren als Jezus aan het kruis, want Hij nam zelfs 
dat op zich. Bovendien zullen ze, omdat ze niet dezelfde 
liefde voor de Vader hebben als Jezus had, niet dezelfde 
kwelling ervaren die Jezus ondervond toen Hij zich van 
God afgescheiden voelde. Hoe meer liefde men heeft, hoe 
meer men lijdt wanneer men gescheiden is van de 
geliefde. Omdat ze geen liefde voor God hebben, zal hun 
geestelijke angst niet worden veroorzaakt door de pijn van 
het gescheiden zijn van Hem. De pijn die ze zullen ervaren 
zal de fysieke pijn van het verlies van het leven zijn, 
aangezien ze gescheiden zullen zijn van de levensbron.    
Ze zullen ook verpletterd worden door de schuld die 
inherent is aan het principe van goed en kwaad, zonder hoop 
op verlichting.     Toen Jezus de woorden Vader uitriep, 
legde ik mijn geest in uw handen (Lucas 23:46). Zijn geloof in 
God was onwankelbaar, ook al betekende dit dat Hij voor 
eeuwig van de Vader gescheiden zou zijn. Deze liefde aan 
het kruis voor de mensheid is de betekenis van zijn dood 
en werpt een licht op de woorden: Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten (Matteüs 27:46)!  

Waarom gebruikt een morele God geen enkele 
methode van vernietiging om zondaars te straffen voor 
hun slechte daden? Als Hij dat wel zou doen, zou God zelf 
deel hebben aan de boom van de kennis van goed en kwaad. 
God's moraal is Zijn AGAPE-liefde die aan het kruis werd 
gedemonstreerd toen Hij de totale straf voor alle gevolgen 
van de zonde uit de boom van de kennis van goed en kwaad op 
zich nam. 
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 God heeft Satan niet vernietigd omdat hij AGAPE-

liefde is... 
Omdat God Zijn vijanden niet vernietigt, werd Satan 

niet vernietigd voor zijn schaamteloze rebellie tegen God's 
regering. Als Hij Satan had vernietigd zou Hij in 
overtreding zijn geweest met Zijn eigen wet van AGAPE-
liefde, en aangezien AGAPE-liefde Zijn karakter is, kan dit 
niet gebeuren, want God handelt niet in strijd met Zijn 
eigen karakter. Als God de dubbele inborst had gehad die 
wordt vertegenwoordigd door de boom van de kennis van 
goed en kwaad, dan zou Hij Satan hebben vernietigd. 
Iedereen die deze daad zou hebben waargenomen zou een 
ingeboren angst voor God hebben ontwikkeld, en de 
gehoorzaamheid aan God zou uit angst zijn ontstaan. Dit 
zou een schending zijn geweest van zijn principe van 
AGAPE-liefde. Alle destructieve activiteiten zoals de 
dood zouden een schending zijn van Zijn principe van het 
geven van leven. De beëindiging van het leven is vreemd 
aan de God van het universum. Omdat de uitroeiing van 
het leven vreemd is aan de God van het universum, wordt 
het levengevende eenheidsprincipe van de AGAPE-liefde 
gesymboliseerd door de boom van het leven. De ondergang 
van Satan en al zijn volgelingen zal worden besproken 
terwijl we verder gaan met deze polemiek over Gods 
AGAPE-liefde. 

 
Het verschil tussen wereldse liefde en AGAPE-liefde 
Voordat we verder gaan in ons begrip van Gods 

karakter, moeten we het verschil begrijpen tussen Gods 
AGAPE-liefde en de conventionele wereldse betekenis 
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van het woord liefde. We moeten het grote, grenzeloze 
verschil tussen de twee begrijpen als we Gods karakter 
willen begrijpen. 

Vanuit een puur spiritueel perspectief, omdat het 
verwijst naar de essentie van God, hebben deze twee 
woorden geen gemeenschappelijke betekenis. Ze lijken 
misschien een verband te hebben, maar bijbels gezien, 
volgens het kruisprincipe, is dit samengaan van 
menselijke liefde en AGAPE-liefde het toppunt van bedrog. 
Onze onwetendheid om geen onderscheid te maken 
tussen de twee zal ons misleiden, want het is op dit gebied 
dat er subtiel en opzettelijk bedrog wordt gebruikt. Deze 
misleiding heeft betrekking op de wereld en de 
aanbidding van God. Deze onwetendheid heeft de geesten 
van de mensheid verstrikt en geboeid. Onder deze 
bedrieglijke leugen wordt iemand anders dan de God van 
de AGAPE-liefde aanbeden. Dit feit kan niet genoeg 
worden benadrukt, en het moet met absolute 
duidelijkheid worden gezegd: het bedrog dat wordt 
gebruikt om het onverzoenlijk grote verschil te verbergen 
dat bestaat tussen AGAPE-liefde en de wereldse betekenis 
van de liefde is overweldigend.  

Satan, de antagonist van God, wil dat we in 
onwetendheid blijven over het verschil tussen AGAPE-
liefde en de wereldse betekenis van liefde. Verwarring 
tussen de twee, is het middel waarmee hij zijn 
overweldigende misleiding bereikt. Misleiding is zijn 
volmaakte arsenaal waarmee hij zowel God als de 
mensheid van ware vriendschap, gemeenschap en 
aanbidding heeft bedrogen. Tenzij deze misleiding wordt 
ontmaskerd en aan de kaak gesteld, zal Satan in feite het 
voorwerp zijn van de aanbidding van de mensheid, wat 
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zijn uiteindelijke doel is. Ons falen in het niet begrijpen 
van het verschil tussen AGAPE-liefde en de conventionele 
betekenis van het woord liefde is ook het compromitteren 
en neutraliseren van ons begrip van Gods karakter, en is 
verantwoordelijk voor de demonisering van God.  

Op dit moment zullen we proberen het grote verschil 
tussen liefde en AGAPE-liefde te definiëren. De lezer 
wordt verzocht in gedachten te houden dat AGAPE-liefde 
Gods liefde voor iedereen is, zelfs voor hen die ontaard 
zijn en, in onze ogen, die liefde onwaardig zijn.   

 
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus te 

zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed mens 
misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God toont Zijn 
eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor ons 
stierf toen we nog zondaars waren.  Want als wij, toen wij 
vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van 
Zijn Zoon, nog veel meer, dan zullen wij door Zijn leven gered 
worden (Romeinen 5:6-8, 10; cursivering toegevoegd). 

 
Het gemeenschappelijke idee van de menselijke liefde 

is altijd afhankelijk van de schoonheid of de goedheid van 
het object. Het houdt van zijn eigen, zoals vrienden en 
familie, of degenen die goed zijn voor anderen; dit is geen 
AGAPE-liefde, maar menselijk sentiment: 

 
-• Sentiment gaat over gevoelens, emoties en 

houdingen. 
-• Sentiment kan de basis vormen voor het aangaan 

van een relatie. 
-• Het sentiment is oppervlakkig en onstabiel. 
-• Sentiment geeft aanleiding tot omstandigheden. 
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-• Sentiment is Satan's vervanger voor Liefde.  
-• Sentiment is onvergeeflijk en egoïstisch. 
-• De wet of het principe is niet van toepassing op het 

sentiment. 
-• Sentiment streeft ernaar om anderen te controleren. 
-• Sentiment grijpt en oefent willekeurige macht uit 

angst om de controle te verliezen. 
-• Sentiment is een instrument van trots.  
-• Het sentiment hapert bij stress en spanning. 
-• Sentiment zakt ineen in het gezicht van emotionele 

chaos. 
 
AGAPE, aan de andere kant, controleert gevoelens, 

emoties en houdingen door het principe van AGAPE 
liefde. AGAPE vormt de basis voor een onvoorwaardelijke 
verbintenis: 

 
-• AGAPE is duurzaam, betrouwbaar en zal nooit een 

relatie verbreken. 
-• AGAPE overleeft en overstijgt de omstandigheden. 
-• AGAPE is het hemelse plan voor menselijke relaties 

en heeft het principe dat de onbetrouwbaarheid van het 
sentiment overwint. 

-• AGAPE is genereus en vergevingsgezind. 
-• AGAPE is wet en principe op het werk, dat het 

leven beheerst. 
-• AGAPE probeert zichzelf te controleren en niet 

anderen. 
-• AGAPE verleent macht zonder angst. 
-• AGAPE wint het van de kracht van de trots. 
-• AGAPE overleeft de krachten van stress en 

spanning.  
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-• AGAPE verdraagt emotionele chaos. 
 
Wanneer we de liefde van God vergelijken met de 

zogenaamde liefde die aanwezig is in het rijk van goed en 
kwaad, zien we dat het twee tegenstrijdige principes zijn. 
AGAPE-liefde, uit de levensboom, is een levengevend 
principe; de gewone betekenis voor het woord liefde komt 
uit de boom van de kennis van goed en kwaad. Deze liefde of 
dit sentiment, komt van het principe van goed en kwaad van 
Satan, en het kost leven.  

 
Het kruis onthult de AGAPE-liefde 
Een enkele gebeurtenis is de ultieme openbaring die 

ons wordt gegeven om de AGAPE-liefde werkelijk te 
begrijpen: de dood van Jezus Christus aan het kruis. 
Zonder deze goddelijke openbaring, dit aantoonbare feit, 
deze referentie-openbaring, zouden we in de duisternis 
zijn gebleven over Gods ware karakter. De dood van Jezus 
aan het kruis is echter een impotente en betekenisloze 
gebeurtenis, tenzij we de AGAPE-liefde begrijpen die daar 
is aangetoond. 

Het kruisprincipe werd oorspronkelijk gegeven in de 
Hof van Eden en werd vertegenwoordigd door de 
levensboom. Men kan zich afvragen hoe de dood van Jezus 
mogelijk een voorbeeld kan zijn van het Boom des Levens 
principe, aangezien de gebeurtenis in strijd lijkt te zijn met 
het principe, aangezien de ene de dood aantoont en de 
andere het leven aanspreekt. Het was het principe in Jezus' 
hart toen Hij stierf aan het kruis dat de boom des levens 
vertegenwoordigde; het was de zelfopofferende AGAPE-
liefde van God, de goddelijke liefde die bereid is om alles 
op te geven, zelfs zichzelf, omwille van anderen. Het 
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onbaatzuchtige principe dat in de boom des levens is 
belichaamd is het exclusieve, enige tegengif voor het 
egoïstische doodsprincipe van de boom van de kennis van 
goed en kwaad dat de hele wereld heeft beïnvloed. 

Zo wordt het principe van Gods AGAPE-liefde voor 
het menselijk ras aangetoond door de dood van Jezus 
Christus aan het kruis, zoals Hij stierf voor de zonden van 
het hele menselijke ras. In Zijn dood wordt Gods AGAPE-
liefde bekrachtigd. De kracht van de opstanding lag in de 
aard van deze unieke AGAPE-dood aan het kruis. In deze 
weldadige dood zat de kracht van het leven, en daarmee 
de opstanding uit de dood.   

 
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 

te zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed 
mens misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God 
toont Zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor 
ons stierf toen we nog zondaars waren (Romeinen 5: 6-8). 

 
Alleen Jezus kan ons redden van Satan's Principe 

van Goed en Kwaad... 
Toen Adam en Eva van de boom der kennis van goed en 

kwaad aten, gaven zij in feite de heerschappij van de 
wereld aan Satan; zij werden Satans onderdanen en Satan 
werd de vorst van deze wereld (Johannes 12:31). Wij allen, 
geboren uit Adam en Eva, hebben hun toestand geërfd. 
Daarom hebben we allemaal Satan als onze geestelijke 
leider en heerser. We waren allemaal genetisch gezien al 
in de lendenen van Adam voordat we geboren werden. 
We waren allemaal al in Adam toen hij at van de boom van 
de kennis van goed en kwaad. Het principe dat in deze boom 
vertegenwoordigd is, is genetisch in ons aanwezig en onze 
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geest is in slavernij met Satan's rechtsorde voor het 
bestuur. Dus alleen Jezus Christus is in staat om ons weer 
te veranderen in het beeld van God:    

 
O ellendige man dat ik ben! Wie zal me verlossen van 

dit lichaam van de dood? Ik dank God - door Jezus Christus 
onze Heer (Romeinen 7:24)! 

 
 Jezus nam de wereld terug door AGAPE Liefde, 

niet met geweld... 
Jezus nam de gevolgen van het doodsprincipe op zich 

uit de boom van de kennis van goed en kwaad, gevolgen die 
we in Adam hadden geërfd. Jezus onthulde dat het 
principe van de levensboom van ons was door de erfenis in 
Hem. Terwijl we nog steeds verankerd waren in de boom 
van de kennis van het goede en het kwade principe en aan 
Satan toebehoorden, stierf Jezus Christus voor ons en gaf 
ons het principe van de boom des levens. Dus in Christus 
Jezus hebben we nu allemaal het Boom des Levens principe. 
Zoals in Adam hebben we allemaal het doodsprincipe 
geërfd, zo hebben we in Christus allemaal het 
levensprincipe geërfd. We waren persoonlijk niet actief 
betrokken bij het kiezen van een van deze twee situaties. 
De manier waarop we actief betrokken zijn bij deze twee 
gevestigde realiteiten is hoe we er nu op reageren. Nu we 
de problemen kennen, kunnen we ervoor kiezen om in 
Adam te leven, volgens het principe van Satan, of om in 
Christus te leven volgens het principe van God. De keuze 
is nog steeds aan ons om te maken, of we nu leven volgens 
God's wet of volgens Satan's wet. 

 
Waarom God gehoorzamen 
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En ik, als ik van de aarde word opgetild, zal alle volken naar 
Mijzelf trekken (Johannes 12:32). 

 
De AGAPE-liefde van God is als een gigantische 

magneet die mensen aantrekt, niet dwingt tot 
gehoorzaamheid. Zodra de kracht van Gods AGAPE-
liefde iemand aantrekt, beginnen ze op een positieve 
manier op Hem te reageren. Jezus wist dat de 
demonstratie van Zijn liefde aan het kruis, waar Hij werd 
opgetild, ons zou aantrekken en tot Zich zou trekken. Wat 
een onvergelijkbaar verschil bestaat er tussen God uit 
liefde gehoorzamen en Hem uit angst gehoorzamen! 

 
Wat zijn de gevolgen van het ongehoorzaam zijn aan 

God? 
Wanneer we ongehoorzaam zijn aan God, kiezen we 

ervoor om ons te onttrekken aan Gods opperste wet van 
AGAPE-liefde, en positioneren we ons in het domein van 
goed en kwaad van Satan. Wanneer de AGAPE-liefde van 
God wordt geaccepteerd als het heersende principe in 
iemands leven, dan is men met God verzoend. God is 
altijd met ons verzoend. Onze geest en ons leven kunnen 
nooit met God verzoend worden als om welke reden dan 
ook AGAPE-liefde niet het heersende principe in ons 
leven is. Wanneer men ervoor kiest om geen AGAPE-liefde 
te hebben, dan is men automatisch in Satan's domein van 
goed en kwaad terechtgekomen. In dit domein zijn alle 
verschillende methoden van bestraffing voor alle 
verschillende categorieën van het kwaad, en pijn en 
vernietiging zijn het gevolg.  

 
AGAPE In De Menselijke Dimensie 
Hoe kan Gods AGAPE-liefde door de mensheid op 
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een zeer voor de hand liggende manier worden getoond 
in de horizontale dimensie, dat wil zeggen, naar elkaar 
toe? Het antwoord is eenvoudig: door hoe we met onze 
vijanden omgaan. Jezus vertelt ons in Zijn eigen woorden 
wat het heersende principe van de wereld was en is en wat 
Gods principe is: 

 
Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Je zult je naaste liefhebben 

en je vijand haten'. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen 
hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor 
hen die u spuwen en vervolgen, opdat u zonen van uw Vader in 
de hemel zult zijn, want Hij laat zijn zon opkomen op het kwade 
en op het goede en stuurt regen op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige. Want als je van hen houdt die van je houden, 
welke beloning heb je dan? Doen zelfs de tollenaars dat niet? En 
als je alleen je broeders begroet, wat doe je dan meer dan 
anderen? Doen zelfs de tollenaars dat niet? Daarom zult u 
volmaakt zijn, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is (Matteüs 
5:43-48). 

 
 Als we in liefde op onze vijanden reageren en ervoor 

kiezen om te sterven in plaats van hen kwaad te doen, 
zelfs als ze met vastberadenheid en onverzadigbare haat 
op oorlogspad zijn om ons te vernietigen, dan zullen we 
AGAPE-liefde tonen.  

Nooit heeft iemand met zo'n autoriteit gesproken, met 
zo'n eenvoud, met zo'n inzicht in het karakter van God, 
zoals Jezus Christus. In de bovenstaande richtlijn heeft 
Jezus Christus alles gezegd wat ons over God 
geopenbaard moest worden. Door deze uitspraak heeft 
Hij alle foutieve geloofsovertuigingen over Gods karakter 
en Zijn wegen onthuld, die het menselijk begrip hebben 
verstopt sinds de tijd dat Adam en Eva zondigden. Door 
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deze openbaring van Jezus Christus kunnen we nu een 
doorbraak ervaren in onze kennis van Gods karakter. Het 
bewijs dat God zo is, werd aan het kruis gedemonstreerd:  

 
Want als wij door de dood van Zijn Zoon met God 

verzoend waren, veel meer, dan zullen wij door Zijn leven 
gered worden (Romeinen 5:10). 

 
Vanuit menselijk oogpunt lijkt deze liefde van God de 

belichaming van dwaasheid, maar vanuit goddelijk 
oogpunt is het de kracht van God:  

 
 Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen 

die omkomen, maar voor ons die gered worden is het de 
kracht van God (1 Korintiërs 1:18). 

 
Onder het goed van de rechtsstaat, vertegenwoordigd 

door de boom van de kennis van goed en kwaad, moeten 
vijanden worden vernietigd voordat ze ons kwaad 
kunnen doen. Sommigen zouden zo ver gaan om te 
zeggen dat het totaal immoreel is om iemand te vertellen 
dat hij of zij van zijn of haar vijanden moet houden. Onder 
geen enkele omstandigheid kan het ooit gerechtvaardigd 
zijn, in Satan's principe van goed en kwaad, dat vijanden 
bemind worden zoals Jezus ons opdroeg te doen. Onder 
goed en kwaad heeft het geen zin om je vijanden lief te 
hebben, of degenen te zegenen die ons vervloeken, of goed 
te doen aan degenen die ons haten, laat staan te bidden 
voor degenen die ons spitsvondig gebruiken en 
vervolgen. Het is veeleer de overleving van de sterkste 
mentaliteit, bevorderd door het principe van goed en 
kwaad, die de regel is voor de manier waarop we de 
overwinning op onze vijanden behalen. In dat systeem 
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moeten we, als we willen zegevieren en overleven, alle 
optimale vergeldingswapens gebruiken om de macht van 
de vijand te overwinnen.           

 De hele wereld gebruikt, onder de vlag van het 
religieuze geloof, geweld in zijn waargenomen en 
bedrogen denken tegen zogenaamde vijanden. De 
basisreden voor dergelijk geweld is gebaseerd op hun 
geloofssysteem over de god van het geweld waarin zij 
geloven. Satan, die de hele wereld bedriegt (Openbaring 12:9), 
heeft dit bedrog over God in de religies van de wereld in 
overvloed veroorzaakt en zo het bloedbad veroorzaakt dat 
op dit moment en in de loop van de geschiedenis heerst.  

Heb je vijanden lief dan is de ultieme openbaring die in 
het karakter van God gegeven zou kunnen worden en die 
laat zien hoe God omgaat met al diegenen die tegenover 
Hem staan. Zo wordt de grootste openbaring van Gods 
karakter getoond door de manier waarop Hij hen 
behandelt die worden gecategoriseerd als kwaadaardige, 
zondige, opstandige vijanden. Wanneer Jezus ons 
opdraagt om onze vijanden lief te hebben, kunnen we 
daaruit afleiden dat dit in de eerste plaats een directe 
toepassing heeft op Zichzelf en op God de Vader. De 
Vader en Jezus Christus hebben deze regel van bestuur al 
in hun karakter van AGAPE-liefde, en dat is de reden 
waarom Jezus Christus ons opdraagt hetzelfde te doen: 

 
 Je hebt gehoord dat er werd gezegd, 'oog om oog en tand om 

tand'. Maar ik zeg je dat je je niet moet verzetten tegen een 
kwaadaardig persoon. Maar wie je ook op de rechterwang slaat, 
draai de andere ook naar hem toe. Je hebt gehoord dat er gezegd 
is: 'Je zult je naaste liefhebben en je vijand haten'. Maar ik zeg 
u: houdt van uw vijanden, zegent hen die u vervloeken, doet 
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goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u bespottelijk 
gebruiken en vervolgen opdat u zonen van uw Vader in de hemel 
zult zijn; want Hij doet zijn zon opgaan op het kwade en op het 
goede en stuurt regen op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige (Matteüs 5: 38-39, 43, 44-45). 

 
We moeten nogmaals herhalen dat God ons niet zou 

vragen iets te doen wat Hij zelf niet doet. Voordat we 
iemand vragen om zich aan enige gedragsregels te 
houden, moeten we ons eerst zelf aan die regels houden. 
We moeten ze van nature in ons bezit hebben en geloven 
in wat we zelf bepleiten, anders zouden we hypocrieten 
worden genoemd. Jezus Christus plaatst God als het 
ultieme voorbeeld dat gevolgd moet worden, omdat 
AGAPE-liefde van God is en een weerspiegeling is van 
zijn karakter. Volgens Jezus Christus wil God dat we 
andere mensen in de menselijke familie, vooral degenen 
die onze vijanden zijn, behandelen met AGAPE-liefde, 
want God is als dat zelf. God wil dat wij, als Zijn kinderen, 
Zijn karakter van AGAPE weerspiegelen, want zo 
behandelt Hij degenen die tegen Hem zijn. Wat in Zijn 
ogen de volmaaktheid is, staat in de Bergrede. Dit is het 
geestelijke begrip van volmaaktheid: 

 
Opdat u zonen van uw Vader in de hemel zou zijn; want 

Hij laat Zijn zon opgaan op het kwade en het goede en stuurt 
regen op het rechtvaardige en op het onrechtvaardige. 
...Daarom zullen jullie volmaakt zijn, zoals jullie Vader in 
de hemel volmaakt is (Matteüs 5: 45, 48). 

 
Licht vernietigt de duisternis 
Wanneer het goede wordt gedaan onder het principe 

van de AGAPE-liefde, dan houdt de boom van de kennis van 
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het goede en het kwade principe op te bestaan. Dit licht, Gods 
onvoorwaardelijke liefde, vernietigt de duisternis. 

 
Ons egoïsme verandert niet de AGAPE-liefde van 

God. 
De houding van de welwillende weldoener verandert 

niet ten opzichte van de begunstigden, zelfs niet als hun 
naleving voortkomt uit egoïstische redenen met als doel 
het bereiken van een gewenste beloning. Onze egoïstische 
motivaties hebben de houding van God ten opzichte van 
ons, de begunstigden van zijn gaven, niet beïnvloed of 
veranderd, en dat is puur omdat Hij AGAPE-liefde is. 
Toen Jezus de aarde schiep, maakte Hij alle dingen in een 
staat van volmaaktheid, maar het was Zijn 
ondersteunende en handhavende kracht die het leven 
voortdurend mogelijk maakte en nog steeds maakt. Dit 
wordt bevestigd in het boek van de Hebreeën, waarin 
staat: 

 
...Hij maakte de werelden; die de helderheid van zijn [Gods] 

glorie zijn, en het uitdrukkelijke beeld van zijn persoon, en het 
handhaven van alle dingen door het woord van zijn macht... 
(Hebreeën 1:2-3).   

 
Het is door het woord van Zijn kracht dat Jezus 

voortdurend leven geeft aan alle levende wezens. Nadat 
de zonde de wereld is binnengekomen via Adam, heeft 
God de energie en de levengevende kracht die nodig zijn 
voor het onderhoud van de schepping niet weggenomen. 
De langzame dood van de planeet begon met een 
verkeerde keuze en gaat tot op de dag van vandaag door 
als gevolg van verkeerde keuzes. Door deze verkeerde 
keuzes gaan we de ondersteunende kracht van God tegen 
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en maken we deze teniet. Maar we moeten duidelijk 
begrijpen dat God niet één keer het Woord dat alle dingen 
in stand houdt heeft verwijderd. Jezus vertelde ons dat Hij 
de regen en de zonneschijn op iedereen stuurt, ongeacht 
wie we zijn, en zelfs als we de aarde vernietigen tot het 
punt van uitsterven, blijft Hij de wereld zegenen door alle 
mogelijke wegen die nog voor Hem openstaan. Als God 
enig deel van Zijn onderhoud had teruggetrokken, zou de 
planeet vanaf het eerste moment dat de zonde werd 
ingevoerd, zichzelf hebben vernietigd. God zal doorgaan 
met het sturen van alle zegeningen die Hij mogelijkerwijs 
kan geven, totdat de laatste straal van Zijn liefde wordt 
geblokkeerd of afgewezen door een wereld die uit zijn 
voegen is gerukt. Maar zelfs dan gaat Gods AGAPE-liefde 
onverminderd door, want op een dag zal Hij alle dingen 
vernieuwen en in hun oorspronkelijke luister herstellen: 

 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

(Openbaring 21:1). 
 
Toen zei Hij die op de troon zat: 'Zie, ik maak alles 

nieuw'. En Hij zei tegen mij: 'Schrijf, want deze woorden 
zijn waarachtig en trouw' (Openbaring 21:5). 

 
Gods AGAPE-liefde is onveranderlijk 
Er moet worden opgemerkt dat Gods AGAPE-liefde 

voor zondaars, zowel individueel als zakelijk, niet 
verandert. Overigens verandert Gods AGAPE-liefde niet, 
zelfs niet voor de boosdoeners die leven van het duidelijke 
kwaad dat voortkomt uit het principe van goed en kwaad:  

 
"Want Ik ben de HEER, Ik verander niet; daarom 

worden jullie niet verteerd, o zonen van Jakob" (Maleachi 



192 

 

3,6). 
 
Het pad van de zegeningen is AGAPE Liefde, het pad 

van de vervloekingen is goed en kwaad... 
Mozes heeft de twee wegen die de mensheid ter 

beschikking staan duidelijk afgebakend:  
 
Ik roep vandaag hemel en aarde op als getuigen tegen 

jullie, dat ik leven en dood voor jullie heb neergezet, zegenen 
en vervloeken; kies daarom het leven, opdat jullie beiden en 
jullie nakomelingen mogen leven (Deuteronomium 30: 19). 

 
Hij legde ook de uitkomst van elk pad uit: 
 
Nu zal het geschieden, als u ijverig de stem van de Heer, uw 

God, gehoorzaamt, om zorgvuldig al Zijn geboden in acht te 
nemen, die ik u vandaag beveel, dat de Heer, uw God, u hoog zal 
plaatsen boven alle volkeren van de aarde. En al deze zegeningen 
zullen over u komen en u inhalen, omdat u de stem van de Heer, 
uw God, gehoorzaamt... Maar het zal geschieden, als u de stem 
van de Heer, uw God, niet gehoorzaamt, om al Zijn geboden en 
Zijn inzettingen, die Ik u vandaag opdraag, zorgvuldig in acht 
te nemen, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u 
inhalen (Deuteronomium 28: 1, 2, 15). 

 
 Paulus stelt hetzelfde principe ook in de Galaten, in 

een passage die de identieke context van oorzaak en 
gevolg bevat. Oorzaak en gevolg is een vaste wet die 
bevestigt dat wat we ook zaaien we ook zullen oogsten: 

 
Laat je niet misleiden, God wordt niet bespot, want wat 

een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie naar zijn vlees 
zaait, oogst verdorvenheid, maar wie naar de Geest zaait, 
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oogst eeuwig leven. En laten we niet vermoeid raken terwijl 
we het goede doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als 
we de moed niet verliezen (Galaten 6: 7-9). 

 
Wat als God door Goed en Kwaad geopereerd wordt? 
Men zou kunnen zeggen dat alle tragedie in de wereld 

vermeden had kunnen worden, als God niet een God van 
AGAPE-liefde was geweest. Als God Satan's rechtstaat 
voor het bestuur had gevolgd en Satan, de grondlegger 
van het kwaad, had uitgeroeid, zouden we niet zijn 
blootgesteld aan alle chaos die onze wereld overspoelt. 

Zou dit de hoofdoorzaak van het probleem van het 
kwaad hebben opgelost? Als God Lucifer had vernietigd, 
zou men denken dat Hij tijdelijk een positief klinkend 
resultaat zou hebben bereikt. Maar op basis van de 
eeuwigheid zou hij het kwaad niet voor eeuwig hebben 
uitgeroeid, want God zelf zou het kwaad zijn geweest. 
God zou niet langer de God van de AGAPE-liefde zijn 
geweest, maar een heel ander wezen. Hij zou de ultieme 
dictator zijn geweest, de ultieme controleur van alle 
wezens, en het universum zou letterlijk de hel zijn geweest 
omdat niemand aan Zijn wispelturige controle kon 
ontsnappen. In wezen zou hij zijn geweest wat Satan hem 
beschuldigde van zijn bestaan. Wat een zegen dat God 
AGAPE-liefde is!  

 
Een verdeelde koninkrijk kan niet staan 
Zoals we al gezien hebben, spreekt God zichzelf niet 

tegen en gaat Hij niet in tegen zijn eigen essentie, want als 
Hij dat wel zou doen, zou Hij niet langer de God van de 
AGAPE-liefde kunnen zijn, maar een god met de dubbele 
karaktereigenschappen die de boom van de kennis van het 
goede en het kwade vertegenwoordigt. Eén aspect van deze 
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dualiteit zou het goede bevorderen, niet de AGAPE-liefde, 
en zou in overeenstemming zijn met het goede uit de boom 
van de kennis van goed en kwaad. Het andere aspect van deze 
dualiteit zou in overeenstemming zijn met het kwaad, 
opnieuw, niet met de AGAPE-liefde, uit dezelfde boom van 
de kennis van goed en kwaad, en Hij zou het kwaad 
ontmoeten door het leven te nemen op de manier en de 
manier van de boom van de kennis van goed en kwaad. Deze 
karaktereigenschappen zijn in strijd met Gods wezen van 
de AGAPE-liefde, die door de boom des levens werd 
vertegenwoordigd.  

 
AGAPE is onbaatzuchtig en zelfopofferend 
Wanneer het goede wordt gedaan onder het principe 

van de AGAPE-liefde, houdt de boom van de kennis van het 
goede en het kwade principe op te bestaan. Wanneer er geen 
egoïstische agenda is om het ware goed te doen, wanneer 
alles wordt gedaan voor de lange termijn verbetering van 
anderen, zelfs op eigen kosten en zelfs in de mate van 
sterven voor anderen, dan is dit AGAPE-liefde.  

Toen Jezus zei: "Heb uw vijanden lief, zegen hen die u 
vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u 
spuwen en vervolgen, opdat u zonen van uw Vader in de hemel 
zult zijn; want Hij doet zijn zon opgaan op het kwade en op het 
goede en stuurt regen op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige Hij leerde ons Gods methode van het 
goede, Hij legde de liefde van AGAPE uit, Hij openbaart 
het koninkrijk van God.  

 
Kan AGAPE Love Punish? 
Als we naar God kijken alsof Hij tot het domein van 

goed en kwaad behoort, zien we Zijn karakter vanuit een 
verwrongen perspectief. Een van de vele attributen van 
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Zijn karakter als Schepper God in dit geloofssysteem van 
goed en kwaad zou bijvoorbeeld zijn dat Hij liefde is. Maar 
binnen dit vervormde perspectief kan Hij niet ook 
AGAPE-liefde zijn. In de liefde, maar niet in de AGAPE-
liefde, kan Hij een welwillende, goede God zijn; maar Hij 
zou dat alleen zijn voor degenen die Zijn gehoorzame 
volgelingen zijn. In dit paradigma wordt het andere aspect 
van Zijn karakter geopenbaard aan hen die ongehoorzaam 
zijn aan Zijn bevelen en in strijd met de voorschriften van 
Zijn raad leven. Voor deze groep van opstandige mensen 
wordt God kwaadaardig, toornig, de destructieve God 
van zijn schepselen en de schepping. In dit perverse 
geloofssysteem worden Gods destructieve daden niet als 
kwaadaardig gecategoriseerd, omdat het algemeen 
bekend is dat God geen kwaad kan doen. De Christelijke 
aanhangers in dit geloofssysteem beweren dat God 
AGAPE-liefde is en in AGAPE-liefde straft hij het kwaad. 
Maar AGAPE-liefde en straf zijn tegenstrijdig met elkaar.  

De dood van Jezus Christus aan het kruis bevestigt 
Gods AGAPE-liefde. Door Zijn dood aan het kruis, die Hij 
voor alle zonden van de mensheid heeft geleden, komt de 
bevestiging dat God de straf niet gebruikt als een 
afschrikkingsmechanisme voor de zonden. Hier onthult 
de AGAPE-liefde dat Jezus Christus persoonlijk voor alle 
straf voor de zonde heeft betaald en dat God niemand 
direct straft. Straf gebeurt wel, maar het komt uit het 
domein dat tegengesteld is aan het principe van het kruis.     

In het geloofssysteem van goed en kwaad, waar God in 
de mal van goed en kwaad wordt geplaatst, zijn deze twee 
aspecten van goed en kwaad, waarvan men denkt dat ze bij 
Gods karakter horen, niet wederzijds uitsluitende 
karaktereigenschappen. Volgens dit geloofssysteem 
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behoren deze twee karaktereigenschappen van liefde en 
kracht beide tot God. Deze manier van denken beeldt een 
God uit die al het goede dat in het leven gedaan wordt 
accepteert en willekeurig beloont en een God die al het 
kwade dat in het leven gedaan wordt afwijst en 
willekeurig bestraft. Velen geloven dat deze twee 
tegengestelde gedragingen, wanneer ze van God komen, 
elkaar niet uitsluiten, maar integendeel één activiteit van 
liefde vormen. Het grootste deel van de wereld kijkt zo 
naar God en gelooft in deze God.  

       
AGAPE Liefde is onvoorwaardelijk zelfgenezend. 
De hele mensheid neemt actief deel aan het principe 

dat wordt vertegenwoordigd door de boom van de kennis 
van goed en kwaad. Wat empirisch duidelijk is, is het bewijs 
dat Gods principe van AGAPE-liefde niet op aarde wordt 
geloofd en beoefend. Als de hele mensheid zou geloven en 
de AGAPE-liefde van God zou beoefenen, zouden de 
resultaten totaal tegengesteld zijn aan de heersende 
toestand op aarde. 

 
 Ga binnen door de smalle poort; want breed is de poort en 

breed is de weg die leidt tot vernietiging, en er zijn velen die 
erdoorheen gaan. Want smal is de poort en beperkt is de weg die 
naar het leven leidt, en er zijn er maar weinig die hem vinden 
(Matteüs 7:13-14). 

 
Het principe van de boom des levens is de essentie van 

God. Het is Zijn onveranderlijke, onvoorwaardelijke, 
zelfopofferende AGAPE-liefde. Er waren geen 
voorwaarden verbonden aan de dood van Jezus Christus 
aan het kruis. Het was onvoorwaardelijk, zelfopofferend 
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en universeel toegepast. Er waren geen voorwaarden 
gesteld waaraan moest worden voldaan voordat de 
verdiensten van Jezus Christus' dood voor de zonden van 
de mensheid konden worden toegeëigend: 

 
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 

te zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed 
mens misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God 
toont Zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor 
ons stierf toen we nog zondaars waren (Romeinen 5:6-8). 

 
Maar voor hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die 

de goddeloze rechtvaardigt, is zijn geloof verantwoord voor 
de gerechtigheid (Romeinen 4:5). 

 
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). 

 
De God van AGAPE-liefde deed iets in de eerste plaats 

voordat Hij enige positieve reactie kreeg van de zondige 
mensheid. God gaf van zichzelf aan de zondaars, aan de 
goddeloze, aan de wereld, aan de hele zondige mensheid. 
Hij gaf Zichzelf onvoorwaardelijk en zelfopofferend. 
Voordat we iets moesten doen. Toen we nog 
kwaadaardige, boze, goddeloze vijanden van God waren, 
stierf Christus voor ons. Deze goddeloze omstandigheid 
waarin we ons bevonden heeft God niet ertoe gebracht ons 
te vernietigen; integendeel, Hij kwam in ons midden in de 
persoon van Jezus Christus en redde ons uit het domein 
van Satan. We kunnen deze verlossing alleen subjectief 
ontvangen als we ons verinnerlijken en geloven in de God 
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die Zijn leven voor ons heeft gegeven terwijl we nog 
goddeloos waren, onverdiend en in vijandschap ten 
opzichte van Hem leefden. 

 
Welk geloof is er verantwoord voor gerechtigheid? 
Wanneer we geloven in deze AGAPE-liefde van God 

voor de goddeloze, dan is dit bijzondere geloof 
verantwoordelijk voor de gerechtigheid:  

 
Maar voor hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die 

de goddeloze rechtvaardigt, is zijn geloof verantwoord voor 
de gerechtigheid (Romeinen 4:5). 

 
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 

verzoend werden door de dood van Zijn Zoon, veel meer, dan 
zullen wij door Zijn leven gered worden (Romeinen 5:10). 

 
Daarom, zoals door de overtreding van één man [DAT IS, 

ADAM's OFFENCE], kwam het oordeel tot alle mensen, met 
als gevolg een veroordeling, zelfs door de overtreding van één 
man [DAT IS, JEZUS' CHRISTUS], rechtvaardige daad kwam 
de vrije gift tot alle mensen, met als gevolg de rechtvaardiging 
van het leven (Romeinen 5:18; cursivering toegevoegd). 

 
 Hoe duidelijk wordt in dit vers gesteld dat door 

Adam, die deelnam aan de boom van de kennis van goed en 
kwaad, het oordeel kwam, wat resulteerde in een 
veroordeling! Kwam de veroordeling van God? Nee! 
Onmiddellijk daarna lezen we dat door Jezus Christus het 
gratis geschenk van de rechtvaardiging kwam. 
Veroordeelt God eerst, zodat Hij later kan rechtvaardigen? 
Nee, de veroordeling kwam uit het domein van Satan's 
principe van goed en kwaad, en de rechtvaardiging komt 
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van God. 
 
Als we geloven dat God straft, doen we het kruis 

teniet... 
Kwade omstandigheden veranderen Gods houding 

niet, want Zijn AGAPE-liefde is onveranderlijk. Hoewel 
de kwade daden van de boosdoeners Hem met 
afschuwelijke pijn treffen, gebruikt Hij de straf nog steeds 
niet als een strafrechtelijke afschrikking.  

Jezus Christus stierf voor de zonden van de wereld en 
nam alle straf voor de zonde op zich. Deze daad is het 
bewijs dat Hij niet degene is die verantwoordelijk is voor 
het straffen van de zonde. Het kruis heeft dit feit bevestigd 
en aangetoond. God's AGAPE-liefde, zonder ruimte voor 
enig misverstand, vervulde met absoluutheid de morele 
rechtvaardigheid voor de zonden van de wereld door de 
dood van Jezus Christus aan het kruis. Wanneer we 
geloven dat God de boze mensen straft voor hun slechte 
daden, wordt de hoogste openbaring van Gods AGAPE-
liefde aan het kruis volledig ontkend en wordt datgene 
wat daar is gebeurd, nietig verklaard.     

Gods waarheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid en 
gerechtigheid zijn allemaal belichaamd in het principe dat 
wordt bevestigd en aangetoond door de dood van Jezus 
Christus aan het kruis. Dit principe wordt gevalideerd in 
de twee onderstaande referenties:  

     
Gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn het fundament 

van Uw troon; barmhartigheid en waarheid gaan voor Uw 
aangezicht (Psalm 89:14). 

Barmhartigheid en waarheid hebben elkaar ontmoet; 
gerechtigheid en vrede hebben elkaar gekust (Psalm 85:10). 

 



200 

 

Door te kiezen voor geweld plaatsen we onszelf 
onder Satan... 

We hebben gezien dat God AGAPE-liefde is en dat Hij 
niet willekeurig slechte daden bestraft, maar alle straf 
voor slechte daden op zich neemt. Het kruis heeft deze 
waarachtigheid ondubbelzinnig bevestigd. Geweld is een 
onmisbaar element van het kwaad, en God gebruikt geen 
geweld als straf op verharde opstandige zondaars. Dit is 
niet het werk van God, maar het werk van Satan. Door 
Gods principe te verwerpen en het principe van Satan in 
ons leven te accepteren, plaatsen we ons door onze eigen 
keuzevrijheid in het domein van Satan en plukken we de 
vruchten van onze beslissingen.  

Satan moet zijn rechtsstaat in stand houden; daarom is 
willekeurige bestraffing voor hem een onmisbare 
rechtstak van het bestuur. Zolang men onder Gods 
opperste rechtstaat blijft, is er geen sprake van bestraffing 
vanuit dat principe. Wanneer men zich onttrekt aan de 
bescherming van Gods AGAPE-liefde, heeft men ervoor 
gekozen om partij te zijn bij Satan's principe. Van binnen 
het principe dat wordt vertegenwoordigd door de boom 
van de kennis van goed en kwaad, wordt men gestraft.  

 
AGAPE Liefde bestond van de eeuwigheid en zal 

voor altijd blijven bestaan 
Voor Lucifer's opstand bestond er geen onenigheid in 

het universum. Ezechiël 28:15 vertelt ons dat Lucifer 
perfect was in zijn manier van doen vanaf de dag dat hij werd 
geschapen, totdat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. 
Alle geschapen wezens genoten een perfecte harmonie en 
gemeenschap met God onder zijn heerschappij over de 
AGAPE-wet.  
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De Bijbel vertelt ons dat deze staat van bestaan 
opnieuw zal materialiseren aan het einde van de grote 
controverse wanneer Jezus zal regeren met een ijzeren 
scepter: En Hij zal over hen heersen met een ijzeren staaf 
(Openbaring 2:27.) De ijzeren staaf vertegenwoordigt het 
eeuwige en levengevende principe van de AGAPE-liefde, 
die zo sterk is als ijzer. God's principe zal universeel 
erkend en geaccepteerd worden voor de eeuwigheid, en 
het principe van goed en kwaad zal verworpen en voor altijd 
gedoofd worden, want de kwelling zal geen tweede keer 
opstaan (Nahum 1:9).
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Vier 
 
TWEE BOMEN, TWEE WETTEN,  
TWEE KONINKRIJKEN 
 
Uw gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid 

[AGAPE LOVE], en Uw wet [AGAPE LOVE] is de 
waarheid (Psalm 119:142; cursivering toegevoegd). 

 
De wet [AGAPE LOVE] van de wijzen is een fontein 

van het leven, om zich af te keren van de strikken van de 
dood [GOED EN KANAAL] (Pro.13:14; cursivering 
toegevoegd). 

 
Want ik weet dat er in mij (dat wil zeggen in mijn vlees) 

niets goeds woont [GOED EN KANAAL]; want de wil is bij 
mij aanwezig, maar hoe ik het goede kan uitvoeren vind ik 
niet. Want het goede dat ik wil doen, doe ik niet; maar het 
kwade [GOED EN Kwaad] wil ik niet doen, dat beoefen ik. 
Als ik nu doe wat ik niet wil doen, dan ben ik het niet meer 
die het doet, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dan een 
wet, dat het kwaad bij mij aanwezig is, degene die het goede 
wil doen. Want ik geniet van de wet van God [AGAPE 
LOVE] volgens de inwendige mens. Maar ik zie een andere 
wet [GOED EN Kwaad] in mijn leden, die strijdt tegen de 
wet van mijn verstand, en mij in gevangenschap brengt voor 
de wet van de zonde [GOED EN Kwaad] die in mijn leden 
is. O ellendig mens dat ik ben! Wie zal mij verlossen van dit 
lichaam van de dood [GOED EN Kwaad]? Ik dank God - 
door Jezus Christus onze Heer! Dus, met de geest dien ik zelf 
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de wet van God [AGAPE LOVE], maar met het vlees de 
wet van de zonde [GOED EN Kwaad] (Rom. 7:18-25; 
cursivering toegevoegd).  

 
In bovenstaande passage beschrijft de apostel Paulus 

de geestelijke oorlog die zich afspeelt op het menselijke 
toneel. Paulus stelt dat hij in zijn Adams natuur, de natuur 
van Adam nadat hij gezondigd heeft, in slavernij is voor 
de wet van goed en kwaad in zijn geest, in zijn oude 
verbondsdenken.  Hij roept op dat hij dankbaar is dat hij 
door Jezus Christus is verlost van deze beklemmende 
toestand. De openbaring van Jezus Christus over Gods 
karakter van AGAPE-liefde heeft hem door de Geest van 
het leven in Christus bevrijd van de wet van de zonde en 
de dood.  

De wet van de zonde en de dood, goed en kwaad, is 
echter nog steeds in zijn natuur, en beïnvloedt dus nog 
steeds zijn geest. Daarom voert deze natuur oorlog tegen 
zijn vernieuwde geest met betrekking tot wat hij weet over 
de AGAPE liefdeswet van God. Door de bediening van 
Gods Geest is hij niet langer slaaf van goed en kwaad. Sinds 
hij de liefde van Christus en de Vader leert kennen, heeft 
hij nu een geest die Gods wet van AGAPE-liefde kent, en 
hoewel hij nog steeds ten prooi valt aan goed en kwaad in 
zijn gedrag, wordt hij ingehouden door de bekrachtiging 
van de Geest van Christus Jezus.  

In zijn geest dient hij de wet van God en is hij zich er 
volledig van bewust dat God niet werkt volgens het 
principe van goed en kwaad. Daarom schrijft hij, door wat 
hij door de Geest van Christus heeft leren kennen, het 
principe van goed en kwaad niet meer aan God toe. Zonder 
de Geest van God zou hij echter in het vlees werken en de 
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wet van goed en kwaad dienen; dat is de zonde.    
             
Er is nu dus geen veroordeling voor hen die in Christus 

Jezus zijn, die niet naar het vlees, maar naar de Geest 
wandelen. Want de wet van de Geest van het leven in 
Christus [AGAPE LOVE] heeft mij vrijgemaakt van de wet 
van de zonde en de dood [GOED EN KANAAL] (Romeinen 
8:1, 2; cursivering toegevoegd). 

 
Paulus geeft duidelijk aan dat alleen in de Geest van 

Christus Jezus een echt begrip van de wet kan bestaan. We 
staan dus niet meer onder de veroordeling van de wet van 
goed en kwaad, die ons ten onrechte had doen geloven dat 
God erdoor werkt.  

 
Een eeuwige wet 
Voordat de ongerechtigheid in het universum 

ontstond, bestond er slechts één wet uit het eeuwige 
verleden. Deze wet belichaamde de essentie van God, Zijn 
AGAPE-liefde. De heersende methodologie die door de 
AGAPE-liefde rechtsstaat wordt gebruikt is gebaseerd op 
het karakter van God. Daarom is het principe van de 
AGAPE-liefde constant, omdat God constant is, en de 
omstandigheden kunnen en mogen de werking ervan niet 
veranderen. Aangezien de wet van de AGAPE-liefde het 
wezen van God is, is ze net zo onveranderlijk als God zelf, 
en ze verandert niet of past zich niet aan aan de 
verschillende situaties waarmee ze geconfronteerd kan 
worden. 

 
Want ik ben de Heer, ik verander niet (Maleachi 3:6). 
 
Het niet begrijpen van dit ultieme feit over Gods 
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karakter en Zijn wet, heeft ons misleid om te geloven dat 
God opereert door "situatie-ethiek". Omdat we bedrogen 
zijn om zo'n leugen over God te geloven, doen we 
hetzelfde. God is eeuwig constant en opereert puur door 
AGAPE-liefde. 

 
Laat je niet misleiden, mijn geliefde broeders. Elke goede 

gave en elke volmaakte gave is van boven en komt van de 
Vader der lichten, met wie geen variatie of schaduw van 
draaien is (Jakobus 1:16,17; cursivering toegevoegd). 

 
De enkelvoudige wet van AGAPE liefde voor het 

bestuur van het universum was geen realiteit meer toen 
Lucifer zijn wet van goed en kwaad introduceerde. Maar 
zelfs ten aanzien van de onrechtvaardigheid is de 
rechtsstaat van de AGAPE-liefde niet van binnenuit 
veranderd om de nieuwe omstandigheden aan te pakken. 
AGAPE heeft zich niet aangepast aan de nieuwe 
omstandigheid van het kwaad, want AGAPE is principieel 
gebaseerd. 

Met de invoering van Lucifer's wet van goed en kwaad, 
waren er nu twee wetten en ontstond er een zichtbare 
keuze. Trouw aan zijn eigen vrijheidgevende wet, stond 
God Lucifer toe om zijn nieuwe wet te bevorderen en uit 
te voeren. We zien dus dat zelfs in het aangezicht van 
onrechtvaardigheid, want Lucifer's nieuwe wet is 
onrechtvaardigheid, de rechtsstaat van AGAPE-liefde is 
niet veranderd. Omdat ze op principes is gebaseerd, 
blijven haar principes constant, onveranderlijk, zelfs in het 
licht van nieuwe omstandigheden. Dus als we zeggen dat 
Gods wet vrijheid van keuze geeft, dan moeten we 
begrijpen dat het vrijheid van keuze geeft, zelfs als de 
keuze in kwestie net zo rampzalig kan zijn als de nieuwe 
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wet van Lucifer.  
 
Gods Wet van het Universum is in harmonie met zijn 

karakter... 
Waarom was God's wet van AGAPE liefde de hoogste 

onveranderlijke wet voor het bestuur van het universum 
uit het eeuwige verleden? Het antwoord ligt in het feit dat 
God als de Schepper van alle dingen alles overstijgt. En 
aangezien AGAPE-liefde Zijn eigenlijke essentie is, kan er 
dus geen enkele mogelijkheid bestaan dat iets anders de 
essentie van Zijn wezen overstijgt. Niets anders in het 
universum overstijgt de voortreffelijke, absolute 
suprematie van Gods wet van AGAPE-liefde. Alles wat 
ooit had bestaan was in volledige harmonie met Zijn 
karakter en manifesteerde zich in al Zijn handelingen. 
Omdat niets in het hele universum boven God kan 
uitstijgen of boven God kan gaan, regeert Zijn wet het 
universum.    

Voordat Lucifer zondigde, waren al zijn activiteiten in 
volledige overeenstemming en in overeenstemming met 
Gods wet van AGAPE-liefde. Hij leefde er met absolute 
vreugde en zonder voorbehoud naar. Terwijl hij zich 
conformeerde aan de principes van de AGAPE-liefde, 
genoot hij van vrede en harmonie in zichzelf en met God, 
totdat er ongerechtigheid in hem werd gevonden.  

 
De twee bomen 
Toen Satan naar de aarde kwam met de engelen die 

zijn nieuwe wet hadden aangenomen, bracht hij zijn wet 
met zich mee. De twee bomen die in het midden van de 
Hof van Eden werden geplant, vertegenwoordigden de 
twee tegenstrijdige, onverzoenlijke principes, de ene 
stelde God voor en de andere Satan. Het ene was de 
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fontein van het leven, het andere de bron van de dood.  
We zullen het er allemaal over eens zijn dat God en 

Satan twee persoonlijkheden zijn die in alle opzichten aan 
het eind van het spectrum staan. In feite zou men zelfs 
kunnen zeggen dat ze niet eens in hetzelfde spectrum 
zitten. Ze zitten onverzoenlijk aan tegengestelde kanten 
van de pool in elk aspect van hun wezen.  

We kunnen dan concluderen dat de twee principes die 
door de twee bomen in de Tuin worden voorgesteld net zo 
tegenstrijdig zijn aan elkaar als God tegengesteld is aan 
Satan. Er bestaan geen enkele overeenkomsten tussen de 
principes van God en de principes van Satan. Vanuit dit 
perspectief is de oorlog die zich afspeelt tussen goed en 
kwaad, tussen God en Satan, zoals we hebben gezien, een 
oorlog tussen de principes van de levensboom en de 
principes van de boom van de kennis van goed en kwaad. Het 
is geen oorlog tussen het goede en het kwade die bij de boom 
van het goede en het kwade horen, want bij beide gaat het om 
geweld. Alleen AGAPE-liefde is echt goed, en de wet van 
goed en kwaad is helemaal slecht. 

 
 Gods Boom des Levens 
 
Wat van het begin af aan was, wat we hebben gehoord, 

wat we met onze ogen hebben gezien, wat we hebben 
aangekeken en wat onze handen hebben behandeld, 
betreffende het Woord van het leven - want het leven is 
geopenbaard, en we hebben het gezien, en we hebben getuigd 
en u dat eeuwige leven verklaard, dat bij de Vader was en 
aan ons is geopenbaard - (1 Johannes 1:1-2).  

 
Vanaf het begin was Jezus bij de Vader. Het leven dat 

in de Vader is, is ook in Jezus. 



208 

 

In de tuin stelde de levensboom God voor als de bron en 
de drager van het leven. Hij symboliseerde dat Hij alleen 
de bron en de drager van het leven is, en niets met de dood 
te maken had. In de zin voor het leven werd geopenbaard, het 
artikel het voor het woord leven wordt gebruikt om te 
benadrukken dat alleen het leven van God komt en dat 
geen enkele vorm van dood van Hem afkomstig is - Hij is 
het leven en dat is Jezus ook. De levensboom was een 
voorstelling dat het gehoorzamen van God en Jezus, die 
de bron van het leven zijn, resulteerde in de bestendiging 
van het leven. Deze boom stelde God voor en onthulde 
Hem als het tegengif voor de dood, niet als de 
doodsoorzaak. Deze boom stelde God voor als de bron en 
de drager van het leven en de onsterfelijkheid, vrijelijk 
gegeven aan allen die ervoor kozen om onder zijn 
bescherming te blijven.  

 
Satan's Boom van de Kennis van Goed en Kwaad... 
Satan's boom van de kennis van goed en kwaad 

vertegenwoordigt het tegenovergestelde van alles wat van 
God is, en wordt ongerechtigheid of wetteloosheid 
genoemd. Met wat we in de voorgaande hoofdstukken 
hebben vastgesteld, is het duidelijk dat het gebruik van 
het woord wetteloosheid in de Bijbel elk principe of elke 
wet beschrijft die geen AGAPE-liefde als basis heeft.    De 
boom van de kennis van goed en kwaad vertegenwoordigde 
het doodsprincipe, dat de hybride rechtsregel was die 
Satan had voorgesteld voor de regering van het 
universum. Zoals we hebben gezien, beloont deze wet 
willekeurig degenen die goed doen en straft willekeurig 
degenen die kwaad doen. Straf voor het kwaad dat tot de 
dood leidt is een integraal onderdeel van de wet van 
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Satan. Satan is de bron, sponsor en promotor van het 
doodsprincipe voor iedereen die zijn regeringsvorm kiest.  

 
Er zijn slechts twee wetten waaruit je kunt kiezen 
We zien dus dat de twee bomen twee tegengestelde 

rechtsregels vertegenwoordigden: Gods wet gebaseerd op 
zijn eigen karakter van liefde, en de andere Satan's wet 
van goed en kwaad. Gods wet van AGAPE-liefde had zijn 
ultieme openbaring en demonstratie door de dood van 
Jezus Christus aan het kruis. Gods liefde werd 
bekrachtigd door wat er aan het kruis gebeurde toen Jezus 
Christus stierf voor alle zonden die werden begaan als 
gevolg van het gebruik van Satan's wet van goed en kwaad. 
Er zijn geen andere opties of alternatieven beschikbaar 
voor het universum. Als we alle gedachten en 
handelingen van alle levende wezens onder de loep 
zouden nemen, dan zouden we concluderen dat ze in hun 
basisprincipe onder de hegemonie van een van deze twee 
principes vallen.    God's principe van de levensboom geeft 
leven en neemt onder geen enkele omstandigheid leven. 
Satan's principe van de boom van de kennis van goed en 
kwaad kan daarentegen alleen maar leven nemen, want als 
een geschapen wezen kan Satan geen leven geven, hij kan 
het alleen maar wegnemen.  

 
Elke boom vertegenwoordigt ook een koninkrijk en 

een karakter.  
Deze twee bomen vertegenwoordigen niet alleen twee 

volledig tegenstrijdige wetten waarmee hun 
respectievelijke koninkrijken werken, maar ze 
vertegenwoordigen ook twee diametraal tegenover elkaar 
staande karakters: God die liefhebbend, lankmoedig en 
verrukkelijk is in barmhartigheid; en Satan, die krachtig 
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en gewelddadig is. We zien dit contrast in de bijbelse 
beschrijving van Lucifer en van Jezus. Ezechiël 28:16 
beschrijft Lucifer zo:  

 
Door de overvloed van uw handel werd u vervuld met 

geweld van binnen, en u zondigde. 
 
Jesaja, aan de andere kant, schildert Jezus af als 

geweldloos:  
 
En zij maakten Zijn graf met de goddelozen - maar met 

de rijken bij Zijn dood, want Hij had geen geweld gedaan, 
noch was er bedrog in Zijn mond (Jesaja 53:9). 

 
De twee antithetische principes kunnen niet worden 

verzoend 
Het principe van goed en kwaad is tegenstrijdig met 

Gods AGAPE-liefdeprincipe uit de boom des levens. Met 
alles wat we in de vorige hoofdstukken hebben 
vastgesteld, is er geen manier om dit feit te omzeilen. Deze 
twee onverenigbare en onverzoenlijke principes kunnen 
nooit behoren tot of bestaan in de God van de AGAPE-
liefde, de Schepper van het universum. Ze hebben geen 
enkele gemeenschappelijke basis en overlappen elkaar op 
geen enkele manier. Ze sluiten elkaar absoluut uit, ze zijn 
werelden die van elkaar gescheiden zijn en zonder enige 
band met elkaar. We kunnen niet genoeg benadrukken 
hoe diametraal ze tegenover elkaar staan. Ze staan zo ver 
uit elkaar als God en Satan uit elkaar zijn. Het contrast is 
oneindig.  

De tragedie van de tragedies is dat de meeste 
volgelingen van God, en in het bijzonder die binnen de 
christelijke overtuiging, aan God een hybride 
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persoonlijkheid hebben toegeschreven die bestaat uit 
elementen die voortkomen uit Satan's principe van goed en 
kwaad.    

Satan's principe van goed en kwaad is ten onrechte 
afgeschilderd als het hebben van twee tegengestelde en 
antithetische voorschriften in zichzelf. We zijn gaan 
geloven dat het goede en het kwade aan God toebehoort en 
het kwade aan Satan. Maar zoals besproken in hoofdstuk 
twee, behoort dit hybride principe volledig aan Satan toe, 
en is het in zijn geheel kwaadaardig. Het goede en het 
kwade van het principe van goed en kwaad zijn beide 
kwaadaardig. Het was om dit punt te maken dat Jezus op 
de volgende manier antwoordde de rijke jonge heerser die 
Hem vroeg welke goede daden hij zou moeten doen om het 
eeuwige leven te beërven: Waarom noem je mij goed? 
Niemand is goed, behalve God (Lucas 18:19). Gods goedheid 
is een heel ander soort goedheid dan de goedheid die in 
de wereld bestaat. Gods goedheid is Zijn AGAPE-liefde, 
en het heeft geen relatie tot het goede vanuit het principe 
van goed en kwaad.  

De fout in deze verwarring ligt bij ons, want we 
hebben de diepzinnigheid van wat Lucifer, die de geest 
van een genie had, heeft voorgesteld, onderschat. We 
kunnen ons niet voorstellen dat God hem de vrijheid zou 
geven om zo'n meesterlijk, logisch boosaardig principe te 
bedenken. Zijn beoogde principe was ingenieus als 
alternatief voor de AGAPE-liefde. Het bedrog is bereikt 
omdat het zo logisch gesystematiseerd is en grondig klinkt 
voor de vleselijke geest die het principe van het kruis niet 
begrijpt. Het is zo rationeel overtuigend dat de misleiding 
ervan onmogelijk is voor de normale menselijke wijsheid 
om te onderscheiden en door te dringen, behalve door het 
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kruisprincipe. De kruisgebeurtenis is de enige plaats waar 
het bedrog wordt blootgelegd.  

  
Satan wilde Gods AGAPE-wet vervangen door zijn 

eigen wet van goed en kwaad. 
Lucifer's hoogste ambitie was dat zijn principe van 

goed en kwaad door God aanvaard had moeten worden als 
de hoogste wet van het universum. We kunnen die 
bewering doen omdat we weten dat hij zijn troon boven de 
sterren van God wilde verheffen (Jes. 14:13).  Als dit principe 
door God was geaccepteerd, dan zou God willekeurig 
beloond hebben als men goed deed en willekeurig gestraft 
als men kwaad deed, net zoals Lucifer dat nu op aarde 
doet. Hij geloofde dat de rechtsstaat die hij voorstelde veel 
zinvoller was dan Gods hoogste wet van AGAPE-liefde. 
Omdat hij geloofde dat het principe van de AGAPE-liefde 
als wet voor het bestuur belachelijk was, vond hij sterk dat 
het vervangen moest worden door het principe dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Hij beweerde dat niemand een relatie met God kan 
hebben die puur gebaseerd is op AGAPE-liefde en dat het 
willekeurige belonings-/bestraffingssysteem de enige 
manier is waarop we een relatie met God kunnen hebben. 
Het tegenovergestelde is natuurlijk de waarheid. 

 
De wet van AGAPE Liefde 
Jezus leerde dat God Zijn zon laat opkomen op het kwade 

en op het goede, en regen stuurt op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige (Matteüs 5:43).    Jezus leerde dat God 
gewoonweg van al Zijn schepselen houdt en hen met Zijn 
zegeningen laat douchen, ongeacht wie ze zijn of wat ze 
doen. Omdat we allemaal kwaadaardig zijn (niemand is 
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goed behalve Eén, dat wil zeggen, God, Lucas 18:19), zijn 
er in werkelijkheid geen echt goede mensen op aarde, 
omdat de menselijke goedheid altijd bezoedeld is door 
egoïsme. Maar God zegent iedereen, ongeacht onze 
daden. Dat is onvoorwaardelijke liefde in actie. 

In Gods rechtsorde van AGAPE-liefde, die een 
weergave is van zijn karakter, is de vrijheid om voor of 
tegen hem te kiezen intrinsiek, onmisbaar en 
onlosmakelijk verbonden met zijn karakter. Wanneer men 
ervoor kiest om God te gehoorzamen, is die keuze de 
vrucht van zegeningen. Deze zegeningen zijn geen 
willekeurige daad van beloning van God, maar zijn 
inherent aan de keuze om God te gehoorzamen. Wanneer 
men ervoor kiest om God niet te gehoorzamen, is de keuze 
om zich in het domein van goed en kwaad te plaatsen, het 
enige andere alternatief, en degene waarin vervloekingen 
worden ervaren, inherent aan die keuze. Dat feit moet 
ondubbelzinnig worden begrepen en geaccepteerd, 
anders zullen de gevolgen leiden tot het geloven van de 
leugen van Satan dat God ons volgens ons gedrag 
behandelt.  

Het overwicht van de Christenen beweert dat uit de 
Bijbel blijkt dat God wel degelijk willekeurig opereert. Zij 
geloven dat wanneer de omstandigheden erom vragen, 
Hij het doodsprincipe gebruikt dat voortkomt uit de boom 
van de kennis van goed en kwaad. 

Om te voorkomen dat een dergelijk verkeerd begrip 
zich ontwikkelt, illustreerde God de twee principes aan 
het begin van de menselijke geschiedenis in een 
eenvoudige en grafische weergave bij de twee bomen in 
de Hof van Eden. De twee bomen die de twee antithetische 
en tegenstrijdige principes vertegenwoordigden, stonden 



214 

 

al in de Hof van Eden voordat de zonde in onze wereld 
plaatsvond. Het is noodzakelijk dat dit begrip het 
paradigma is dat we gebruiken bij het bestuderen van het 
karakter van God, want als we dat niet doen, zal dat leiden 
tot een volledig misverstand over Gods karakter. Het niet 
begrijpen van dit principe is de grondoorzaak van alle 
valse kennis van God.  

Onder geen enkele omstandigheid straft Gods AGAPE 
liefde iemand. Integendeel, God en allen die door AGAPE-
liefde leven, nemen straf op zich in plaats van de 
overtreder te schaden of te straffen.  

 
Satan's agenda is om God's opperste wet van AGAPE 

Liefde te vernietigen. 
Satan heeft de bijzondere agenda om de ongeldigheid 

van het universum te beëindigen en een einde te maken 
aan Gods opperste wet van AGAPE-liefde als de manier 
om het universum te regeren. Om dit doel te bereiken 
maakt hij gebruik van zijn wet van willekeurige beloning 
en willekeurige bestraffing.    De mensheid heeft ten 
onrechte geloofd dat dit boosaardige systeem van God 
afkomstig is en dat het Zijn wet is. De hele wereld is in dit 
opzicht bedrogen. Satan moet zijn toevlucht nemen tot 
bedrog omdat hij zich er volledig van bewust is dat de 
AGAPE-liefde alleen door bedrog kan worden 
geschonden. Daarom vervult hij op subtiele en 
overtuigende wijze zijn agenda door ons te laten geloven 
dat goed en kwaad Gods principe is.  

 
Zijn de tien geboden afgeschaft? 
Sommige passages in de Bijbel lijken erop te wijzen dat 

de Tien Geboden zijn afgeschaft. We zullen een aantal van 
de verzen die over dit onderwerp gaan bekijken, en we 
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zullen zien dat dit niet het geval is. In feite is de wet van 
AGAPE-liefde het fundament van de wet van de Tien 
Geboden, en Jezus bevestigde dit toen Hij zei dat liefde 
voor God en voor een naaste de totaliteit van de wet was. 

Romeinen hoofdstuk zeven kijkt naar de greep die die 
wet heeft, en gebruikt het voorbeeld van het huwelijk 
tussen een man en een vrouw. In dit hoofdstuk informeert 
Paulus ons dat de Tien Gebodenwet van AGAPE-liefde 
zeker geen zonde is, want de zonde brengt de dood met 
zich mee. Integendeel, hij vertelt ons dat de wet van de 
AGAPE-liefde heilig is, en het gebod heilig en 
rechtvaardig en goed. Deze wet van de liefde is ook 
geestelijk. Daarom verheugt hij zich om deze redenen in 
de wet van God. Na dergelijke uitspraken zegt Paulus dat 
het gebod dat leven moest brengen, de dood is. Hoe kan 
de AGAPE-liefde de dood tot stand brengen?    Het 
antwoord is eenvoudig: het probleem ligt niet bij de wet, 
maar bij ons en onze vleselijkheid.    Omdat we gebonden 
zijn aan de zonde van goed en kwaad, interpreteren we de 
wet van het leven vanuit het perspectief van goed en kwaad. 
Dus gezien vanuit de lens van goed en kwaad brengt de wet 
die leven moest brengen in plaats daarvan de dood.         

 
Of weet u niet, broeders, (want ik spreek tot hen die de 

wet kennen), dat de wet over een man heerst zolang hij leeft? 
Want de vrouw die een man heeft, is gebonden aan de wet 
aan haar man zolang hij leeft. Maar als de man sterft, wordt 
zij bevrijd van de wet van haar man. Dus als ze, terwijl haar 
man leeft, met een andere man trouwt, wordt ze een 
overspelige vrouw genoemd; hoewel ze met een andere man 
is getrouwd (Romeinen 7:1-3).  

 
Wanneer de wet van het Tien Gebod wordt 
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bekeken en beleefd volgens het principe van goed en 
kwaad, heeft het over ons de overhand zolang we 
binnen dat paradigma leven.  

In deze context betekent het woord dominantie dat 
deze wet repressieve overmacht en controle over ons 
leven heeft. Terwijl we onder zo'n wet gebonden zijn aan 
dit lastige principe, kunnen we niet bevrijd worden van 
zo'n duivels edict totdat we eraan sterven.  

Zolang we de wet van goed en kwaad toerekenen aan de 
Tien Geboden, die een afspiegeling is van Gods karakter, 
zullen we een verwrongen beeld van God hebben en nooit 
die eenheid hebben die God met ons wil hebben.  

We kunnen niet zowel AGAPE-liefde als goed en kwaad 
toeschrijven aan de Tien Geboden omdat ze tegenstrijdige 
principes zijn. Een dergelijke vermenging is noch in Gods 
karakter, noch in Zijn Tien Gebodenwet van AGAPE-
liefde.  

In onze bedrogen toestand mogen we goed en kwaad 
toewijzen aan de wet van God; maar als we zoiets doen, 
plegen we geestelijk overspel. Om uit deze overspelige 
toestand te worden bevrijd, moeten we eerst sterven in de 
overtuiging dat Satan's principe van goed en kwaad Gods 
morele wet is. Nadat onze geest is gereinigd van dit 
zondige begrip worden we vrijgelaten om met Jezus 
Christus en Zijn wet van liefde getrouwd te zijn.  

 
Daarom, mijn broeders, bent u ook dood geworden door 

het lichaam van Christus, opdat u getrouwd zou zijn met een 
ander - met Hem die uit de dood is opgewekt, opdat wij 
vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees 
waren, waren de zondige hartstochten die door de wet 
werden opgewekt, in onze leden aan het werk om vrucht te 
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dragen tot de dood. Maar nu zijn wij verlost van de wet, 
nadat wij gestorven zijn aan datgene waar wij door werden 
vastgehouden, zodat wij moeten dienen in de nieuwheid van 
de Geest en niet in de oudheid van de brief (Romeinen 7:4-
6). 

 
Paulus legt verder uit dat we door het lichaam van 

Christus dood zijn geworden aan de wet van goed en 
kwaad. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus 
Christus heeft Gods wet van AGAPE-liefde geopenbaard 
en bevestigd en deze wet is ook intrinsiek aanwezig in de 
Tien Geboden. Met dit begrip, in de nieuwheid van de 
Geest, zijn we dood aan het bekijken van de wet met de 
geest van goed en kwaad. We moeten het principe van goed 
en kwaad niet toeschrijven aan de wet van de Tien 
Geboden. Dit is wat Paulus vóór zijn openbaring had 
gedaan. Nu adviseert hij ons om niet te doen wat hij voor 
zijn bekering deed, want dat was de oudheid van de brief. 
De oudheid van de brief is wat in ons allen was vóór de 
openbaring die Jezus Christus van de Vader geeft. Als wij, 
door de Heilige Geest, de openbaring van Jezus Christus 
ontvangen, dan zullen wij, net als Paulus, in staat zijn om 
te verklaren:  

 
Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Zeker niet!  

Integendeel, ik zou geen zonde gekend hebben, behalve door 
de wet. Want ik zou geen begeerte hebben gekend, tenzij de 
wet had gezegd: 'Gij zult niet begeerten'. Maar de zonde, die 
de kans krijgt door het gebod, heeft in mij allerlei 
kwaadaardige begeerten voortgebracht. Want afgezien van 
de wet was de zonde dood. Ik leefde eens zonder de wet, maar 
toen het gebod kwam, herleefde de zonde en stierf ik. En het 
gebod dat leven moest brengen, vond ik om de dood te 
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brengen. Want de zonde heeft mij door het gebod bedrogen 
en mij gedood (Romeinen 7:7-11). 

 
Paulus wijst er duidelijk op dat we zonder de Tien 

Gebodenwet van AGAPE-liefde niet zouden zondigen of 
overtreden: want waar geen wet is, is er geen overtreding 
(Romeinen4:15). Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet 
is (Romeinen5:18).    Als God's wet van AGAPE-liefde niet 
bestond, zou de zonde ook niet bestaan. Moeten we 
concluderen dat de wet van AGAPE zonde is, want als er 
geen wet van AGAPE-liefde was, zou er geen zonde zijn? 
Paul roept hartstochtelijk "zeker niet!" uit. Hij zegt dat de 
zonde, die door het gebod van de AGAPE-liefde wordt 
aangegrepen, in mij allerlei kwaad heeft voortgebracht.  

Daarom is de wet heilig, en het gebod heilig en rechtvaardig 
en goed (vers 12) en onveranderlijk, omdat de principes 
ervan van God uitgaan. De wet zal ook onveranderlijk in 
ons blijven zolang we haar niet onderwerpen aan het 
principe van goed en kwaad. Als we dat wel doen, zal het 
zeker de dood betekenen voor ons begrip van Gods 
karakter.  

 
Is wat goed is dan de dood voor mij geworden? Zeker 

niet! Maar de zonde, dat het de schijn van zonde zou kunnen 
wekken, was het voortbrengen van de dood in mij door wat 
goed is, zodat de zonde door het gebod buitengewoon zondig 
wordt, want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde (Romeinen 7:13-14). 

 
De zonde is de rechtsstaat van Satan, zijn principe van 

goed en kwaad.  Zonder de wet van AGAPE zou de zonde 
niet bestaan. In de liefde vraagt God ons niet te begeren. 
We zullen niet willen begeren als ons leven wordt beheerst 
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door AGAPE-liefde. Als we dood zijn voor AGAPE-liefde, 
zal de wet die zegt 'Gij zult niet begeren' ons doen begeren 
omdat we onder de heerschappij van de zondige wet van 
goed en kwaad staan.        

Zo kunnen de Tien Geboden worden geïnterpreteerd 
door een geest die beheerst wordt door het principe van 
goed en kwaad, of door een geest die geïnspireerd is door 
het principe van AGAPE-liefde.  

Het vlees of de vleselijke geest is de wet van goed en 
kwaad, de geest is de wet van de AGAPE-liefde. 

De Bijbel verwijst naar de aangeboren menselijke 
natuur als het vlees of de vleselijke geest. Het vlees of de 
vleselijke geest is het principe van goed en kwaad in ons.     
Romeinen hoofdstuk 8 maakt het onderscheid tussen 
leven volgens het principe van Satan en leven volgens het 
principe van God: 

 
Er is nu dus geen veroordeling voor hen die in Christus 

Jezus zijn, die niet naar het vlees [GOED en Kwaad] maar 
naar de Geest [AGAPE LOVE] wandelen. Want de wet van 
de Geest van het leven in Christus Jezus [DE WET VAN DE 
LEVENSBAND] heeft mij vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en de dood [SYMBOLISEREN DOOR DE BAND 
VAN DE KENNIS VAN GOEDEREN EN DODEN]. 
Want wat de wet niet kon doen, omdat het zwak was door 
het vlees, deed God door Zijn eigen Zoon te sturen naar het 
beeld van zondig vlees, vanwege de zonde: Hij veroordeelde 
de zonde in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet 
[AGAPE LOVE] zou worden vervuld in ons die niet naar 
het vlees [GOED EN Kwaad] maar naar de Geest [AGAPE 
LOVE] wandelen. Want zij die naar het vlees leven, zetten 
hun gedachten op de dingen van het vlees, maar zij die naar 
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de Geest leven, de dingen van de Geest. Want vleselijk 
gezind zijn [GOED EN KANAAL] is de dood, maar 
geestelijk gezind zijn [AGAPE] is leven en vrede. Want de 
vleselijke geest is vijandschap tegen God; want hij is niet 
onderworpen aan de Wet van God, en kan dat ook niet zijn. 
Dus, zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen 
(Romeinen 8:1-8; cursivering toegevoegd).  

 
Er is nu dus geen veroordeling meer, alleen maar 

omdat zij die in Christus Jezus zijn, de 
onvoorwaardelijke liefde van God hebben begrepen en 
zich toegeëigend. Zij weten dat God hen, ongeacht de 
omstandigheden, niet veroordeelt, maar 
onvoorwaardelijk accepteert. Ze geloven niet meer dat 
God hen met een goede en slechte instelling aankijkt en 
ze hebben geen angst meer voor straf. Bovendien 
gebruiken ze zelf ook niet meer het principe van goed 
en kwaad in hun relatie met God en anderen.  

De wet van de onvoorwaardelijke AGAPE-liefde heeft 
ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood (vers 2). 
Toen Jezus Gods onvoorwaardelijke AGAPE-liefde aan 
het kruis aantoonde, was het dus dat Hij de zonde in het 
vlees veroordeelde, opdat de gerechtigheidseis van de wet [van 
AGAPE-liefde] zou worden vervuld in ons die niet meer 
volgens de [wet van goed en kwaad] maar volgens de Geest 
[van AGAPE] liefde lopen (verzen 3, 4). 

Vleselijk gezind zijn is de dood (vers 6) omdat God zei dat 
het zo was: voor de dag dat je er van eet, zul je zeker sterven.  
Dat de vleselijke geest in vijandschap is tegen God (vers 7) was 
meteen duidelijk toen Adam en zelfs van de boom van de 
kennis van goed en kwaad aten en zich voor God verborgen 
hielden. We moeten niet vergeten dat wat hun geest heeft 
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beïnvloed ook de onze heeft beïnvloed, en dat is de 
'kennis' van goed en kwaad.                                  

Als God in ons woont door onze aanvaarding van het 
getuigenis van Jezus Christus en door het aannemen van 
de wet van AGAPE-liefde, zullen we niet langer onder 
goed en kwaad werken en zullen we leven en vrede hebben. 

 
De wet van goed en kwaad laat ons schuldig zijn voor 

God. 
De hele mensheid is ten prooi gevallen aan de wet van 

Satan door gebruik te maken van het principe van 
willekeurige beloning en willekeurige bestraffing. 
Degenen die niet misleid zijn door dit principe en weten 
dat goed en kwaad niet van God is, zijn de uitzondering. Het 
is niet verwonderlijk dat er zelfs met deze kennis nog 
steeds een zware strijd gaande is voor hen die niet willen 
leven volgens de wet van willekeurige beloning en 
bestraffing, want die is zo ingebakken in ons. Daarom 
weten wij nu dat wat de wet ook zegt, het zegt tegen hen die zich 
aan de wet houden, opdat elke mond wordt tegengehouden en de 
hele wereld schuldig wordt voor God (Romeinen 3:19).  

Alle mensen op aarde leven volgens de wet van de 
willekeurige beloning en de willekeurige bestraffing in 
een of andere vorm en beschouwen zichzelf volgens die 
wet allemaal als schuldig voor God. We zullen nooit 
volmaaktheid bereiken en een goede relatie met God 
verdienen door ons aan de wet van goed en kwaad te 
houden, want al deze wet doet ons ooit geloven dat we 
schuldig zijn voor God. Maar door God's volmaakte wet 
van AGAPE-liefde zijn we allemaal gerechtvaardigd voor 
God, nietwaar? Als we ons verhouden tot deze wet van 
genade en de gerechtigheid van Christus, dan weten we 
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dat God ons niet veroordeelt. De wereld wordt slechts 
door één wet beoordeeld, de wet van goed en kwaad. Jezus 
kwam om ons te laten zien dat God ons niet veroordeelt 
zoals de wet van goed en kwaad ons veroordeelt: 

Wanneer onze kennis van Gods karakter onaangetast 
is door goed en kwaad, zal de volgende passage in 
vervulling gaan: 

 
We weten dat wie uit God geboren is, niet zondigt, maar wie 

uit God geboren is, houdt zichzelf en de goddeloze raakt hem niet 
aan. We weten dat we uit God zijn en dat de hele wereld onder 
de heerschappij van de goddeloze ligt. En we weten dat de Zoon 
van God is gekomen en ons begrip heeft gegeven, zodat we Hem 
kennen die waar is; en we zijn in Hem die waar is, in Zijn Zoon 
Jezus Christus. Dit is de ware God en het eeuwige leven (1 
Johannes 5:18-20). 

 
 Paulus stelt duidelijk dat de hele mensheid niet op 

zoek is naar God en dat we allemaal op het verkeerde 
spoor zitten. 

 
Wat dan? Zijn wij beter dan zij? Helemaal niet. Want 

we hebben eerder zowel Joden als Grieken beschuldigd van 
zonde, zoals het geschreven staat: Er is niemand die 
rechtvaardig is, niemand die begrijpt, er is niemand die God 
zoekt. Ze zijn allemaal uit de weg gegaan, ze zijn samen 
onrendabel geworden, er is niemand die goed doet, nee, niet 
één. Hun keel is een open graf, met hun tongen hebben ze 
bedrog gebruikt, het gif van de asperges zit onder hun lippen; 
hun mond is vol vloeken en bitterheid; hun voeten zijn snel 
om bloed te vergieten; verwoesting en ellende zitten in hun 
weg, en de weg van de vrede wisten ze niet. Er is geen angst 
voor God voor hun ogen' (Romeinen 3:9-18). 
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Waarom zegt deze passage dat niemand naar God 

zoekt als we weten dat God in ons allen een verlangen 
naar Hem heeft gelegd? In sommige delen van de wereld 
zoekt bijna iedereen naar God, en de mensen zijn erg 
spiritueel! En toch stelt de Bijbel duidelijk dat het niet 
zoeken naar God de universele toestand van de mensheid 
is, zonder enige uitzondering. Niemand wordt uitgesloten 
omdat geen enkel mens de AGAPE-liefde van God heeft 
begrepen en geleefd. Omdat iedereen leeft volgens het 
principe van goed en kwaad, is niemand rechtvaardig, 
niemand niet. Niemand begrijpt God en zijn AGAPE-
liefde. Niemand zoekt de God van de AGAPE-liefde. We 
hebben God naar ons eigen beeld gemaakt, naar een God 
van goed en kwaad, en dat is de God die we zoeken.   

We moeten begrijpen dat we allemaal dezelfde 
principes als Satan gebruiken als we proberen onze 
individuele doelen in het leven te bereiken. We gebruiken 
allemaal principes die in strijd zijn met Gods AGAPE-
liefdeprincipe en proberen onze eigen egoïstische doelen 
te bereiken met alle methoden die ons verstand kan 
bedenken. Niet één van ons is in dit verband rechtvaardig; 
niemand wordt uitgesloten van het naleven van de wet 
van willekeurige beloning en willekeurige bestraffing, de 
methode van Satan. 

Als we de Tien Gebodenwet nemen en er het principe 
van goed en kwaad op toepassen, dan zijn we onder de wet 
en nog steeds schuldig voor God. Wat betekent het om het 
principe van goed en kwaad op de wet toe te passen? Het 
betekent dat we proberen Gods goede wet te bewaren uit 
angst voor straf en veroordeling, of uit de hoop op een 
willekeurige beloning van God. Daarom geloven 
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sommige christenen dat we onder de veroordeling van de 
wet staan, omdat we ons er niet aan houden. Niemand van 
ons is in staat om de wet in het vlees te houden, dat wil 
zeggen, met de mentaliteit van goed en kwaad.  Als we naar 
de wet kijken, Gods AGAPE-liefde, beseffen we hoe ver 
we van die liefde verwijderd zijn, waardoor we ons 
realiseren dat onze zondige toestand - door de wet de kennis 
van de zonde is. Het is dan dat we ons realiseren dat we 
Jezus Christus nodig hebben. 

 
Nu weten we dat wat de wet ook zegt, het zegt tegen 

degenen die onder de wet staan, dat elke mond kan worden 
gestopt en dat de hele wereld schuldig kan worden voor God. 
Daarom zal door de daden van de wet geen enkel vlees in zijn 
ogen gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis 
van de zonde. Maar nu wordt de gerechtigheid van God 
buiten de wet om geopenbaard, getuige van de wet en de 
profeten, zelfs de gerechtigheid van God, door het geloof in 
Jezus Christus, aan allen en aan allen die geloven (Romeinen 
3:19-22). 

 
 De Bijbel classificeert alles wat zich aan het 

geloofssysteem houdt van de boom van de kennis van 
goed en kwaad als degenen die onder de wet staan. De 
volgelingen en aanbidders van een God van 
willekeurige beloningen/bestraffing vallen onder de 
wet van dit foutieve geloofssysteem. Nu weten we dat 
wat de wet ook zegt, over dit afwijkende geloofssysteem, 
het zegt tegen hen die onder de wet zijn, onder de wet van 
dit goddeloze geloofssysteem, dat elke mond mag worden 
gestopt, en dat de hele wereld schuldig mag worden voor 
God. 

We zijn schuldig aan deelname aan dit gebrekkige 
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geloofssysteem dat niet van God is. Het overduidelijke 
empirische bewijs kan niet worden ontkend dat de hele 
wereld op een of andere manier systematisch wordt 
geregeerd door dit arbitraire belonings- en strafsysteem, 
waardoor de hele wereld schuldig is aan God. Schuldig - 
want het systeem zelf is intrinsiek verzadigd met het 
kwaad van de schuld. Omdat het systeem van 
willekeurige beloning en willekeurige straf van nature 
tegengesteld is aan Gods onvoorwaardelijke AGAPE-
liefde, is het dus doordrongen van beschuldigingen, met 
als gevolg dat de hele wereld voor God schuldig kan 
worden.  

 
Is de wet daarom zonde en is het afgeschaft? Hoe zit 

het met de sabbat? 
 
Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Zeker niet! 

Integendeel, ik zou de zonde niet gekend hebben behalve door 
de wet (Romeinen 7:7). 

 
Als de wet van het Tien Gebod zonde is, dan moeten 

we ons ook de vraag stellen: is de sabbatwet zonde? Dit is 
een uiterst cruciale en kritische vraag, die in hoofdstuk 
zeven uitgebreid aan de orde zal komen. We moeten 
duidelijk begrijpen of de sabbatwet een zonde is en of God 
deze wet heeft afgeschaft, nadat hij aan het kruis is 
genageld. Bovendien moeten we zeker weten of God de 
zevende dag sabbat heeft vervangen door de zondag, de 
eerste dag van de week. 

In antwoord op bovenstaande vraag roept de apostel 
Paulus hartstochtelijk en zegt zeker niet! Hij gaat verder 
met te zeggen, integendeel, ik zou de zonde niet hebben gekend 
behalve door de wet.  Behalve door de wet is de enige specifieke 
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manier waarop Paulus wist dat het breken van de Tien 
Geboden, waaronder het sabbatgebod, een zonde was.  

Satan heeft geprobeerd Gods wet van AGAPE-liefde 
op alle mogelijke manieren in diskrediet te brengen. Hij 
heeft echter een bijzonder doel voor ogen gehad, op de 
zevende dag sabbat, want hij weet dat wanneer we de 
ware geestelijke betekenis van de zevende dag sabbat 
gaan begrijpen, zijn meesterlijke bedrog over het ware 
karakter van God zal worden ontmaskerd. De aanval op 
de zevende-daagse sabbat, die een van de geboden is van 
Gods wet van AGAPE-liefde, is een eeuwenoude aanval 
en gaat tot op de dag van vandaag door.  

Er is een segment van het christendom dat enkele 
bijbelse passages over de wet van de Tien Geboden heeft 
genomen en de betekenis ervan heeft verdraaid door de 
Schrift niet te vergelijken met de Schrift, waardoor het 
beeld niet in zijn geheel wordt bekeken. Een van deze 
passages staat in Kolossenzen 2:14-17: 

 
...het met de hand schrijven van eisen die tegen ons waren, 

hebben weggevaagd, wat in strijd was met ons. En hij heeft het 
uit de weg geruimd, nadat hij het aan het kruis had genageld. 
Na ontwapende vorstend te hebben, maakte hij er een openbaar 
spektakel van en zegevierde er over. Laat niemand u dus 
beoordelen in voedsel of in drank, of in verband met een feest of 
een nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van de 
dingen die komen gaan, maar de inhoud is van Christus 
(Kolossenzen 2:14-17). 

 
 De meeste hedendaagse christenen beweren dat de 

bovenstaande passage verwijst naar de Tien Geboden en 
ontkennen daarmee de heiligheid van de zevende-daagse 
sabbat. Maar brengt de apostel Paulus het idee over dat de 



227 

 

zevende dag sabbat slechts een gewone dag was, zoals de 
ceremoniële sabbatdagen, die feesten waren die na de 
zonde plaatsvonden, en die een schaduw waren die de 
vervulling ervan aan het kruis ontmoette?    Als dat het 
geval zou zijn, zou het niet langer nodig zijn om de sabbat 
van de zevende dag in acht te nemen, net zoals het niet 
langer nodig was om de andere sabbatdagen na het 
kruisgebeuren in acht te nemen. Maar is dat wat hij in de 
verzen hierboven communiceerde?    We moeten in 
gedachten houden dat het principe van de zevende-
daagse sabbat, dat een onderdeel is van de wet van 
AGAPE-liefde, voorafging aan de schepping van Adam en 
Eva en aan de zonde in onze aardse sfeer. De ceremoniële 
sabbatten werden ongeveer vijfentwintighonderd jaar na 
de schepping van Adam en Eva door Mozes 
geïntroduceerd en nadat zij hadden gezondigd.    

  
Wat werd er echt afgeschaft aan het kruis? 
De volgende passage stelt dat Jezus aan het kruis de 

vijandschap in zijn vlees heeft afgeschaft, dat wil zeggen de wet 
van de geboden die in de verordeningen zijn opgenomen 
(Efeziërs 2:15). Waarop is deze passage van toepassing? Is 
de wet van de Tien Geboden, waarin het zevende-daagse 
sabbatgebod is opgenomen, niet meer van toepassing 
omdat Jezus het aan het kruis heeft genageld?  

Het antwoord is een klinkend nee! Het is de wet van 
de geboden in verordeningen die werden afgeschaft. Het 
waren die geboden die de rituele geboden van het 
Jodendom waren en die wezen op de komst en het leven 
van de Messias. Dit waren niet de morele wet van God.     

 
De ceremoniële sabbatten werden weggewerkt 
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omdat Jezus hen vervulde... 
Paulus zegt niet dat de sabbat van de zevende 

scheppingsdag de sabbatten zijn die een schaduw zijn van de 
dingen die komen gaan, waarvan de inhoud van Christus is. 
Hij zegt ook niet dat de sabbat van de zevende dag 
behoort tot de wet van de geboden die in verordeningen zijn 
opgenomen. In deze passage verwijst hij specifiek naar de 
ceremoniële sabbatten van Leviticus hoofdstuk 
drieëntwintig. Dit waren types, symbolen en rituelen die 
na de zonde werden ingesteld. Ze hielden op betekenis te 
hebben nadat ze in de verschillende aspecten van het 
leven en de bediening van Jezus Christus in vervulling 
waren gegaan.  

Jezus Christus' eigen woorden ontkennen dat de 
zevende-daagse sabbat aan het kruis is geëindigd. In de 
passage hieronder waarschuwt Hij ons voor een 
toekomstige gebeurtenis, een gebeurtenis die veel later en 
veel verder zal gaan dan wat er aan het kruis is gebeurd. 
In deze profetie van de eindtijd bevestigt Hij dat de 
zevende-daagse sabbat nog steeds ontegenzeggelijk van 
toepassing zal zijn vlak voor Zijn tweede komst: 

 
 Maar wee de zwangere en de zogende baby's in die tijd! En 

bid dat uw vlucht niet in de winter of op de sabbat is. Want dan 
zal er een grote beproeving zijn, zoals die niet is geweest sinds 
het begin van de wereld tot deze tijd, nee, en dat zal ook nooit 
gebeuren (Matteüs 24:19-20).  

 
De Wet van Goed en Kwaad werd ook afgeschaft aan 

het kruis... 
De twee antithetische principes in kwestie die de 

levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad 
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vertegenwoordigen, moeten als twee afzonderlijke 
principes worden aangepakt en behandeld. Ze sluiten 
elkaar uit.    Ze mogen nooit worden samengesmolten of 
worden beschouwd als behorend tot de heersende 
principes van God, wat we wel hebben gedaan. Door aan 
het kruis te sterven, schafte Jezus zulke foute begrippen af. 

We hebben Gods hoogste rechtstaat van AGAPE-
liefde vervangen door het principe van Satan, dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Het willekeurig belonen van het goede en het 
willekeurig straffen van het kwade wordt niet alleen 
opgeëist en gepromoot als zijnde Gods wet van de 
AGAPE-liefde, maar ook als zijnde Zijn wet van de 
AGAPE-liefde.  

We zullen bevrijd zijn van bedrog wanneer we de 
zuiverheid van Gods AGAPE-liefde, zoals die blijkt uit de 
dood van Jezus, gaan begrijpen en wanneer we stoppen 
met het versmelten en bezoedelen van Zijn liefde met 
Satan's principe dat wordt vertegenwoordigd door de 
boom van de kennis van het goede en het kwade.  

 
Gods wet is dwaasheid voor sommigen omdat het 

niet willekeurig straft. 
Zonder geestelijk onderscheidingsvermogen is Gods 

AGAPE-liefde de belichaming van dwaasheid voor het 
menselijk verstand. Een derde van de intelligente wezens 
in de transcendente sfeer geloofde dit en weigerde te 
geloven dat AGAPE-liefde een werkbare rechtsstaat is. 
AGAPE is volslagen krankzinnig voor het vleselijke 
menselijke verstand om de enkele reden dat Gods 
AGAPE-liefde geen manier heeft om het kwaad 
willekeurig te bestraffen. Hoewel het een individu de 
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vrijheid geeft om het kwaad te kiezen, straft het dat 
individu niet. Alle straf komt uit het domein van Satan.  

Omgekeerd is de wet van Satan voor de vleselijke 
geest de belichaming van wijsheid, omdat deze het kwaad 
bestraft. Satan beloont willekeurig het kwade en het 
goede, en straft ook het kwade en het goede, zolang het 
doel de middelen maar rechtvaardigt. Als men ervoor 
kiest om te werken volgens zijn wet van goed en kwaad 
verwijdert men zich van de bescherming van Gods wet 
van AGAPE en plaatst men zich onder de vernielzucht van 
Satan's rechtsorde.  

 
De engelen die Satan's goede en kwade rechtstaat 

hebben aanvaard, zijn in hun keuze verzegeld... 
Satan's voorgestelde vervanging van Gods 

heerschappij over AGAPE liefde voor het besturen van het 
universum was geen impulsieve gedachte. Integendeel, hij 
dacht het uit, en aan de oppervlakte leek het rationeel en 
was het zeer overtuigend. 

De keuze die hij aanbood, was intellectueel gezien heel 
zinvol, omdat deze ethisch gezien onbetwistbaar en 
logischerwijs foutloos werd geacht. Juist om deze redenen 
verwierp een derde van de zeer intelligente engelen Gods 
heerschappij over de AGAPE-liefde en accepteerde hij de 
wet van Satan, die later werd vertegenwoordigd door de 
boom van de kennis van goed en kwaad in de Hof van Eden. 

Een derde deel van de sterren van de hemel, genoemd in 
Openbaring twaalf, verzen drie en vier, stelt het aantal 
engelen voor dat Lucifer in zijn opstand volgde: 

 
En een ander teken verscheen in de hemel: zie, een grote, 

vurige rode draak met zeven koppen en tien hoorns, en zeven 
diademen op zijn koppen. Zijn staart trok een derde van de 
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sterren van de hemel, en wierp ze naar de aarde. 
 
De Bijbel bewijst dat de gevallen engelen over de aarde 

zwerven. Ze werden op de aarde geworpen... samen met 
Satan, die er uiteindelijk voor verantwoordelijk is om hen 
te overtuigen om zijn wet te aanvaarden. 

Verder bewijs dat de gevallen engelen het 
geloofssysteem van Satan van goed en kwaad hebben 
geassimileerd en overgenomen is te vinden in veel van de 
verbale uitwisselingen die zij met Jezus hadden en in de 
angst die zij nu tegenover God hebben:  

 
Toen Hij naar de andere kant was gekomen, naar het 

land van de Gergesenes, ontmoette Hem twee demonische 
mannen, die uit de graven kwamen, uiterst heftig, zodat 
niemand er langs kon komen. En plotseling riepen ze uit en 
zeiden: "Wat hebben wij met U te maken, Jezus, U Zoon van 
God? Bent U hier gekomen om ons te kwellen voor de tijd 
(Matteüs 8:28-29; cursivering toegevoegd)? 

 
Nu was er een man in hun synagoge met een onreine 

geest. En hij riep uit en zei: "Laat ons alleen! Wat hebben we 
met jou te maken, Jezus van Nazareth? Bent U gekomen om 
ons te vernietigen? Ik weet wie U bent - de Heilige van God 
(Marcus 1:23-24; cursivering toegevoegd)! 

 
Je gelooft dat er één God is. Je doet het goed. Zelfs de 

demonen geloven en beven (Jakobus 2:19; cursivering 
toegevoegd)! 

 
De geesten van de boze engelen bekijken nu alles 

vanuit hun aangenomen paradigma gebaseerd op de 
boom van de kennis van goed en kwaad, en als 
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vernietigers zelf zien ze nu God in hetzelfde licht. Door 
hun duidelijke keuze heeft een derde van de zondeloze 
wezens in de transcendente sfeer laten zien dat zij er vast 
van overtuigd zijn dat de boodschap van het kruis 
dwaasheid is, die boodschap die de onvoorwaardelijke 
liefde van God is en die de kracht van God is. Ze dachten 
niet alleen dat Gods wet van de liefde dwaasheid was, 
maar ze geloofden ook vast dat het de ondergang van God 
en Zijn regering zou zijn. Daarom accepteerden ze 
Lucifer's principe van goed en kwaad. Ze kwamen tot de 
overtuiging dat Lucifer's principe van goed en kwaad de 
ware kracht had voor het bestuur van het universum. Net 
als hij voelden ze dat het zonder willekeurige straf voor 
het kwaad onmogelijk is om te regeren.  

Dus hoe gruwelijker het kwaad dat wordt gepleegd, 
hoe strenger de willekeurige straf moet zijn. In feite, om 
het kwaad beter af te schrikken, zou de straf nog strenger 
moeten zijn dan de eigenlijke misdaadbevelen. De daaruit 
voortvloeiende willekeurige straf zou nog zwaarder 
moeten zijn, zodat het kwaad zich niet herhaalt. In hun 
verduisterde geesten werd deze straf de enige manier om 
het kwaad te beteugelen. De boodschap van het kruis is 
dwaasheid voor degenen die zich zo laten beïnvloeden 
door Lucifer's principes. 

We weten dat de essentie van God AGAPE-liefde is. 
Deze enkele, ultieme wet van AGAPE-liefde was het 
principe dat het universum regeerde. Wat Lucifer ertoe 
bracht om zich te verbinden aan zo'n antithetisch denken 
aan dat van God, staat in hoofdstuk 14:13-14 van Jesaja: 

 
Want je hebt in je hart gezegd: 'Ik zal opstijgen naar de 

hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God. 
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Ik zal ook op de berg van de gemeente zitten aan de verste 
kanten van het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten 
van de wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste'. 

 
Lucifer was er vast van overtuigd dat zijn principe, 

zijn rechtsorde, beter was dan wat God had om het 
universum te besturen. Het is zijn verlangen om tegen elke 
prijs aanbeden te worden en hij kan gebruiken wat God 
niet kan, namelijk geweld. 

De mensen hebben met hun briljante geest precies 
dezelfde wet geaccepteerd. Het verschil tussen de twee 
klassen van geschapen wezens, engelen en mensen, is dat 
een derde van de engelen niet onder dezelfde 
waanvoorstelling stond als het menselijk ras, die bedrogen 
zijn om te denken dat Lucifer's wet voor het bestuur Gods 
wet is. De engelen (nu demonen) die Lucifer's wet hebben 
geaccepteerd, weten precies wat ze geloven. Hun 
beslissing is dan ook verzegeld voor de eeuwigheid.  

De mensheid is echter, door haar duizenden jaren van 
ontaarding en de zeer subtiele aard van Satan's bedrog, 
nog steeds in proeftijd.    God zal er in Zijn barmhartigheid 
voor zorgen dat het evangelie - het eeuwige en ware 
karakter van God, het goede nieuws van Gods AGAPE-
liefde, dat Hij de Schepper is en niet de vernietiger van de 
mensen, en dat Hij niet werkt volgens Lucifer's principes 
- tot ver voor Jezus' Tweede Advent beschikbaar komt. 
Het lot van de mensheid wordt pas verzegeld als voor de 
Tweede Komst van Jezus Christus met zekerheid bekend 
is dat God niet werkt volgens Lucifer's principe, dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. 

God wacht geduldig tot de mensheid tot het besef 
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komt van het bedrog dat onze geest en elk aspect van onze 
activiteiten beheerst. Deze denkfout en de daaruit 
voortvloeiende handelingen moeten worden gecorrigeerd 
wanneer de waarheid wordt gegeven. Wanneer de 
waarheid eenmaal is gegeven, zal de afwijzing van de 
waarheid over God's karakter resulteren in wat de Bijbel 
noemt een verharding van het verstand of het hart. Dit zal 
er uiteindelijk toe leiden dat het verstand volledig verhard 
wordt ten gunste van de hegemonie van Satan's 
rechtsorde, wat eeuwige gevolgen zal hebben.  

Nadat de waarheid is gegeven, zullen allen, of ze nu 
gelovigen of ongelovigen in God zijn, die blijven geloven 
dat de wet van Satan de manier is om te regeren, deze in 
hun leven weerspiegelen. 

Allen die de principes van Satan hebben omarmd, 
inclusief enkele van de belijdende volgelingen van God, 
zullen reageren op een manier die voorspelbaar in 
overeenstemming is met het principe van goed en kwaad. 
Met een godslasterlijke mentaliteit zal hun geloof op 
bepaalde vaste manieren geopenbaard worden. Zo zullen 
zij bijvoorbeeld stemmen op kandidaten die het met hen 
eens zijn dat goed en kwaad Gods recht is. Hun mentaliteit 
zal ook worden gedemonstreerd door hun 
oorlogszuchtige reactie op degenen die het niet eens zijn 
met hun geloofssysteem. Ze zullen zelfs geweld als 
strafmaatregel goedkeuren. Een andere manier waarop 
hun theologie en geloof zal worden geverifieerd, is door 
hun persoonlijke betrokkenheid bij geweld tegen hen die 
zij als vijanden categoriseren, omdat deze zogenaamde 
vijanden niet in harmonie zijn met hun denken.  

Gelovigen en ongelovigen in God zullen allemaal door 
hun daden openbaren of ze nu wel of niet in 
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overeenstemming zijn met de wet van Satan. Hun geesten 
zullen verzegeld worden zoals die van de engelen die 
Lucifer's wet hebben aanvaard, en zij zullen daardoor hun 
lot bezegelen. 	
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Vijf 
 
GOD HEEFT ALLES GEMAAKT  
VOLGENS ZIJN EIGEN SOORT 
 
 
Tijdens de creatieweek 
Satan heeft in zijn oorlog tegen God talloze 

misleidingen gebruikt, maar het grootste wapen in zijn 
arsenaal is het afbeelden van God als iemand die de 
karaktereigenschappen heeft van zijn eigen principe van 
goed en kwaad. Om zijn doelen te bereiken, schildert hij God 
af als gebruikmakend van geweld, in het bijzonder ten 
opzichte van de verwerpers. Zo stelt hij God voor als 
iemand die de dubbele karaktereigenschappen van liefde 
en gewelddadige toorn heeft.  

Jezus' leven heeft duidelijk die leugen blootgelegd 
toen Hij bevriend raakte met de zondaars en openlijk met 
hen at en dronk. Er waren geen barrières voor Jezus' liefde; 
Hij zocht iedereen, ongeacht rang, status, leeftijd, geslacht 
of ras. Hij verlangde ernaar om elke persoon met zijn 
liefde aan te raken en hoopte, zoals alleen AGAPE-liefde 
hoopt, dat iedereen de Vader zou leren kennen zoals Hij 
werkelijk is, want in de ware kennis van God is een schat 
verborgen die voor elk mens beschikbaar is. Jezus 
Christus alleen is degene in wie alle schatten van wijsheid en 
kennis verborgen zijn (Kol. 2:3), en in zijn eigen woorden 
lezen we: 

 
En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige 
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ware God, en Jezus Christus die U hebt gezonden (Johannes 
17:3). 

De Bijbel heeft ons fundamentele principes gegeven 
om ons begrip te beheersen en ons te redden van de 
fundamentele fout om God te aanbidden als iemand die 
aan de ene kant oneindige liefde is, en aan de andere kant 
wraakzuchtige, destructieve woede uitstraalt. Het verslag 
dat we krijgen van de scheppingsweek onthult enkele van 
deze basisprincipes met betrekking tot het karakter van 
God. Als we deze basisprincipes niet begrijpen en 
aanvaarden, zullen we zeker een hybride God aanbidden.  

 
 God schiep alles volgens zijn eigen soort...  
Het Genesis-verslag over de schepping stelt en 

herhaalt tien keer binnen de tijdspanne van vijftien verzen 
dat God tijdens de scheppingsweek alles naar zijn hand 
heeft gezet.  Deze zin wordt tien keer gebruikt in Genesis 
hoofdstuk één, verzen elf tot vijfentwintig. Het 
Hebreeuwse woord voor 'soort' is min, en het komt altijd 
voor in de enkelvoudige vorm. Alles wat God heeft 
geschapen naar zijn soort was een weerspiegeling van zijn 
identiteit. Door dit aspect van de schepping op de 
voorgrond te plaatsen, wordt ons iets van fundamenteel 
belang gegeven. 

 Het feit dat God alles naar zijn soort heeft geschapen, 
legt het belangrijke principe vast dat God geen enkel deel 
van de schepping als een hybride heeft geschapen. De 
definitie van hybride in het woordenboek van Cambridge is 
als volgt: Een hybride is een plant of dier dat is 
geproduceerd uit twee verschillende soorten planten of 
dieren, vooral om betere eigenschappen te krijgen, of iets 
dat een mengeling is van twee zeer verschillende dingen. 
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Misschien zou 'verschillende eigenschappen' een betere 
woordkeuze zijn geweest in de bovenstaande definitie, 
want kan iedereen de volmaakte Schepping van God 
verbeteren?  

Door een hybride wet te creëren, veronderstelde Satan 
dat hij de wet van God verbeterde, wat in feite wel zo lijkt 
voor de vleselijke geest. In werkelijkheid leidt het echter 
tot niets anders dan dood en verderf.  

 
Geen samensmelting in Gods schepping... 
God heeft geen twee verschillende classificaties in zijn 

schepping door elkaar gehaald. Elke daaropvolgende 
verstoring van dit scheppingsmodel is een inbreuk op het 
domein van Satan en is een verkeerde voorstelling van 
God. Amalgamatie is een vreemde entiteit in God's 
perfecte werk om alles volgens zijn soort te scheppen. Het 
binnendringen van amalgamatie, de verstoring van God's 
gevestigde orde in de aardse sfeer, begon pas plaats te 
vinden nadat Adam en Eva in de Hof van Eden hadden 
gezondigd.  

 
God gaf bevelen om de schepping zuiver te houden 

van Hybriden. 
De stelling dat alles tijdens de scheppingsweek naar 

zijn soort is geschapen, wordt in de Bijbel versterkt en 
onderwezen door middel van verschillende andere 
bevelen tegen het toestaan van mengelingen tussen 
soorten. Dit herinnert ons eraan dat elke vorm van 
hybridisering een verkeerd beeld geeft van Gods karakter, 
omdat God geen hybride karakter heeft: Hij schiep alles 
volgens zijn soort. God's eigen karakter is dus volgens zijn 
soort, omdat het alleen licht is en geen enkele duisternis 
heeft. 



239 

 

De eerste van deze commando's, die waarschuwen 
voor vermenging, staan in het boek Leviticus:  

 
Je laat je vee niet met een andere soort fokken. U zult uw 

veld niet zaaien met gemengd zaad. Noch zal een kledingstuk 
van gemengd linnen en wol over u komen (Leviticus 19:19). 

 
Gij zult uw wijngaard niet met verschillende soorten 

zaad zaaien, opdat de opbrengst van het zaad dat gij hebt 
gezaaid en de vrucht van uw wijngaard niet wordt 
verontreinigd (Deuteronomium 22:9). 

 
 Gij zult niet met een os en een ezel samen ploegen 

(Deuteronomium 22:10). 
 
U zult geen kledingstuk van verschillende soorten 

dragen, zoals wol en linnen gemengd (Deuteronomium 
22:11). 

 
Wat probeert God ons echt te vertellen in deze verzen? 

De duidelijke en luidruchtige praktische boodschap die 
hier wordt gegeven is dat God de bedoeling had dat alle 
dingen in dezelfde zuivere staat zouden blijven waarin Hij 
ze heeft geschapen. Het was niet de bedoeling om de 
genetische samenstelling van zaden te mengen, om het 
DNA van planten of dieren te veranderen, want God had 
alle dingen al tot hun maximale volmaaktheid geschapen, 
en door het te mengen werden ze bevlekt. Er was geen 
ruimte meer voor verbetering in Gods schepping, en het 
veranderen ervan op welke manier dan ook droeg 
vreselijke destructieve gevolgen met zich mee. Misschien 
ervaren we nu al een aantal van die gevolgen, maar we 
zullen misschien nooit de volle omvang van het kwaad 
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kennen dat gepaard gaat met het verstoren van de orde 
van Gods volmaakte schepping.  

 
De spirituele betekenis van Gods bevelen 
Het spirituele belang van deze geboden is dat ze een 

principe onthullen dat voortkomt uit de essentie van God 
als de Schepper, en dat ons zo de innerlijke werking van 
Zijn geest openbaart. Dit zijn dus principes waarmee God 
zelf opereert. De hierboven geciteerde verzen uit Leviticus 
en Deuteronomium leren ons dat God zuiver is, dat er in 
Hem geen enkele vermenging is, en wanneer we beweren 
dat Zijn karakter een vermenging is van destructieve 
toorn en liefde, hebben we Hem in wezen verontreinigd. 
De principes die in bovenstaande teksten zijn vastgelegd, 
leren ons dat er geen dualiteit is in Gods karakter, geen 
mengeling van licht en duisternis. Als we God aanbidden 
met het idee dat Zijn karakter een hybride is, wordt Hij in 
onze geest bevlekt. Hij houdt op in onze geest de zuivere 
en onvervalste God te zijn die Hij werkelijk is.  

 
Meng geen linnengoed met wol 
Laten we een van de bovenstaande commando's 

nemen en kijken naar de geestelijke implicaties ervan. Wat 
kan er mis zijn met het dragen van kleding met een 
mengsel van linnen en wol?    De Bijbel is heel duidelijk 
over dit gebod, en als het letterlijk wordt genomen, 
zouden alle christenen zich aan dit gebod moeten houden. 
Toch besteedt niemand veel aandacht aan deze richtlijn, 
behalve een paar die door de orthodoxie worden 
geregeerd, ook al zegt de Bijbel dat het moet gebeuren.    
Mensen lopen tegen vreselijke problemen aan en doen 
domme dingen als de redenen voor dergelijke uitspraken 
niet goed worden begrepen. Als we de geestelijke 
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betekenis van dergelijke richtlijnen niet begrijpen, zullen 
we de goddelijke gevolgen ervan missen.  

Hoewel het waar is dat het mengen van verschillende 
soorten een verschrikkelijke verwoesting aan de aarde zou 
brengen, heeft het mengen van linnen met wol in onze 
kleding geen genetische implicaties. Maar het was 
verboden, zodat we de spirituele betekenis van dit bevel 
zullen begrijpen en onthouden. Gods karakter mag niet 
worden ontheiligd met een mengeling van twee radicaal 
verschillende karaktereigenschappen; als we dat wel 
doen, zal God zelf niet volgens zijn eigen soort zijn, wat 
AGAPE-liefde is. AGAPE-liefde kan nooit met iets anders 
worden vermengd. Als er een poging wordt gedaan om 
de AGAPE-liefde te vermengen met zelfs maar een 
oneindig kleine hoeveelheid van iets anders, dan zal het 
geen AGAPE-liefde meer zijn. Het principe van de 
AGAPE-liefde is in harmonie met het principe van alles 
volgens zijn soort. 

 
 De Boom van Goed en Kwaad was een symbool van 

net zo'n hybride...  
Zoals we hebben gezien, was alles wat God in de Hof 

van Eden had geschapen volmaakt en volgens zijn soort 
toen het aan Adam en Eva werd gegeven. Als alles wat aan 
hen werd gegeven volmaakt was, hoe zit het dan met de 
boom van de kennis van goed en kwaad? Was die boom 
geschapen naar zijn soort? In een schepping waarin koeien 
alleen maar koeien krijgen, waarin appelbomen alleen 
maar appels produceren, viel de boom van de kennis van goed 
en kwaad op als een anomalie, als een vreemde entiteit, en 
deze rode vlaggen zouden ons onmiddellijk moeten 
waarschuwen dat er iets niet helemaal in orde is. Heeft 
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God een hybride boom geschapen, een samensmelting die 
twee soorten vruchten voortbrengt, het ene goed en het 
andere kwaad? Gaf God bovendien iets kwaadaardigs aan 
Adam en Eva in de boom van de kennis van goed en kwaad? 
Als God dat had gedaan, zou Hij de Schepper van het 
kwaad en de zonde zijn geweest. Maar als we ons laten 
leiden door de principes die ons in de Bijbel zijn 
geopenbaard, zullen we niet gemakkelijk op een 
dwaalspoor worden gebracht:  

 
Laat je niet misleiden, mijn geliefde broeders. Elke goede 

gave en elke perfecte gave is van boven en komt van de Vader 
der lichten, met wie geen variatie of schaduw van draaien is 
(Jakobus 1: 16,17). 

 
Beide bomen maakten deel uit van Gods volmaakte 

schepping, maar men vertegenwoordigde Satan's 
Hybride Systeem van Goed en Kwaad... 

De boom van de kennis van goed en kwaad is duidelijk een 
voorstelling, een symbool, van het gemengde principe van 
Satan. Het is de belichaming van alles wat wordt 
gepromoot, gepropageerd en gereflecteerd vanuit het 
domein van de tegenstander. De fysieke boom zelf maakte 
deel uit van Gods volmaakte schepping en diende daarom 
alleen als symbool voor het principe van Satan. Zou God 
een besmette boom in zijn ongerepte schepping hebben 
geschapen? Beide bomen werden perfect uit de grond 
gehaald, want deze waarheid wordt bevestigd door de 
volgende verklaringen die bevestigen dat alles wat God 
naar zijn soort heeft geschapen goed was: 

 
En uit de grond heeft de Heer God elke boom laten 

groeien die aangenaam is voor het zicht en goed voor het eten 



243 

 

(Genesis 2: 9). 
 
Elke boom waarvan de vruchten zaad opleveren; voor u zal 

het voor voedsel zijn (Genesis 1: 29). 
 
Toen zag God alles wat Hij had gemaakt, en het was 

inderdaad heel goed (Genesis 1:31). 
 
Het is duidelijk dat als gemengd zaad of verschillende 

soorten zaad samen worden gezaaid, de vruchten van dit 
mengsel niet volgens de soort zullen zijn en zullen worden 
bevuild: 

 
 Gij zult uw veld niet met gemengd zaad zaaien (Leviticus 

19:19). 
 
Gij zult uw wijngaard niet met verschillende soorten 

zaad zaaien, opdat de opbrengst van het zaad dat gij hebt 
gezaaid en de vrucht van de wijngaard niet wordt 
verontreinigd (Deuteronomium 22:9). 

 
We hebben precies dat gedaan met Gods karakter, het 

bevorderen van een God met deze gemengde dualiteit; 
door dit te doen, hebben we Zijn karakter verguisd en 
ontheiligd.     

Als we vanuit bijbels oogpunt geloven dat Gods 
karakter bestaat uit een mengeling van destructieve toorn 
en liefde, en dat Hij willekeurig beloont en willekeurig 
straft, dan is voor ons niet alleen Gods karakter vervuild, 
maar ook onze eigen geest vervuild. Bijgevolg zullen ook 
ons handelen en onze levens worden verontreinigd door 
deze foutieve kijk op God. Als dit gebeurt, worden wij, 
God en de aarde beroofd van een volmaakte, liefdevolle 
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relatie met God en met elkaar.  
 
Een God met een hybride karakter werkt door goed 

en kwaad... 
De meeste christenen geloven in de God van het 

geweld en beweren ook dat de God die zij aanbidden geen 
dubbele persoonlijkheid heeft. Maar als God geweld 
gebruikt als een strafmechanisme, dan is hij standaard in 
staat om een hybride karakter te hebben. Degenen die 
geloven dat God wel straft, kunnen de paradoxale en 
tegenstrijdige dualiteit in het vermengen van liefde en 
toorn niet begrijpen. Zij stellen voor dat Gods gebruik van 
geweld om zondaars te straffen gerechtvaardigd is, omdat 
Hij in de liefde op die manier met het kwaad moet 
omgaan.  

Maar de dood van Jezus Christus aan het kruis 
ontkracht deze gedachte door deze ene opperste 
waarheid: dat God in zijn AGAPE-liefde stierf voor de 
zonden van de wereld en onze zonden niet aan ons 
toeschrijft. Wat Jezus Christus aan het kruis heeft laten 
zien, weerlegt dat God de zondaars moet straffen. Jezus 
Christus betaalde de totale straf voor de zonden van de 
wereld aan het kruis; daarom hoeft Hij de zondaars niet 
meer te straffen. Het idee van bestraffing komt voort uit 
de wet van Satan, en het is hij die God laat verschijnen als 
degene die straft. 

 
In God is er geen mengeling van AGAPE en goed en 

kwaad... 
Alle onderstaande referenties vertonen het principe 

dat er geen vermenging is in Gods karakter: 
 
Hoe lang ga je nog wankelen tussen twee meningen? Als 
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de Heer God is, volg Hem dan, maar als Baäl, volg Hem dan 
(1 Koningen 18:21). 

 
Maak de boom goed en zijn vrucht goed, of maak de boom 

slecht en zijn vrucht slecht; want een boom staat bekend om 
zijn vrucht (Matteüs 12:33). 

 
Een goed mens uit de goede schat van zijn hart brengt 

goede dingen voort, en een slecht mens uit de slechte schat 
brengt slechte dingen voort (Matteüs 12:35).  

 
Ga uit dezelfde mond verder met zegenen en vloeken, 

Mijn broeders deze dingen zouden niet zo moeten zijn. 
Daarmee zegenen we onze God en Vader, en daarmee 
vervloeken we de mensen, die zijn gemaakt in de gelijkenis 
van God. Zorgt een bron voor vers water en bitter uit 
dezelfde opening? Kan een vijgenboom, mijn broeders, 
olijven dragen, of een wijnstok vijgen dragen? Zo geeft geen 
enkele bron zowel zout water als zoet (Jakobus 3: 10, 9, 11, 
12).  

 
Ik weet dat je werkt, dat je het niet koud of warm hebt. 

Ik zou wensen dat je het koud of warm had. En omdat jullie 
dan lauw zijn en noch koud noch warm, zal Ik jullie uit Mijn 
mond overgeven (Openbaring 3: 15, 16). 

 
Een kwaadaardige en overspelige generatie verwijst 

naar hen die Gods karakter waarnemen om een 
mengeling te zijn. 

 
Een kwaadaardige en overspelige generatie zoekt naar 

een teken, en er wordt geen teken aan gegeven behalve het 
teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie 
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nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des 
mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde 
zijn. De mannen van Ninive zullen met dit geslacht in het 
oordeel opstaan en het veroordelen, omdat ze zich hebben 
bekeerd tot de prediking van Jona; en inderdaad een grotere 
dan Jona is hier. De koningin van het Zuiden zal opstaan in 
het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij 
kwam van de uiteinden van de aarde om de wijsheid van 
Salomo te horen; en inderdaad een grotere dan Salomo is hier 
(Mattheüs 12:39-42). 

 
De uitspraak van Jezus, een kwaadaardige en overspelige 

generatie zoekt naar een teken, en er wordt geen teken aan 
gegeven, heeft een universele spirituele toepassing. Jezus 
bedoelde niet dat ieder mens op de planeet aarde letterlijk 
overspel pleegt. Natuurlijk niet! De geestelijke toepassing 
van het woord overspelig verwijst naar een mengeling van 
principes, een overspel dat niet in harmonie is met God en 
zijn rechtsorde. Het betekent dat de mensheid leeft 
volgens een principe dat een vervalsing is van Gods 
AGAPE-liefde, dat de mensheid leeft volgens Satan's 
principe dat wordt vertegenwoordigd door de boom van de 
kennis van goed en kwaad, en als zodanig God in hetzelfde 
licht ziet.  

De kwaadaardige en overspelige generatie zocht naar 
een teken van wereldse macht en macht, van suprematie 
over de vijanden, van kracht en geweld; met andere 
woorden, een teken van het principe van goed en kwaad. 
Tot aan de Babylonische gevangenschap had Israël 
voortdurend overspel tegen God gepleegd door het 
volgen van valse goden. Na de gevangenschap hebben ze 
nooit meer openlijk heidense goden vereerd, maar nu 
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schreven ze het karakter van die heidense goden toe aan 
de Scheppersgod.    In wezen aanbaden ze dus nog steeds 
een heidense god. Maar Jezus, die de ene grotere was dan 
Salomo, liet door zijn woorden en daden niet zien dat God 
een God van kracht en geweld is. Jezus noemde, als het 
belangrijkste teken over God, Zijn liggend in het graf 
gedurende drie dagen na Zijn kruisiging, waarmee Hij op 
grafische wijze een God van geweldloosheid en AGAPE-
liefde liet zien.    

Jezus wijst ons op zijn aanstaande dood aan het kruis 
als de meest onthullende demonstratie van wie God 
werkelijk is. De demonstratie kon alleen worden gegeven 
vanuit het principe van AGAPE-liefde: God geeft zijn 
leven voor de wereld, en dan God, de God van het leven 
alleen, herrijzend uit de dood. De opstanding van Jezus 
bewees dat de AGAPE-liefde het principe van de dood 
vernietigde, want de dood kon Hem niet in het graf 
houden.  

 
God is licht zonder mengeling van duisternis... 
Uiteindelijk is het grootste en gemakkelijkste symbool 

dat God ons heeft gegeven in de poging om ons te leren 
dat er geen enkele vermenging is in Zijn karakter, het 
symbool van licht versus duisternis. 

De Bijbel zegt dat God licht is. In de Bijbel wordt het 
woord licht symbolisch gebruikt als verwijzing naar de 
aard en het wezen van God. De duisternis is het ultieme 
antithetische symbool voor het licht, en deze duisternis is 
een symbool voor de aard van de Satan. De twee kunnen 
nooit worden samengevoegd of vermengd tot één geheel. 
Jezus maakte deze claim zelf toen Hij zei dat men geen 
twee meesters kan dienen: 
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Niemand kan twee meesters dienen. Want of hij zal de 

een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een vasthouden 
en de ander verachten (Matteüs 6:24). 

Als er een bestaande harmonie was tussen de twee 
meesters, licht en duisternis, zouden we beide samen 
kunnen dienen, maar er is geen harmonie tussen hen 
omdat ze onverzoenbaar zijn. Elke poging om de twee te 
mengen, zelfs als een engel uit de hemel dat zegt, kan niet 
worden gedaan. Satan en zijn volgelingen zijn de enige 
wezens die communiceren dat het mogelijk is om zo'n 
vermenging te laten plaatsvinden, maar dit is een absolute 
leugen, en het wordt gegeven met als enig doel het 
menselijk ras te misleiden.  

De morele volmaaktheid van de aard van Gods 
karakter blijkt uit de manier waarop Hij met het 
zondeprobleem omging door de dood van Jezus Christus 
aan het kruis. De zogenaamde gerechtigheid, oftewel de 
straf, die de wet van goed en kwaad voor de zonde eiste, 
werd door Jezus aan het kruis betaald.    In plaats van de 
zondaars de straf te laten ontvangen die Satan's wet eiste, 
nam de Zoon van God alle straf voor de zonden op Zich 
toen Hij aan het kruis stierf, en zo leefde Hij het principe 
van zelfopofferende AGAPE-liefde uit. 

Een zorgvuldig onderzoek van de volgende verzen zal 
onthullen aan wie de prijs van de verlossing werd betaald 
in de redding van de mensheid: 

 
De Heer heeft u met een machtige hand naar buiten 

gebracht en u verlost van het huis van de slavernij, van de 
hand van Farao [SATAN] koning van Egypte 
(Deuteronomium 7:8c; cursivering toegevoegd). 
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De Heer van de gastheren heeft gezworen: 'Zoals ik heb 
gedacht, zo zal het geschieden, en zoals ik heb voorgesteld, zo 
zal het blijven staan: Dat Ik de Assyrische [SATAN] in Mijn 
land zal breken, en op Mijn bergen hem onder de voet zal 
lopen. Dan zal zijn juk van hen verwijderd worden, en zijn 
last van hun schouders verwijderd. Dit is het doel dat tegen 
de hele aarde is gericht, en dit is de hand die over alle volken 
is uitgestrekt. Want de Heer der heerscharen heeft het doel 
gesteld, en wie zal het vernietigen? Zijn hand is uitgestrekt, 
en wie zal hem terugdraaien (Jesaja 14:24-27)?, nadruk 
toegevoegd.  

 
In deze passages wordt God getoond als verlosser van 

het huis van de slavernij en de hand van de farao. Farao is 
een symbool van Satan, en zeker niet van God. Jezus heeft 
het zware juk van Satan's heerschappij over de wet van 
onze schouders gehaald en ons zijn juk gegeven, dat 
gemakkelijk en licht is: 

 
 Neem Mijn juk op jullie en leer van Mij, want Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart en jullie zullen rust vinden 
voor jullie zielen. Want Mijn juk is gemakkelijk en Mijn last is 
licht (Matteüs 11:29-30). 

De wereld gelooft dat God ons straft 
Tragisch genoeg gelooft de overgrote meerderheid 

van de Christenen dat enkele van de meest kwaadaardige 
gebeurtenissen van vernietiging en dood in de Bijbel, en 
zelfs die welke nu plaatsvinden, daden van God zijn. Dit 
verdorven geloof over God is wat Johannes de Apostel 
categorisch weerlegde omdat hij anders van Jezus 
Christus hoorde. Dit is de boodschap die Johannes de 
Apostel moedig verklaarde dat hij van Hem, Jezus 
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Christus, heeft gehoord: God is licht en in Hem is helemaal 
geen duisternis (1 Johannes 1:5). 

De meerderheid van de wereld gelooft ten onrechte 
dat de tragedies die de mensheid voortdurend overkomen 
een willekeurige straf van God zijn vanwege de 
menselijke zonde. Het kruis ontkent absoluut deze 
afschuwelijke voorstelling van God. De ultieme 
onberispelijkheid van Zijn natuur betekent dat er geen 
onzuiverheid of vermenging is van het domein van de 
duisternis in Zijn karakter. Zijn natuur is dat niet, en Hij 
zou nooit geregeerd kunnen worden door het principe dat 
wordt vertegenwoordigd door de boom van de kennis van 
goed en kwaad.    

Tweede Korintiërs hoofdstuk zes, vers veertien, laat 
ons duidelijk zien dat licht en duisternis niets met elkaar 
gemeen hebben en daarom geen relatie met elkaar hebben: 
Wees niet ongelijkelijkwaardig met ongelovigen. Want welke 
gemeenschap heeft gerechtigheid met wetteloosheid? En welke 
gemeenschap heeft licht met duisternis? 

Dit vers toont ons in de eerste plaats een principe, dat 
ons opdraagt om twee tegenstrijdige principes niet met 
elkaar te vermengen, omdat ze in werkelijkheid nooit 
kunnen worden gecombineerd om één te worden. De 
fundamentele toepassing van dit vers heeft betrekking op 
de karakters van God en Satan als zijnde onoverbrugbaar; 
het verwijst naar de onoverbrugbare kloof die bestaat 
tussen God's principe dat wordt vertegenwoordigd door 
de boom van het leven en Satan's principe dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van het goede 
en het kwade.  Het gaat over de enorme kloof die bestaat 
tussen Gods rechtsorde van AGAPE-liefde en Satan's 
rechtsorde van goed en kwaad, en uiteindelijk verwijst het 
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naar de onmogelijkheid om God, de Schepper van een 
volmaakte Schepping, en Satan, de vernietiger van die 
volmaakte Schepping, te vermengen. 

De hier gegeven secundaire toepassing is van 
toepassing op menselijke relaties en wordt als advies 
gegeven, met name aan hen die een huwelijk overwegen. 
Dit principe ontmoedigt de verbintenis in het huwelijk 
van iemand die gelooft en leeft volgens Gods principe met 
iemand die tegen zo'n geloof in is, want zo'n verbintenis 
kan meer pijn dan vreugde in de huwelijksrelatie brengen. 
Het stelt dus vast dat licht en duisternis geen 
gemeenschap hebben op menselijk niveau. Als licht en 
duisternis geen gemeenschap hebben op menselijk 
niveau, zouden ze dan mogelijk naast elkaar bestaan in 
God zelf?
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Zes 
 
GEEN DUISTERNIS IN GOD 
 
Dit is de boodschap die wij van Hem hebben gehoord en 

die wij u verklaren, dat God licht is en in Hem helemaal geen 
duisternis is (1 Johannes 1:5). 

 
De apostel Johannes kreeg een heel duidelijke en 

precieze boodschap.  De boodschap die hij en de andere 
apostelen van Jezus Christus hadden gehoord, hoorden zij 
van niemand anders dan van Jezus Christus zelf, die als 
enige ooit de absolute kennis van het karakter van God 
heeft gehad. Omdat Jezus het enige Wezen in het 
universum is dat ooit een perfect en foutloos begrip van 
God heeft gehad, en omdat Hij ons met een eeuwige liefde 
liefheeft, koos Hij ervoor om naar de aarde te komen om 
Zijn kennis van de Vader te delen, niet alleen met het 
menselijk ras maar ook met het hele universum. Jezus gaf 
deze kennis eerst aan Zijn discipelen, en nu opent Hij ons 
begrip, op dit bijzondere moment in de geschiedenis van 
de aarde, om ons de zuivere en onvervalste openbaring 
van God de Vader te geven. De boodschap die Jezus ons 
kwam brengen is dat er helemaal geen duisternis is in 
God.  

Wat bedoelde Jezus precies toen Hij de discipelen 
leerde dat God licht is? Wat bedoelde Hij precies toen Hij 
zei dat er in Hem helemaal geen duisternis is? Dit zijn de 
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vragen die in dit hoofdstuk zullen worden beantwoord. 
God is licht 
Al snel zal blijken dat het woord 'licht' door de 

woorden 'liefde' en 'leven' in de boodschap van Johannes 
door elkaar wordt gebruikt. Evenzo wordt 'duisternis' 
gelijkgesteld aan de woorden 'haat' en 'dood'. ‘    

In zijn eerste brief gebruikt de apostel Johannes twee 
woorden om God te beschrijven. De eerste staat in 1 
Johannes 1:5, God is licht, en de andere in 1 Johannes 4:8, 
God is liefde. De woorden 'licht' en 'liefde' worden beide 
door Johannes gebruikt om het karakter van God te 
beschrijven.    Men is het er algemeen over eens dat 
wanneer Johannes zegt dat God liefde is, hij bedoelt te 
zeggen dat liefde het wezen van Gods wezen is. Het is de 
moeite waard om te benadrukken dat de apostel niet op 
een algemene manier verwijst naar een van Gods 
eigenschappen, die slechts een weerspiegeling zijn van 
zijn essentie, maar dat hij specifiek verwijst naar het 
eigenlijke wezen van God, namelijk de liefde. Johannes zei 
niet 'God heeft liefde', maar God is liefde.  

Het woord 'licht' is in de Bijbel op veel verschillende 
manieren gebruikt als verwijzing naar God, maar altijd 
met de grondbetekenis dat Hij liefde en leven is. Het 
woord 'licht' verwijst ook naar de waarheid, maar die 
waarheid heeft altijd te maken met het karakter van God, 
dat liefde is.  

 
Licht en duisternis 
John zelf definieert het woord 'licht' en het 

tegenovergestelde, 'duisternis'. Door een progressie van 
verzen zal de betekenis van die woorden heel duidelijk 
worden. De eerste reeks verzen staan in 1 Johannes 1:6-7: 
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Als we zeggen dat we gemeenschap met Hem hebben en 
in de duisternis lopen, dan liegen we en oefenen we niet de 
waarheid. Maar als we in het licht wandelen zoals Hij in het 
licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed 
van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde 
(onderstreping toegevoegd). 

In de bovenstaande verzen zegt Johannes in principe 
dat we onszelf christenen mogen noemen en zeggen dat 
we God liefhebben, maar als we in de duisternis lopen dan 
liegen we niet alleen tegen anderen, maar ook tegen 
onszelf. Merk op dat we door in het licht te wandelen, 
zoals God in het licht is, gemeenschap met elkaar hebben.  

De tweede passage die licht werpt op deze waarheid 
is een voortzetting van de eerste, 1 Johannes 2:3-11: 

 
Nu weten we dat we Hem kennen, als we ons aan Zijn 

geboden houden. Hij die zegt: "Ik ken Hem en hou me niet 
aan Zijn geboden, is een leugenaar en de waarheid zit niet in 
Hem. Maar wie zich aan Zijn woord houdt, wordt in hem 
vervolmaakt door de liefde van God. Hierdoor weten we dat 
we in Hem zijn. Wie zegt dat hij in Hem blijft, zou ook zelf 
moeten lopen zoals Hij liep. Broeders, ik schrijf u geen nieuw 
gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin heeft gehad. 
Het oude gebod is het woord dat u vanaf het begin heeft 
gehoord. Nogmaals, een nieuw gebod schrijf Ik u, wat in 
Hem en in u waar is, want de duisternis gaat voorbij en 
het ware licht schijnt al. Wie zegt dat hij in het licht is 
en zijn broer haat, is tot nu toe in de duisternis. Wie 
zijn broer liefheeft, blijft in het licht en er is geen reden 
om in hem te struikelen. Maar wie zijn broer haat is in 
de duisternis en loopt in de duisternis, en weet niet 
waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft 
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verblind (cursivering toegevoegd).  
 
Hier is duidelijk te zien dat 'licht' 'liefde' is, en 

'duisternis' het tegenovergestelde van liefde. Dus als de 
apostel Johannes zegt dat God licht is en dat er in hem 
helemaal geen duisternis is, bedoelt hij te zeggen dat er in 
Gods liefde absoluut niets is dat deel uitmaakt van de 
duisternis. 

 
 Alleen Jezus kon God onthullen, omdat Jezus het 

uitdrukkelijke beeld van de Vader is. 
Jezus Christus is het enige Wezen in het universum dat 

God absoluut en volmaakt kent, en die het ultieme inzicht 
over God heeft en dat is eenvoudigweg omdat Hij de 
Schepper God zelf is. Deze waarheid wordt in de volgende 
passages verklaard: 

 
God, die op verschillende momenten en op verschillende 

manieren in het verleden door de profeten tot de vaders heeft 
gesproken, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door 
Zijn Zoon, die Hij tot erfgenaam van alle dingen heeft 
benoemd, door wie Hij ook de werelden heeft gemaakt; die de 
helderheid van zijn glorie en het uitdrukkelijke beeld van zijn 
persoon is, en die alle dingen in stand houdt door het woord 
van zijn macht, toen Hij zelf onze zonden had gezuiverd, 
ging zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogte, 
omdat Hij zoveel beter is geworden dan de engelen, zoals Hij 
door de erfenis een betere naam heeft gekregen dan zij 
(Hebreeën 1.):1-4). 

 
In deze tekst wordt de absolute voorrang van Jezus 

Christus gezien als de enige boodschapper door wie God 
in deze laatste dagen tot ons heeft gesproken.  Jezus 
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Christus, erfgenaam van alle dingen en de Schepper van 
de werelden, is ook het uitdrukkelijke beeld van Gods 
wezen, de I BEN. Christus is absoluut het uitdrukkelijke 
beeld van de Vader. God heeft ervoor gezorgd dat door 
het aanschouwen van Jezus Christus niemand zou 
afdwalen ten aanzien van zijn karakter. 

 
Niemand heeft God ooit gezien. De eniggeboren Zoon, 

die in de boezem van de Vader is, heeft Hem verklaard 
(Johannes 1:18). 

In de Profeten staat geschreven: 'En zij zullen allen door 
God onderwezen worden'. Daarom komt iedereen die van de 
Vader heeft gehoord en geleerd tot Mij. Niet dat iemand de 
Vader heeft gezien, behalve Hij die van God is; Hij heeft de 
Vader gezien (Johannes 6:45, 46). 

 
Niemand heeft God gekend zoals Hij zou moeten 

kennen, behalve Jezus Christus. Daarom is alleen het 
getuigenis van Jezus Christus van de Vader vol, volledig 
en waar. 

 
Zien dat God hem moet kennen 
Als Jezus het woord 'gezien' gebruikt, zegt Hij echt 

'weten'. In Johannes 14:7 wordt die betekenis duidelijk 
gemaakt:  

 
Als jullie Mij hadden gekend, zouden jullie ook Mijn 

Vader hebben gekend en vanaf nu kennen jullie Hem en 
hebben jullie Hem gezien. Alle dingen zijn Mij van Mijn 
Vader overgeleverd; en niemand kent de Zoon, maar de 
Vader; en niemand kent de Vader, behalve de Zoon, en hij 
aan wie de Zoon Hem zal openbaren (Mattheüs 11:27). 
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We zien dus dat het Jezus Christus zelf was, de enige 
met deze ultieme kennis van God, die de apostel Johannes 
vertelde dat er helemaal geen duisternis is in Gods wezen. 
Wanneer Johannes zegt dat God liefde is, bedoelt hij te 
zeggen dat geen enkel spoor van het kwaad, dat we zullen 
overeenkomen, uit het domein van de duisternis van 
Satan komt, in zijn liefde is.  

 
De wereld gelooft dat God een mengeling is van 

licht en duisternis... 
De stelling dat er helemaal geen duisternis is, 

veronderstelt dat er een foutief geloof heeft gezegevierd in 
verband met Gods wezen en karakter. Het impliceert dat 
een zekere schijn van deze duisternis in de gedachten van 
de mensen over God was geïnfiltreerd. Daarom 
informeert Jezus Christus de wereld duidelijk dat we ons 
ernstig hebben vergist in het toeschrijven van sommige of 
enige aspecten van het koninkrijk van de duisternis aan 
Gods karakter.  

De duisternis is op zich al compleet, zodat de 
woorden, wanneer ze worden gebruikt met betrekking tot 
de duisternis, niet voor niets een bewuste overbenadering 
van dit woord zijn. Dit is helemaal geen duisternis die 
ondubbelzinnig beweert dat we nooit de fout mogen 
maken om enige vermenging te hebben in onze visie op 
God. In het bijzonder is het noodzakelijk dat we niet zowel 
licht als duisternis, of goed en kwaad, aan Zijn wezen 
toeschrijven. 

In de verklaring van Johannes richtte Jezus zich tot een 
volk dat vanuit zijn studie van de Bijbel geloofde in een 
God wiens karakter was bezoedeld door duisternis. Maar 
volgens Jezus is de duisternis de karaktertrek van de boze 
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en niet van de heilige van het universum. Dit is de 
boodschap die Johannes van Jezus Christus heeft gehoord 
en die Jezus Christus nu is door middel van de verklaring 
van Johannes aan de hele mensheid.    

 
Jesaja voorspelde dat Jezus licht zou werpen op 

Gods karakter... 
Jesaja had voorspeld dat Jezus Christus, als het Licht 

van de wereld, deze foutieve overtuigingen met 
betrekking tot het karakter van God zou corrigeren: 

 
En Nazareth achterlatend, kwam Hij en woonde in 

Kapernaüm, dat is bij de zee, in de regio van Zebulun en 
Nafthali, opdat het in vervulling zou gaan, wat door Jesaja 
de profeet werd gesproken, zeggende: Het land van Zebulun 
en het land van Nafthali door de zee, voorbij de Jordaan, 
Galilea van de heidenen: het volk dat in de duisternis zat 
heeft een groot licht gezien, en op hen die in het gebied 
en de schaduw van de dood zaten is het licht 
aangebroken (Mattheüs 4:13-16; cursivering toegevoegd). 

 
Merk op dat in deze passage de duisternis ook wordt 

gelijkgesteld met de schaduw van de dood. Degenen die 
in het gebied en de schaduw van de dood zaten, waren in 
de duisternis, en deze duisternis verwijst naar hun begrip 
van het karakter van God. De schaduw van de dood wordt 
beheerst door het doodsprincipe van goed en kwaad, het is 
duisternis, en daarom kan het niet van God zijn.  

De zinnen hebben een groot licht gezien en het Licht is 
aangebroken zijn beide verwijzingen naar Jezus Christus 
omdat Hij de openbaring gaf dat duisternis en schaduw 
van de dood niet voortkomen uit of behoren tot Gods 
koninkrijk, principe, domein of karakter. 
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Om te weten en te begrijpen dat de bovenstaande 
verzen verwijzen naar het karakter van God, kunnen we 2 
Korintiërs 4:6 lezen, wat heel duidelijk maakt dat het 
woord duisternis te maken heeft met een onjuiste kennis 
van Gods karakter:  

 
Want het is de God die het licht heeft bevolen om uit de 

duisternis te schijnen, die in ons hart heeft gescheen om het 
licht van de kennis van de glorie van God in het 
aangezicht van Jezus Christus te geven (onderstreping 
toegevoegd). 

 
Nogmaals, deze passage veronderstelt dat de 

duisternis in de hoofden van de mensen over God heerste, 
en in het bijzonder in de hoofden van hen die de orakels 
van God, dat wil zeggen het Oude Testament, hebben 
gekregen. 

Jezus Christus, specifiek verwijzend naar Zichzelf 
verkondigd: 

 
Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal niet in 

de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben 
(Johannes 8:12). 

 
Jezus Christus, als het licht van het leven, verwijdert 

de duisternis die de geesten van de mensen omhult. De 
glorie van God is de essentie van wie Hij is en wordt 
weerspiegeld in het gezicht van Jezus Christus, in de 
persoon van Jezus Christus, want zoals Jezus had gezegd, 
ik en mijn Vader zijn één (Joh.10:30). In Johannes 9 
becommentarieert Jezus de blindheid van de Farizeeën en 
Zijn komst om hun ogen te openen.  
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En Jezus zei: 'Voor het oordeel ben ik in deze wereld 
gekomen, opdat zij die niet zien, kunnen zien en opdat zij die 
zien, blind worden. Toen hoorden sommige van de Farizeeën 
die bij Hem waren deze woorden en zeiden tot Hem: zijn wij 
ook blind? Jezus zei tegen hen: 'Als jullie blind waren, 
zouden jullie geen zonde hebben, maar nu zeggen jullie: 'Wij 
zien'. Daarom blijft uw zonde bestaan (Johannes 9:39-41). 

 
Het wonder van de genezing van de man die vanaf 

zijn geboorte blind was, was ongetwijfeld een barmhartige 
daad om het werk van Satan ongedaan te maken. Maar het 
had een grotere betekenis voor de Farizeeërs, de Joden en 
de hele mensheid.  

 
Toen Jezus voorbij kwam, zag hij een man die vanaf zijn 

geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen Hem: 'Rabbi, 
wie heeft er gezondigd, deze man of zijn ouders, dat hij blind 
geboren is? Jezus antwoordde: 'Noch deze man, noch zijn 
ouders hebben gezondigd, maar dat de werken van God in 
hem geopenbaard moeten worden. Ik moet de werken van 
Hem die mij gezonden heeft werken terwijl het dag is; de 
nacht komt eraan als niemand kan werken. Zolang ik in de 
wereld ben, ben ik het licht van de wereld (Johannes 9:1-5). 

 
Toen Jezus zei dat noch deze man, noch zijn ouders 

zondigden, lijkt Hij te liegen, nietwaar? We hebben toch 
allemaal gezondigd? Wat zegt Hij dan echt? De apostelen 
vroegen, wie heeft er gezondigd dat hij blind geboren is? Wat 
betekent, wie heeft er gezondigd dat deze straf op hem is 
gekomen? Jezus ontkent dat God werkt volgens de wet 
van willekeurige beloning en straf, en stelt in feite het 
principe dat wat Satan voor het kwaad heeft betekend, 
God zich ten goede kan omdraaien, en dat is Zijn 
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heerlijkheid.  
Door Satan's vernietigingswerken zoals blindheid 

ongedaan te maken, onthulde Jezus dat het niet God was 
die deze zwakheden in het menselijk lichaam had 
veroorzaakt. De spirituele les die we hier moeten leren is 
ook dat we allemaal blind geboren zijn vanaf de geboorte 
tot aan de kennis van Gods karakter, en dat Jezus naar de 
aarde kwam om onze ogen te openen en ons zicht te 
geven.  

 
Zacharias' Profetie van Johannes de Doper's Getuige 

van Jezus 
Zacharias profeteerde in verband met de missie van 

zijn zoon, Johannes de Doper, die de profeet van de 
Hoogste zou worden genoemd. Hij werd gezonden om de 
geesten van het volk voor te bereiden op de aanvaarding 
van het Licht, de daglente van bovenaf, dat wil zeggen, 
Jezus Christus:  

 
En jij, kind, zal de profeet van de Hoogste worden genoemd: 

Want u zult voor het aangezicht des Heren gaan om zijn wegen 
voor te bereiden, om kennis van het heil te geven aan zijn volk 
door de vergeving van hun zonden, door de tedere 
barmhartigheid van onze God, waarmee de daglingen van 
bovenaf ons hebben bezocht; om licht te geven aan hen die in 
de duisternis en de schaduw van de dood zitten, om onze 
voeten te leiden op de weg van de vrede (Lukas 1:76-79; 
cursivering toegevoegd). 

 
Over Johannes de Doper gesproken, schrijft de apostel 

Johannes in zijn evangelie: 
 
Er was een man gestuurd van God, wiens naam John 
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was. Deze man kwam om te getuigen, om te getuigen van 
het Licht dat door hem heen zou kunnen geloven. Hij was 
niet dat Licht, maar werd gestuurd om te getuigen van dat 
Licht. Dat was het ware Licht dat licht geeft aan elke man 
die op de wereld komt (Johannes 1: 6-9; cursivering 
toegevoegd). 

 
Toen Johannes verklaarde dat Jezus Christus het ware 

Licht is dat licht geeft aan elke mens die op de wereld komt, 
impliceerde hij ook dat er een vals licht werd gegeven 
door iemand anders, iemand die een antagonist van Jezus 
Christus is.  

 
God is de bron van het leven, niet de dood. 
Vanaf het moment dat Adam en Eva zondigden, heeft 

de wereld de dood ervaren. Uit bovenstaande passages 
hebben we geleerd dat de dood de ultieme duisternis is, 
maar we mogen er zeker van zijn en er zeker van zijn dat 
wat de bron van de dood ook is, God er niet in zit. Niet 
alleen is God niet de bron van de dood, maar Hij 
bekrachtigt, bevordert of neemt niet deel aan alles wat de 
dood bevordert.  

God is de bron van het leven, en als zodanig is Zijn 
natuurlijke werk in het geven van leven. We kunnen dus 
concluderen dat alle dood die aan de mensheid is 
opgelegd en toegediend niet van God is, maar van Gods 
tegenstander en zijn volgelingen. Jesaja spreekt als volgt 
over Lucifer:   

 
Zij die u zien zullen naar u kijken en u overwegen en 

zeggen: "Is dit de man die de aarde deed beven, die de 
koninkrijken deed schudden, die de wereld als een wildernis 
maakte en de steden vernietigde, die het huis van zijn 
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gevangenen niet opende? Jullie zullen niet samen met hen 
begraven worden, omdat jullie je land hebben vernietigd en 
je volk hebben gedood. Het broedsel van de boosdoeners zal 
nooit worden genoemd (Jesaja 14:16, 17, 20). 

 
Het evangelie van Johannes is gevuld met passages die 

benadrukken dat Jezus Christus, de Zoon van God, het 
leven is:  

 
In Hem was het leven, en het leven was het licht van de 

mensen (Johannes 1:4), 
 
Want zoals de Vader het leven in Zichzelf heeft, zo heeft 

Hij de Zoon het leven in Zichzelf gegeven (Johannes 5:26), 
 
Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt 

en leven geeft aan de wereld (Johannes 6:33), 
 
Ik ben het licht van de wereld: wie mij volgt, zal niet in 

de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben 
(Johannes 8:12), 

 
En ik weet dat zijn [Gods] gebod het eeuwige leven is. 

Daarom, wat ik ook spreek, zoals de Vader mij heeft gezegd, zo 
spreek ik (Johannes 12:50). 

 
Met zo'n precies bewijs dat God het leven is, de bron 

van het leven, en dat Hij het leven aan de wereld wil 
geven, brengen de volgende woorden nog preciezer over 
dat deze kennis alleen door Jezus zal worden verworven:  

 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven: geen mens komt tot 

de Vader dan door Mij, (Johannes 14:6), 
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Jezus Christus beweerde ondubbelzinnig dat Hij 
alleen de ultieme kennis van het karakter van de Vader 
heeft, wat betekent dat niemand anders dit begrip in zijn 
absoluutheid bezit. Daarom kan Hij alleen deze kennis aan 
anderen overbrengen.  

 
En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de 

enige ware God, en Jezus Christus, die U hebt gezonden. 
(Johannes 17:3; cursivering toegevoegd). 

 
God stuurde Jezus om de wereld te laten zien dat God 

het leven is, en niets dan leven. Hoe kunnen we met 
zekerheid weten dat de dood geen daad van God is?    God 
vertelde ons dat Hij al diegenen die ten prooi zijn gevallen 
aan de dood zal doen herrijzen, wat Satan's ultieme daad 
van geweld is. Jezus maakt deze bewering en verklaart dat 
Hij de bron is van het geven van leven aan iedereen.  

 
De Sadducees en de opstanding... 
De Sadducees hadden het idee dat er niet zoiets 

bestaat als de verrijzenis van de doden. In het kader van 
een discussie die Hij met hen had, leerde Jezus zijn 
toehoorders over de dood en het leven. Voordat we kijken 
naar wat er in deze uitwisseling is gebeurd, moeten we 
ons een paar vragen stellen: wie is de bron van de dood en 
wie is de bron van het leven? En vindt Jezus het belangrijk 
te begrijpen dat er zonder twijfel sprake is van een 
opstanding uit de dood?  

We kunnen deze discussie over Jezus met de 
Sadduceeën toepassen alsof Hij zich richt tot degenen 
onder ons die niet geloven dat God als de Schepper alleen 
de bron van het leven is, en niet de bron van de dood: 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: 'Vergist u zich 
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daarom niet, want u kent de Schrift en de kracht van God 
niet' (Marcus 12:24)? 

 
Jezus beschuldigt hen in feite van het bezitten van een 

grove onwetendheid over de Schrift en zegt hen dat zij de 
god van de vernietiging aanbidden, die verantwoordelijk 
is voor de dood, en niet de Schepper God van het 
universum aanbidden, die verantwoordelijk is voor het 
leven.  

 
Maar wat betreft de doden, dat ze opstaan, heb je niet in 

het boek van Mozes, in de brandende struikgang, gelezen hoe 
God tot hem sprak en zei: 'Ik ben de God van Abraham, de 
God van Izaäk en de God van Jakob'? Hij is niet de God van 
de doden, maar de God van de levenden. U vergist zich dus 
ten zeerste (Marcus 12:26-27). 

 
In feite zegt Jezus hier dat voor God, Abraham, Izaäk 

en Jakob niet echt dood zijn, alleen maar omdat het voor 
de gever van het leven slechts een kwestie van tijd zal zijn 
voordat Hij hen weer tot leven zal brengen. Vanuit het 
standpunt van God is het geven van leven aan hen die 
gestorven zijn een voldongen feit. Zelfs als hun dood uit 
het domein van de Satan kwam, zouden zij net zo goed 
levend kunnen zijn, en het is slechts een kwestie van tijd 
totdat Hij hen doet herleven; daarom is Hij niet de God 
van de doden, maar de God van de levenden. 

 
Alleen God is onsterfelijk 
God en Jezus zijn de bron van het leven omdat 

onsterfelijkheid alleen in hen wordt gevonden. Ze zijn 
alleen onsterfelijk; daarom kunnen ze alleen leven geven 
aan wie ze willen. 
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Nu aan de Koning eeuwig, onsterfelijk, onzichtbaar, aan 

God die alleen wijs is, wees eer en glorie voor eeuwig en 
altijd. Amen (1 Timoteüs 1:17). 

 
Ik dring er bij u op aan in de ogen van God, die aan 

alle dingen leven geeft, en voor Christus Jezus, die getuige 
was van de goede belijdenis voor Pontius Pilatus, dat u dit 
gebod zonder vlek bewaart, onberispelijk tot de verschijning 
van onze Heer Jezus Christus, die Hij in zijn eigen tijd zal 
manifesteren, Hij die gezegend is en alleen machtig, de 
Koning der koningen en Heer der heren, die alleen 
onsterfelijkheid heeft, wonend in ongenaakbaar licht (1 
Timoteüs 6:13-16; cursivering toegevoegd). 

 
God is niet de God van de doden, de God die 

verantwoordelijk is voor alle doden die zich hebben 
voorgedaan en nog zullen voordoen. De dood komt 
uitsluitend voort uit het domein van Satan. Maar God is de 
God van de levenden, de levengevende en 
ondersteunende God, tegen wie de dood geen macht 
heeft. Satan en de zonde zijn volledig verantwoordelijk 
voor alle dood. In feite zegt de Bijbel ons dat de dood de 
vijand van God is: 

 
De laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood (1 

Korintiërs 15:26). 
 
God zal alles weer tot leven brengen 
Omdat God de bron van het leven is, zullen al 

diegenen die ten prooi zijn gevallen aan het principe van 
de dood van Satan uiteindelijk door God worden 
opgewekt:  



267 

 

 
Toen antwoordde Jezus en zei tegen hen: 'Ik zeg u, de Zoon 

kan zeker niets van zichzelf doen, maar wat Hij ziet dat de Vader 
doet, doet de Zoon ook op dezelfde manier. Want de Vader heeft 
de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij zelf doet: en hij zal 
hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich zult 
verwonderen. Want zoals de Vader de doden opwekt en hen 
leven geeft, zo geeft de Zoon leven aan wie Hij wil. Want de 
Vader oordeelt niemand, maar heeft alle oordelen aan de Zoon 
toevertrouwd: dat allen de Zoon moeten eren zoals zij de Vader 
eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader die Hem gezonden 
heeft niet. Ik zeg u met zekerheid: wie mijn woord hoort en in 
Hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal 
niet in het oordeel komen, maar is van de dood overgegaan in het 
leven. Ik zeg u met zekerheid: het uur komt, en nu is het, dat de 
doden de stem van de Zoon van God zullen horen; en zij die 
horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven in Zichzelf 
heeft, zo heeft Hij de Zoon het leven in Zichzelf gegeven, en Hem 
het gezag gegeven om ook het oordeel uit te voeren, omdat Hij de 
Zoon des mensen is. Verwondert u zich hier niet over: want het 
uur komt, waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen 
horen en tevoorschijn zullen komen - zij die het goede hebben 
gedaan, tot de opstanding van het leven; en zij die het kwade 
hebben gedaan, tot de opstanding van de verdoemenis (Johannes 
5:19-29). 

 
 Jezus laat duidelijk zien dat alle mensen zullen 

opstaan, en de keuzes die zij in dit leven hebben gemaakt 
om het leven van God te accepteren of te verwerpen, 
zullen bepalen of zij eeuwig leven zullen hebben of in een 
eeuwige veroordeling zullen gaan, aangezien God 
uiteindelijk onze keuzevrijheid respecteert.  
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De Wederopstanding en de Vertaalgroep  
Het overwicht van de bewijzen wijst erop dat Satan en 

zijn afgezanten volledig verantwoordelijk zijn voor alle 
sterfgevallen die ooit op aarde hebben plaatsgevonden.  

God's opstanding van al diegenen die zijn gestorven 
als gevolg van Satan's rechtsorde bewijst dat God niet 
degene is die het doden doet. Zoals de tekst hierboven in 
de woorden van Jezus zelf laat zien, zal de opstanding in 
twee fasen plaatsvinden, de opstanding van het leven en 
de opstanding van de veroordeling.  Hier zien we dat God 
zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige tot leven 
zal brengen, maar ieder in zijn eigen orde.  

Er is nog een derde groep mensen die in de Schrift aan 
het licht komt, een groep waarop de dood geen vat meer 
heeft. Bestudeer de volgende woorden van Jezus 
zorgvuldig: 

 
Ik ben de opstanding en het leven. Hij die in Mij gelooft, 

hoewel hij mag sterven, zal hij leven. En wie leeft en in Mij 
gelooft, zal nooit sterven (Johannes 11: 25-26; 
cursivering toegevoegd). 

 
In de bovenstaande passage verwijst Jezus naar twee 

groepen mensen: zij die geloven en 'sterven' en zij die 
leven, geloven en 'zullen nooit sterven'. De eerste groep 
bestaat uit hen die door de eeuwen heen in God hebben 
geloofd en toch zijn gestorven. Deze zullen opstaan bij de 
tweede komst, bij de opstanding van de rechtvaardigen, 
de opstanding van het leven.  

De tweede groep bestaat uit degenen die zullen leven 
en die zullen geloven en toch nooit zullen sterven. Deze 
tweede groep verwijst natuurlijk naar een groep mensen 
die nooit de dood zullen zien, een groep die vertaald zal 
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worden zonder de dood te zien, want ze zullen nooit 
sterven. Dit wordt behandeld in 1 Thessalonicenzen 4:16-
17: 

 
Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een 

schreeuw, met de stem van een achengel en met de bazuin 
van God. En de doden in Chirst zullen als eerste opstaan. 
Dan zullen wij, die leven en zich herinneren, samen met hen 
in de wolken worden opgesloten om de Heer in de lucht te 
ontmoeten. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. 

 
Geen mens, behalve Enoch en Elia, heeft op deze aarde 

geleefd zonder de dood te ervaren.    Van Henoch lezen 
we in het Hebreeuws 11:5: 

 
Door het geloof werd Henoch weggenomen (KJV: 

VERTROUWELIJKHEID) zodat hij de dood niet zag en niet 
werd gevonden, omdat God hem had weggenomen 
[VERTROUWELIJKHEID], want voordat hij werd 
weggenomen had hij dit getuigenis, dat hij God welgevallig 
was (onderstreping toegevoegd). 

 
Enoch leefde, geloofde en zag nooit de dood. Zo is 

Henoch een type van de gelovigen in de laatste generatie 
die nooit de dood zullen proeven. 

 
 De Vertaalgroep 
Het is belangrijk dat we de betekenis van deze tweede 

groep begrijpen. Hoe komt het dat zij nooit zullen sterven? 
Het antwoord is deels omdat ze bij de tweede komst van 
Jezus zullen leven, wat betekent dat ze tot de laatste 
generatie zullen behoren. Maar is het eenvoudigweg 
omdat ze toevallig in de laatste generatie geboren zijn, en 
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dus de gelukkigen zijn van een perfecte timing?  
Of is het misschien het feit dat wat zij geloven en 

demonstreren in hun leven zo machtig is dat zelfs de dood 
geen heerschappij over hen heeft? Luister naar de 
woorden van de profeet Jesaja, woorden die, als ze serieus 
genomen worden, een betekenis hebben die verder gaat 
dan alles wat iemand gehoord of gezien heeft: 

 
Maar nu zegt de HEERE, die u geschapen heeft, o Jakob, 

en Hij die u gevormd heeft, o Israël: 'Vrees niet, want Ik heb 
u verlost; Ik heb u bij uw naam genoemd; u bent de mijne. 
Als u door de wateren gaat, zal Ik met u zijn; als u door de 
rivieren gaat, zullen zij u niet overstromen. Als je door het 
vuur loopt, zul je niet verbrand worden, en de vlam zal je 
niet verschroeien. Want Ik ben de HEERE, uw God, de 
Heilige van Israël, uw Verlosser (Jesaja 43:1-3). 

 
En opnieuw, zegt David in Psalm 91: 
 
Wie in de geheime plaats van de Allerhoogste woont, zal 

in de schaduw van de Almachtige verblijven. Ik zal van de 
HEERE zeggen: 'Hij is mijn toevluchtsoord en mijn vesting; 
Mijn God, in Hem zal ik vertrouwen. Hij zal u zeker 
verlossen van de strik van de vogelaar en van de gevaarlijke 
pest, Hij zal u bedekken met Zijn veren, en onder Zijn 
vleugels zult gij uw toevlucht nemen; Zijn waarheid zal uw 
schild zijn en uw bokser. Gij zult niet vrezen voor de schrik 
bij nacht, noch voor de pijl die bij dag vliegt, noch voor de 
pest die in de duisternis wandelt, noch voor het verderf dat 
's middags wordt aangericht. Duizend mogen er aan uw 
zijde vallen, en tienduizend aan uw rechterhand, maar het 
zal niet in uw buurt komen. Alleen met uw ogen zult u 
kijken en de beloning van de goddelozen zien. Omdat u de 
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HEERE, die mijn toevlucht is, de Allerhoogste, tot uw 
woonplaats hebt gemaakt, zal u geen kwaad overkomen, noch 
zal er een plaag tot uw woning komen; want Hij zal zijn 
engelen over u laten komen, om u in al uw wegen te bewaren. 
In hun handen zullen zij u dragen, opdat u uw voet niet 
tegen een steen stoot. U zult de leeuw en de cobra, de jonge 
leeuw en de slang betreden, die u onder de voet zult lopen. 
Omdat hij zijn liefde op Mij heeft gelegd, daarom zal Ik hem 
verlossen; hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem antwoorden; 
Ik zal met hem in moeilijkheden zijn; Ik zal hem verlossen en 
hem eren. Met een lang leven zal Ik hem tevreden stellen en 
hem Mijn verlossing tonen. 

 
Bescherming wordt gevonden in de waarheid, in de 

wegen van God...  
Merk op dat het de waarheid van God is die ons schild 

en onze bokser is. Deze waarheid waarvoor we voorheen 
blind waren, is het licht over het karakter van God dat ons 
door Jezus Christus is geopenbaard. De waarheid over 
God is verspreid over de hele Schrift, als het ware 
verborgen in een veld. Het is er voor onze vondst door 
Jezus Christus alleen.  

 
Ik zal de blinden brengen op een manier die zij niet kenden; 

ik zal hen leiden op paden die zij niet kenden. Ik zal de duisternis 
licht voor hen maken, en kromme plaatsen recht maken. Deze 
dingen zal ik voor hen doen, en hen niet in de steek laten. Zij 
zullen worden teruggekeerd, zij zullen zeer beschaamd zijn, die 
vertrouwen op gesneden beelden, die tegen de gevormde beelden 
zeggen: 'Jullie zijn onze goden' (Jesaja 42:16, 17). 

 
 In ons eerder scheefgetrokken begrip van Gods 

karakter geloofden we dat Hij gewelddadig is. Dit staat 
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gelijk aan het vertrouwen in gebeeldhouwde beelden 
waarvan we zeggen: 'Jullie zijn onze goden'. Aanbidders die 
buigen voor beelden worden vaak gevonden die 
geschenken brengen om de woede van hun god te sussen. 
Christenen die geloven dat God een vernietiger is, zijn niet 
anders. Maar dat alles is nu verwijderd door Jezus 
Christus. 

 
Want het is de God die het licht heeft bevolen om uit de 

duisternis te schijnen, die in ons hart heeft gescheen om het 
licht van de kennis van de heerlijkheid van God te geven in 
het aangezicht van Jezus Christus (2 Korintiërs 4:6). 

 
Jezus onthulde de levende God 
Als we eenmaal het licht van de kennis van de glorie van 

God in het aangezicht van Jezus Christus hebben ontvangen, 
dan moet ook de volgende passage van de apostel Paulus 
in acht worden genomen: 

 
Schaamt u zich daarom niet voor het getuigenis van 

onze Heer, noch voor mij als Zijn gevangene, maar deelt u 
met mij in het lijden voor het evangelie naar de kracht van 
God, die ons gered heeft en ons geroepen heeft met een heilige 
roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen doel 
en de genade die ons voor het begin van de tijd in Christus 
Jezus gegeven is, maar is nu geopenbaard door de 
verschijning van onze Heiland Jezus Christus, die de dood 
heeft afgeschaft en leven en onsterfelijkheid aan het 
licht heeft gebracht door het evangelie, waaraan ik tot 
prediker en apostel ben benoemd, en een leraar van de 
heidenen (2 Timoteüs 1:8-11; nadruk toegevoegd). 

 
Uit deze verzen zien we dat dit evangelie, dat is 



273 

 

volgens de kracht van God, dat wil zeggen de kracht van 
het leven van de levende God, ons in Christus Jezus werd 
gegeven voordat de tijd begon. Het bestond al in God 
voordat de tijd begon, en het is nu geopenbaard door de 
verschijning van onze Heiland. 

 
We werden beloofd dat het leven van voor de 

schepping van de wereld zou komen.  
We mogen de vraag stellen: wanneer is de tijd 

begonnen? Voor ons begon de tijd bij de schepping van 
deze aarde, toen God de aarde in de context van de tijd 
schiep, in de tijdspanne van zes dagen die eindigt met zijn 
rust op de zevende dag. Voor de schepping had God al 
bedacht dat we leven moesten hebben. Jezus kwam opdat 
wij het leven zouden hebben, en opdat wij het in overvloed 
zouden hebben (Johannes 10:10). Het was altijd de bedoeling 
van God dat we leven zouden hebben.  

  
De ongelovigen worden niet beschermd omdat ze 

hebben gekozen voor een leugen... 
Psalm 91 heeft een enorme betekenis voor de laatste 

generatie. Er staat dat hij die in de geheime plaats van de 
Allerhoogste woont, in staat zal zijn om te leven en te 
overleven in dodelijke en verwoestende situaties, dat deze 
calamiteiten hen niet zullen treffen.    De Psalm brengt ook 
een andere groep mensen aan het licht wanneer het stelt 
dat je alleen met je ogen zult kijken, en de beloning van de 
goddelozen zult zien.    

De Bijbel zelf geeft ons de definitie van de goddelozen: 
  
Pas op, broeders, opdat er in jullie geen kwaadaardig 

hart van ongeloof is om van de levende God af te wijken; 
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maar vermaan elkaar dagelijks, terwijl het 'vandaag de dag' 
heet, 'opdat niemand van jullie verhard wordt door de 
bedrieglijkheid van de zonde'. Want wij zijn deelgenoten van 
Christus geworden als we het begin van ons vertrouwen 
standvastig houden tot het einde toe, terwijl er gezegd wordt: 
'Vandaag, als u zijn stem wilt horen, verhard dan uw hart 
niet zoals in de rebellie'. Want wie is er, na het gehoord te 
hebben, in opstand gekomen? Was het inderdaad niet 
allemaal die uit Egypte kwam, geleid door Mozes? Nu, met 
wie was Hij veertig jaar lang boos? Was het niet met hen die 
zondigden, wiens lichamen in de woestijn vielen? En aan 
wie heeft Hij gezworen dat zij niet in Zijn rust zouden 
komen, maar aan degenen die niet gehoorzaamden? We zien 
dus dat ze niet binnen konden komen vanwege het 
ongeloof (Hebreeën 3:12-19; cursivering toegevoegd). 

Het kwade hart van het ongeloof 
Allen die de waarheid verwerpen dat Gods essentie 

AGAPE-liefde is en dat Hij daarom geen geweld in Hem 
heeft, hebben een boosaardig hart van ongeloof in het 
afwijken van de levende God.  Omdat zij zijn afgeweken 
van de waarheid over het karakter van de levende God, is 
het ongelukkige maar onvermijdelijke resultaat dat zij 
ervoor hebben gekozen om een boosaardig hart van 
ongeloof te hebben.  

Mensen die in de laatste generatie leven en getuige zijn 
van de tweede komst van Jezus Christus en die een 
kwaadaardig hart van ongeloof hebben, kunnen niet 
binnenkomen en deel uitmaken van de groep gelovigen 
die vertaald zullen worden om de eenvoudige reden dat 
de keuzes die zij hebben gemaakt hen ervan weerhouden 
het hemelse Beloofde Land binnen te gaan. Zij hebben de 
waarheid over het karakter van de God van de AGAPE-
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liefde verworpen; zij hebben verworpen dat Hij 
geweldloos is. Er is nog een andere reden waarom ze niet 
naar binnen zullen gaan, die werkelijk het gevolg is van 
wat ze hebben gekozen om te geloven: en dat is de manier 
waarop ze leven. In ons eigen leven weerspiegelen we elk 
wat we geloven, en degenen die een kwaadaardig hart van 
ongeloof hebben, zullen geweld gebruiken wanneer ze 
geconfronteerd worden met het kwaad, omdat ze geloven 
in geweld. Zij geloven in geweld omdat zij God als 
gewelddadig ervaren, en zij zullen hetzelfde doen als zij 
ervaren dat hun God doet. 

 
De ervaring van degenen die geloven in de God van 

de Liefde 
De Bijbel geeft duidelijk twee groepen mensen weer 

die op het einde van de tijd twee verschillende 
opvattingen hebben over Gods karakter. Beide groepen 
zullen getuige zijn van de Tweede Komst van Jezus 
Christus, maar elk van hen zal een duidelijke en 
tegengestelde reactie op die gebeurtenis hebben. De ene 
groep zal een feilloos begrip hebben van Gods karakter en 
hun ervaring wordt zo weergegeven: 

 
En het zal worden gezegd in die dag: Zie, dit is onze God, 

we hebben op Hem gewacht, en Hij zal ons redden. Dit is de 
Heer; wij hebben op Hem gewacht; wij zullen blij zijn en ons 
verheugen in Zijn redding (Jesaja 25:9).  

 
De ervaring van degenen die geloven in de God 

van het geweld 
De andere groep zal geloven dat God een 

gewelddadig en bestraffend Wezen is, en zal met dit 
verkeerde paradigma Hem zien als degene die erop uit is 
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om hen te doden: 
 
Toen de hemel zich als een rol terugtrok toen hij werd 

opgerold, werd elke berg en elk eiland uit zijn plaats gerukt. 
En de koningen der aarde, de grote mannen, de rijke 
mannen, de bevelhebbers, de machtige mannen, verstopten 
zich in de grotten en in de rotsen van de bergen en zeiden 
tegen de bergen en de rotsen: "Val op ons en verberg ons voor 
het gezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn van 
het Lam! Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en 
wie is in staat om te staan' (Openbaring 6:14-17)? 

 
Merk op hoe een Lamb zo'n angst kan opwekken. 

Lammeren moeten, meer dan enig ander dier, geen abjecte 
angst uitlokken, maar deze mensen hebben liever dat de 
rotsen en bergen hen verpletteren dan dat ze het Lam 
onder ogen komen. Waarom? Omdat ze denken dat het 
Lam komt om hen te straffen. Omdat ze de AGAPE-liefde 
niet als de wet voor hun leven hebben geaccepteerd, 
beoordelen ze God op basis van hun eigen denkwijze. 

 
De reactie van de twee groepen op de tweede komst 

van Jezus 
Let in de volgende verzen op dezelfde twee groepen 

en de redenen waarom ze reageren zoals ze dat doen: 
 
...en om u, die in moeilijkheden verkeert, te laten rusten 

wanneer de Heer Jezus met zijn machtige engelen uit de 
hemel wordt geopenbaard, in vlammend vuur wraak te 
nemen op hen die God niet kennen, en op hen die het 
evangelie van onze Heer Jezus Christus niet 
gehoorzamen. Deze zullen gestraft worden met een 
eeuwige vernietiging van de aanwezigheid van de Heer en 
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van de heerlijkheid van Zijn kracht, wanneer Hij op die dag 
komt, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en om 
bewonderd te worden onder allen die geloven, omdat 
ons getuigenis onder u werd geloofd (2 Tessalonicenzen 1:7-
10; cursivering toegevoegd). 

 
De eerste groep die hier genoemd wordt, bestaat weer 

uit degenen die een kwaadaardig hart van ongeloof in de 
levende God hebben.    Zij zijn degenen die God niet 
kennen als een God van AGAPE-liefde en die in hun leven 
laten zien dat ze geloven in een god van geweld, want ze 
gehoorzamen niet aan het evangelie van onze Heer Jezus 
Christus, dat het evangelie van de vrede is. Volgens hun 
geloof zien zij dan ook dat God hen komt vernietigen.  

De tweede groep zijn degenen die geloven en die niet 
kunnen wachten om hun Heer, Vriend en Verlosser te 
bewonderen. Zij hebben hun hart geopend voor het 
getuigenis dat in de Schriften staat, en geloven nu in de 
God die geen vijand is, maar een vriend.  

 
 
 
Ongelovigen in de God van AGAPE Liefde 

koesteren de 'toorn' die voortkomt uit het principe van 
goed en kwaad. 

 
Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw 

ondankbare hart koestert u de toorn voor uzelf op de dag 
van de toorn en de openbaring van het rechtvaardige oordeel 
van God, die aan ieder van u naar zijn daden zal geven: 
eeuwig leven voor hen die door geduldig door te gaan met het 
doen van het goede zoeken naar glorie, eer en onsterfelijkheid; 
maar voor hen die zelfzuchtig zijn en niet de waarheid 
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gehoorzamen, maar de ongerechtigheid gehoorzamen - 
verontwaardiging en toorn, verdrukking en angst, op elke ziel 
van de mensen die kwaad doen, van de Joden eerst en ook van de 
Grieken; maar glorie, eer en vrede voor iedereen die werkt wat 
goed is, voor de Jood eerst en ook voor de Griek (Romeinen 2:5-
10; cursivering toegevoegd). 



279 

 

Het rechtvaardige oordeel van God komt tot stand 
wanneer God ons tot de uiteindelijke beslissing brengt om 
niet te leven volgens de AGAPE-liefde, maar volgens de 
wet van goed en kwaad. Dit is Zijn toorn in de dag van de 
toorn, om ons volledig te bevrijden van onze keuze. 
Wanneer dit gebeurt, wordt Zijn genade volledig 
verworpen. Onze uiteindelijke keuze zal zonder 
vermenging (Openbaring 14:10) van Gods genade zijn, wat 
alles is wat ons heeft behoed voor het ervaren van de 
volledige last van Satan's vernietigende werk op ons.        

Ook hier worden twee groepen mensen 
geportretteerd: zij die geduldig blijven leven volgens het 
principe van de AGAPE-liefde, en zij die de 
ongerechtigheid gehoorzamen, wat het principe van goed 
en kwaad is. De eerste groep weet dat God hen het eeuwige 
leven heeft gegeven en heeft geen veroordeling jegens 
hen.  

Het bewijs dat de tweede groep niet door AGAPE-
liefde opereert, is dat ze op zoek zijn naar zichzelf en dat 
al hun acties op zichzelf gericht zijn en niet op anderen. 
Zelfs de liefde die ze hebben is bezoedeld, want die komt 
voort uit het 'goede' van goed en kwaad. Deze groep zal de 
grootst denkbare veroordeling en toorn ondergaan, omdat 
ze niet geloofden in de vergeving en het 
onvoorwaardelijke karakter van Gods liefde. Het principe 
van goed en kwaad zal hen verpletteren door de 
veroordeling ervan, en ze zullen ondenkbare 
beproevingen en angsten doorstaan. De enige manier 
waarop we een glimp kunnen opvangen van de gruwel 
van hun pijn is door te kijken naar Jezus' ervaring toen Hij 
naar het kruis ging. Jezus vergiet druppels bloed 
vermengd met zweet en uiteindelijk barstte Zijn hart in de 
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doodsstrijd van Zijn vermeende verlaten toestand.    Hier 
is de reden om het goede nieuws te verkondigen, zodat 
niemand zo'n onnodige pijn hoeft te ervaren! 

Deze eindtijdkwestie zal de hele mensheid 
omvatten... 

In de volgende passage in Romeinen kunnen we 
gemakkelijk zien dat het onze keuzes zijn die ons lot 
bepalen. Of we zullen Gods wet van AGAPE-liefde in ons 
hart hebben, of Satan's wet van goed en kwaad. De gevolgen 
die we zullen ervaren zijn inherent aan de keuzes die we 
maken. Hieronder wordt ook duidelijk uitgelegd dat deze 
kwestie de hele mensheid aangaat. Sommigen leven Gods 
wet van AGAPE-liefde zonder dat ze specifiek de orakels 
van God hebben geleerd. Anderen, die, hoewel ze de 
orakels van God hebben geleerd, er niet naar leven. 
Daarom zal ieder van ons uiteindelijk gezien worden voor 
wie we werkelijk zijn op die dag dat God de geheimen van 
de mensen zal beoordelen, dat wil zeggen het innerlijke 
hart van ieder mens: 

 
Want er is geen partijdigheid met God. Want zovelen die 

zonder wet hebben gezondigd, zullen ook zonder wet vergaan, 
en zovelen die in de wet hebben gezondigd, zullen door de wet 
worden beoordeeld (want niet de hoorders van de wet zijn alleen 
in de ogen van God, maar de doeners van de wet zullen 
gerechtvaardigd zijn; Want wanneer heidenen, die de wet 
niet hebben, van nature de dingen in de wet doen, zijn zij, 
hoewel zij de wet niet hebben, een wet voor zichzelf, die 
het werk van de wet, dat in hun hart is geschreven, laten 
zien, waarbij hun geweten ook getuigt, en tussen hen hun 
gedachten die hen beschuldigen of anders verontschuldigen) op 
de dag dat God de geheimen van de mensen door Jezus Christus 
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zal oordelen, volgens mijn evangelie (Romeinen 2.):11-16; 
nadruk toegevoegd). 

 
 De keuze die ieder van ons maakt op dit kritieke 

moment in de geschiedenis van de mensheid, ongeacht of 
we in God geloven of niet, zal ons lot bezegelen, of het nu 
gaat om het welzijn of om het leed. Het is in deze context 
dat de apostel Paulus de bovenstaande uitspraak doet met 
betrekking tot degenen die niet in God geloven, maar 
wiens daden onthullen wat er in hun hart geschreven 
staat. 

 
De hele mensheid is objectief gerechtvaardigd en als 

ze geloven, zijn ze subjectief gerechtvaardigd door het 
geloof.     

Onze objectieve rechtvaardiging wordt bereikt door 
het voltooide werk van Jezus Christus aan het kruis. Deze 
rechtvaardiging is gedaan voor de hele mensheid. Of we 
dit geschenk willen of niet is irrelevant: het is van ons, het 
is vrijelijk aan ons allemaal gegeven. Het is ons recht om 
de eeuwigheid door te brengen met de God van het 
universum. Dit is de openbaring van Gods AGAPE-liefde.  

Dan moeten we de vraag stellen: Speelt de mensheid 
enige rol in de objectieve rechtvaardiging die Jezus 
Christus heeft voltooid en die de hele zondige mensheid 
heeft ontvangen? Het antwoord is absoluut niet. Onze 
rechtvaardiging komt uitsluitend van God. De mensheid 
heeft niets bijgedragen aan het voltooide werk van Jezus 
Christus aan het kruis. Dit feit wordt bevestigd in de 
passage in Efeziërs 2:4-7: 

 
Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege Zijn 

grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, zelfs toen we 
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in overtreding waren, heeft ons samen met Christus 
levend gemaakt (door genade bent u gered) en ons 
samen opgewekt, en heeft ons samen in de hemelse 
gewesten in Christus Jezus laten zitten, zodat Hij in de 
komende eeuwen de grote rijkdom van Zijn genade in Zijn 
goedheid jegens ons in Christus Jezus zal laten zien 
(onderstreping toegevoegd).  

 
We zijn geconditioneerd om te geloven dat we een 

belangrijke rol moeten spelen in onze onvoorwaardelijke 
rechtvaardiging door God, terwijl God ons in feite samen 
heeft laten zitten in de hemelse plaatsen in Christus Jezus, 
afgezien van alle werken die we hebben gedaan. Het 
resultaat van onze misleidende denkwijze heeft ons ertoe 
gebracht om de waarheid te ontkennen dat onze 
verlossing al het werk van God is en niet het onze.  

  
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 

te zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed 
mens misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God 
toont Zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor 
ons stierf toen we nog zondaars waren (Romeinen 5:6-8). 

 
Wat gebeurt er als we door het geloof te weten komen 

en geloven dat deze AGAPE-liefde van God, die door 
Jezus Christus aan het kruis werd gedemonstreerd, ons 
onvoorwaardelijk behandelt alsof we nooit hebben 
gezondigd?  

 
Want uit genade bent u gered door het geloof, en dat niet 

uit uzelf; het is de gave van God, niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen. Want wij zijn zijn vakmanschap, 
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geschapen in Christus Jezus voor goede werken, die God van 
tevoren heeft voorbereid om in die werken te wandelen 
(Efeziërs 2:8-10). 

 
Als we het goed begrijpen, zal Gods liefde ons zo 

subjectief bewegen dat we ervoor kiezen om door het 
geloof gerechtvaardigd te zijn. Dan zullen we er vrijwillig 
voor gekozen hebben om te geloven en Zijn geschenk van 
verlossing te aanvaarden. Het is omdat we zo innerlijk 
bewogen zijn door Zijn onvoorwaardelijke AGAPE-liefde 
dat we gerechtvaardigd worden door het geloof. Nu is het 
onze geschiktheid en ons recht om de eeuwigheid met 
God door te brengen. 

Als we, en nogmaals, moeten worden benadrukt dat 
we het over de hele zondige mensheid hebben, dan zitten 
we al samen in de hemelse gewesten in Christus Jezus, 
waarom zouden we dan nog de moeite nemen om te 
kiezen om deze waarheid te geloven? Het is toch al een 
uitgemaakte zaak?    Ook al is het eeuwige leven al van 
ons, God zal ons in zijn AGAPE-liefde nooit dwingen om 
voor de eeuwigheid met Hem te leven. De uiteindelijke 
beslissing zal aan ons worden overgelaten.  

 
God gebruikt geen geweld om zijn vijanden te 

straffen en wij ook niet, als we eenmaal de waarheid 
over hem kennen. 

 
Daarom hebben we, gerechtvaardigd door het geloof, 

vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie we 
ook toegang hebben door het geloof in deze genade waarin we 
staan, en verheugen we ons in de hoop op de heerlijkheid van 
God (Romeinen 5:1,2). 
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De kracht van Gods AGAPE-liefde in ons zal ons 
zodanig beïnvloeden dat wij, net als God, die door Jezus 
Christus zijn opperste voorbeeld gaf, hetzelfde zullen 
doen. We zullen zelfs onze vijanden liefhebben.    We 
zullen zelfs ons eigen leven niet tot in de dood liefhebben 
(Openbaring 12:11), noch geweld tegen onze vijanden 
gebruiken.  

 
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 

verzoend werden door de dood van Zijn Zoon, nog veel meer, 
dan zullen wij door Zijn leven gered worden (Romeinen 5:7, 
10). 

 
Dit sluit elk geloof uit dat God geweld gebruikt om 

zijn vijanden te straffen. Het moet zeker begrepen worden 
dat wij degenen zijn die vijandschap hebben met God, en 
niet andersom. Volgens de apostel Paulus, als onze 
geesten in vijandschap tegen God zijn, dan zijn we in het 
domein van de dood. Als zodanig zullen we niet leven 
volgens de wet van God, en dit leven kan God niet 
behagen. Geestelijk gezind zijn is leven en vrede. 

 
Want vleselijk zijn is de dood, maar geestelijk zijn is 

leven en vrede. Want de vleselijke geest is vijandschap tegen 
God; want hij is niet onderworpen aan de wet van God, en 
kan dat ook niet zijn. Dus dan kunnen zij die in het vlees 
zijn God niet behagen (Romeinen 8:6-8). 

 
We moeten verzoend worden met God, want God is 

al verzoend met ons...  
Uit Gods ultieme openbaring van Zichzelf aan het 

kruis weten we dat Hij ons, toen we nog vijanden waren, 
niet met geweld heeft vernietigd omdat we Hem als onze 
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vijand zagen. Integendeel, door de dood van Jezus 
Christus aan het kruis werden we met God verzoend, zelfs 
toen we nog vijanden in ons hoofd waren.  

Alleen door het aanschouwen van wat Jezus Christus 
aan het kruis heeft laten zien, kunnen we de diepte van 
Gods AGAPE-liefde voor ons realiseren. Als we eenmaal 
de betekenis van wat aan het kruis werd geauthenticeerd 
begrijpen, zullen we de leugens die Satan en degenen die 
door zijn principes worden beheerst, ons over God hebben 
doen geloven, helemaal niet meer geloven. Dit zal ons er 
in niet mis te verstane bewoordingen van bewust maken 
dat God al met ons verzoend is en er naar verlangt dat wij 
met Hem verzoend worden.       

 
 
      
Sommigen geloven dat Jezus een schild is tussen ons 

en God... 
Er is een belangrijke fout in het christendom. De 

meeste christenen geloven dat het kruisgebeuren de toorn 
van God voor de zondige mensheid heeft aangewakkerd.    
Met andere woorden, er is een foutief geloof dat Jezus 
namens de zondaars bij de Vader moet pleiten om te 
voorkomen dat Hij Zijn toorn op hen loslaat. Men gelooft 
dat het dit voorbede is dat God verzoent met de zondaars, 
een verzoening die alleen op verzoek van Jezus 
plaatsvindt. Zo wordt het beeld geschetst dat God met ons 
verzoend is door de voorspraak van Jezus en dat Hij ons 
daarom niet doodt voor onze zonden.       

De waarheid is echter, zoals eerder gezegd, dat wij 
degenen zijn die met God verzoend moeten worden in 
onze gedachten, en dat vooral vanwege wat Satan ons 
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heeft laten geloven over God, en niet omdat God ons enige 
reden heeft gegeven om op die manier te denken. Het 
foutieve geloof dat God een vijand is om ons te vernietigen 
en dat Jezus Christus het vernietigende gedrag van de 
Vader afleidt door de kracht van die vernietiging op zich 
te nemen door aan het kruis te sterven, is niet wat Jezus 
Christus heeft geopenbaard.  

 
God is altijd met ons verzoend... 
We kunnen alleen met God verzoend worden als we 

verlost worden van het foutieve begrip van Zijn karakter, 
dat Satan ons had ingeprent, een bevrijding die alleen 
Jezus Christus kan bieden.    Ook al is God al met ons 
verzoend, als we eenmaal met Hem verzoend zijn, zal Hij 
met ons verzoend worden. We moeten in gedachten 
houden dat God al met ons verzoend is.  

Satan's leugens over God worden ontmaskerd als we 
Gods AGAPE-liefde erkennen en Satan's leugens over 
Hem niet meer geloven. God's hart beweegt met 
overweldigende vreugde als we de waarheid over Hem 
kennen. Elke menselijke vader zou hetzelfde ervaren als 
zijn kinderen, die ooit over Hem gelogen hebben, de 
waarheid zouden leren kennen.        

               
Het kruis demonstreerde de volheid van de liefde 

van God 
De dood van Jezus aan het kruis toonde alle volheid 

van Gods wezen van AGAPE-liefde aan. Pas aan het kruis, 
toen de ultieme openbaring van Gods karakter door Jezus 
Christus werd gedemonstreerd, gebruikte God een 
gebeurtenis om Zijn houding ten opzichte van ons te 
onthullen. Opnieuw wordt duidelijk gesteld dat God niet 
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degene was die verzoend moest worden met ons, maar wij 
met Hem.    

     
Want het behaagde de Vader dat in Hem [Jezus Christus] 

alle volheid zou wonen, en door Hem alle dingen voor Zichzelf 
te verzoenen, hetzij de dingen op aarde, hetzij de dingen in de 
hemel, nadat Hij vrede had gesloten door het bloed van Zijn 
kruis. En u, die eens vervreemd was en vijanden in uw geest 
door goddeloze werken, maar nu heeft Hij zich in het lichaam 
van Zijn vlees verzoend door de dood, om u heilig en 
onberispelijk voor te stellen, en u in Zijn ogen te berispen 
(Kolossenzen 1:19-22). 

 
 God legt onze schulden niet op aan ons. 
De geest van verzoening is inherent aan de essentie 

van Gods AGAPE-liefde en is altijd van kracht, zelfs 
zonder dat de ontvangers zich van deze waarheid bewust 
zijn. God probeert ons te verzoenen met Zichzelf door ons 
de belangrijke waarheid te laten weten dat Hij onze 
overtredingen niet aan ons toeschrijft. Vanuit Zijn positie 
plaatst Hij onze zonden niet op ons, en dat is het bewijs 
dat Hij al met ons verzoend is. Opdat allen ontvankelijk 
zouden zijn voor deze uitgevoerde verzoening van God, 
zowel in positieve als in negatieve zin, moeten zij zich 
eerst bewust zijn van deze actualiteit. De dood van Jezus 
Christus aan het kruis toont deze waarheid aan, en God 
heeft ons een groot voorrecht gegeven: dat we 
ambassadeurs van Christus zijn en dit feit aan anderen 
bekend maken.  

 
Nu zijn alle dingen van God, die ons door Jezus Christus 

met zichzelf heeft verzoend en ons de bediening van de 
verzoening heeft gegeven, dat wil zeggen dat God in 
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Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend, zonder hun 
overtredingen toe te rekenen, en die ons het woord van de 
verzoening heeft toevertrouwd. Nu dan, we zijn 
ambassadeurs voor Christus, alsof God door ons heen pleit: 
we smeken u namens Christus, wees verzoend met God.    
Want Hij heeft Hem, die geen zonde kende, voor ons tot 
zonde gemaakt, opdat wij in Hem de gerechtigheid van God 
zouden worden (2 Korintiërs 5:18-21). 

 
Om te geloven dat God in vijandschap met ons is, dat 

Hij onze overtredingen aan ons toeschrijft en dat Hij 
degene is die verzoend moet worden met ons, ontkent 
ondubbelzinnig de essentie van Zijn wezen. Alle valse 
overtuigingen over God bevorderen de afschuwelijke 
leugen dat Hij in vijandschap met ons is en dat Hij met ons 
verzoend moet worden. 

 
God's Principe Geeft Leven  
God heeft ons niet met geweld gestraft omdat we Zijn 

vijanden waren; integendeel, door wat Jezus Christus aan 
het kruis heeft laten zien, hebben we leven gekregen. We 
zullen gered worden van het doodsprincipe, door Zijn 
levengevende principe, wanneer we door het geloof onze 
vijanden niet meer doden. We zullen dus laten zien wat 
God ons gevraagd heeft te doen, en wat Jezus Christus al 
gedaan heeft. Jezus hield niet van Zijn leven tot de dood, 
maar gaf Zijn leven op, zodat wij leven kunnen hebben. 
Hij deed dit zelfs toen we nog in vijandschap met God 
verkeerden.    

Dit zal ongetwijfeld worden onthuld door de laatste 
generatie van de geschiedenis van de aarde, door hen die 
de dood niet zullen ervaren maar wel zullen worden 
vertaald:  



289 

 

 
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven 

verliest omwille van Mij, zal het vinden (Matteüs 10:39). 
 
Degenen die proberen hun leven te redden door hun 

vijanden te doden, zullen het verliezen aan de eerste dood 
van de slaap, en aan de tweede, of eeuwige, dood. Jezus 
openbaarde wat er zal gebeuren met hen die bereid zijn 
om Hem te gehoorzamen, toen Hij zei dat hij die zijn leven 
verliest omwille van Mij, het zal vinden.    Allen die, net 
als Jezus, bereid zijn om te leven volgens Gods AGAPE-
liefdeprincipe en die liever sterven dan hun vijanden te 
doden, zullen het leven vinden, en zullen de dood niet 
ervaren, maar worden vertaald. Historisch gezien zijn er 
velen geweest die bereid waren hun leven te geven in 
plaats van hun vijanden te doden. Waarom zal de laatste 
generatie anders zijn dan die martelaren? Deze laatste 
generatie zal weten dat God slechts een Schepper is en 
geen vernietiger, en zal hun leven opgeven met die 
mentaliteit, die nog nooit eerder werd toegepast.           

Onze subjectieve rechtvaardiging, die door het geloof 
is, zal onthullen of we leven volgens de AGAPE-liefde van 
God. De keuze om te leven volgens Gods principe van 
AGAPE-liefde wordt onze fitheid voor de hemel en we 
zullen samen blijven zitten in de hemelse plaatsen in 
Christus Jezus. Dit is de enige manier waarop we 
deelnemen aan wat God, in Jezus Christus, voor de 
mensheid heeft voltooid. 

 
Want de liefde van Christus dwingt ons, omdat wij zo 

oordelen: dat als Eén voor allen stierf, dan stierven allen; en 
Hij stierf voor allen, dat zij die leven niet meer voor zichzelf 
zouden moeten leven, maar voor Hem die voor hen stierf en 
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weer opstond. (2 Korintiërs 5:14, 15). 
 
Het is moeilijk te geloven dat God onpartijdig is, 

ongeacht de situatie...  
Want er is geen partijdigheid met God (Romeinen 2:11), wat 

betekent dat het in de laatste generatie, vlak voor de 
tweede komst van Jezus Christus, niet gaat om de vraag 
of we wel of niet in God geloven. Volgens Paulus heeft 
God het hele menselijke ras al objectief gerechtvaardigd, 
zoals blijkt uit wat er hierboven staat en wat er in de 
verzen hieronder staat: 

 
Want er is geen verschil; want allen hebben gezondigd 

en komen tekort in de heerlijkheid van God, door de 
verlossing die in Christus Jezus is (Romeinen 3:22-24) 
vrijelijk gerechtvaardigd te zijn. 

 
De apostel Paulus maakt duidelijk dat zonder enige 

uitzondering allen hebben gezondigd en allen tekort zijn 
geschoten in de heerlijkheid van God.  Dit omvat ieder 
mens.  

God heeft de toestand van de mensheid volledig 
omgekeerd, en Hij deed het zonder enige menselijke 
tussenkomst. We worden allemaal vrijelijk 
gerechtvaardigd door Zijn genade door de verlossing die 
in Christus Jezus is. Deze verkondiging is rechtstreeks van 
toepassing op ieder mens die zich in Adam in een 
ongerechtvaardigde toestand bevond. 

Daarom, zoals door de belediging van één man [ADAM] 
het oordeel tot alle mensen kwam, wat resulteerde in een 
veroordeling, zelfs door de rechtvaardige daad van één man, 
kwam de vrije gift tot alle mensen, wat resulteerde in de 
rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de 
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ongehoorzaamheid van één man velen tot zondaars werden 
gemaakt, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één man 
velen rechtvaardig worden gemaakt (Romeinen 5:18, 19); 
cursivering toegevoegd. 

 
In Adam was de hele mensheid in een zondige staat, 

dat wil zeggen in een ongerechtvaardigde toestand. Want 
allen hebben gezondigd in Adam betekent dat we al 
onvergeeflijk en dus onvergeeflijk zondigden in Adam, 
zelfs voordat we geboren werden. In Christus Jezus waren 
we echter al voor onze geboorte vrijelijk gerechtvaardigd. 
Dat betekent dat we in de tweede Adam, Christus Jezus, 
vergeven zijn en behandeld worden alsof we nooit 
gezondigd hebben. De laatste Adam werd een levengevende 
geest (1 Korintiërs 15:45).  

 
Maar voor hem die niet werkt, maar gelooft in Hem 

die de goddeloze rechtvaardigt, is zijn geloof 
verantwoord voor de gerechtigheid (Romeinen 4:5; 
cursivering toegevoegd). 

 
In het bovenstaande vers wordt duidelijk gesteld dat 

het geloof dat verantwoord wordt voor gerechtigheid het 
subjectieve geloof is van hem die gelooft in de God die het 
goddelijke objectief en universeel rechtvaardigt. 
Aangezien de hele mensheid goddeloos is, zijn we 
allemaal objectief gerechtvaardigd, en als we dit feit 
geloven dan wordt ons subjectieve geloof verantwoord 
voor de gerechtigheid. Zo worden zelfs atheïsten en 
heidenen, die de wet die in hun hart is geschreven, 
objectief gerechtvaardigd, en hun subjectieve 
rechtvaardiging door het geloof zal zich laten zien in de 
manier waarop zij met anderen omgaan. Als zij anderen, 
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vooral hun vijanden, met Gods AGAPE-liefde 
behandelen, laten zij door hun daden zien dat zij subjectief 
gerechtvaardigd zijn door het geloof. De meeste atheïsten 
hebben het bestaan van God bewust afgewezen vanwege 
de uitbeelding van een God van geweld. Door zo'n god te 
verwerpen, accepteren ze in feite de ware God.  

 
Zij die geloven in hun objectieve rechtvaardiging 

zijn gezegend. 
 
Gezegend zijn zij wier wetteloze daden vergeven zijn en 

wier zonden bedekt zijn; gezegend is de mens aan wie de 
Heer de zonde niet zal toerekenen (Romeinen 4:7, 8).  

 
De bovenstaande passage onthult dat er een speciale 

zegen is voor degenen die weten dat hun wetteloze daden 
vergeven zijn, dat hun zonden bedekt zijn en dat de Heer 
hun geen zonde toerekent. Deze zegen die komt met de 
kennis van Gods onvoorwaardelijke vergeving 
manifesteert zich in het feit dat zij die deze hebben hun 
vijanden met AGAPE-liefde kunnen behandelen, en dat zij 
daarom een leven van vrede hebben, in het voetspoor van 
de Vredevorst (Jesaja 9:6). 

 
Onze acties en reacties zijn het bewijs van onze 

keuze tussen AGAPE Liefde en Goed en Kwaad. 
 
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 

te zijner tijd voor de goddeloze...Maar God toont Zijn eigen 
liefde voor ons, want toen we nog zondaars waren, stierf 
Christus voor ons...Want toen we vijanden waren, werden 
we met God verzoend door de dood van Zijn Zoon, nog veel 
meer, nadat we verzoend waren, zullen we gered worden 
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door Zijn leven....Daarom, zoals door het beledigende oordeel 
van één man tot alle mensen kwam, wat resulteerde in een 
veroordeling, zo kwam door de rechtvaardige daad van één 
man de gratis gave tot alle mensen, wat resulteerde in 
rechtvaardiging van het leven (Romeinen 5:6, 8, 10, 18).  

 
Omdat we allemaal vrijelijk vergeven zijn alsof we 

nooit gezondigd hebben, zal de beslissende factor voor de 
mensheid in ons leven overtuigend worden aangetoond 
door hoe we reageren op het kwaad in anderen. Dit zal 
een universele en allesomvattende demonstratie van de 
mensheid zijn. Het zal worden gezien door onze acties en 
reacties, en in het bijzonder door onze reacties op 
satanische daden die door anderen tegen ons worden 
begaan, of Gods wet nu in ons hart is geschreven of niet. 
Ons gebruik van geweld of geweldloosheid als reactie op 
verdorven activiteiten van anderen zal onthullen of het 
principe van goed en kwaad of Gods wet van AGAPE-liefde 
in ons hart geschreven staat. De individuele keuze tussen 
geweld en geweldloosheid zal een duidelijk onderscheid 
maken tussen de volgelingen van Satan en die van God.  

We kunnen zelfs onvermurwbaar geloven en belijden 
dat er geen God is; maar hoe we reageren op het 
werkelijke of vermeende kwaad waarmee we 
geconfronteerd worden, geeft aan of we God kennen of 
niet: Want niet de hoorders van de wet zijn alleen maar in de 
ogen van God, maar de doeners van de wet zullen 
gerechtvaardigd zijn (Romeinen 2:13). Deze doeners van de 
wet mogen dan wel atheïsten zijn, maar zij zullen door het 
geloof gerechtvaardigd worden. Men kan zich afvragen 
hoe atheïsten mogelijk rechtvaardig zijn in de ogen van 
God en gerechtvaardigd worden door het geloof als ze 
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niet eens in Hem geloven? Onbewust zullen zij Gods 
geweldloze karakter van AGAPE-liefde uitleven, en als 
zodanig zijn zij rechtvaardig in de ogen van God door het 
geloof. 

Belijdende Christenen die goed en kwaad kiezen zijn 
niet gerechtvaardigd door het geloof in het zicht van 
God, dus subjectief, ze zijn niet gerechtvaardigd. 

Omgekeerd zijn degenen die beweren God te kennen, 
maar wiens daden zijn AGAPE-liefdeprincipe van 
geweldloosheid ontkennen, niet gerechtvaardigd door het 
geloof in de ogen van God. Ook al beweren zij dat zij 
volgelingen van God zijn, zij zijn niet alleen subjectief in 
de ogen van God, want hun daden onthullen dat zij de 
volgelingen van Satan zijn. Maar de doeners van de wet 
van AGAPE-liefde worden gerechtvaardigd door het 
geloof. De doeners van de wet kunnen gelovigen en 
ongelovigen in God omvatten, omdat zij een geloof hebben 
dat werkt door middel van liefde (Galaten 5:6). Hun acties 
onthullen dat zij geloof hebben door Gods geweldloze 
AGAPE-liefde uit te leven.  

 
Geloof, Hoop en Liefde, en de grootste is de laatste... 
 
En nu blijven geloof, hoop, liefde, deze drie; de grootste 

daarvan is de liefde (1 Korintiërs 13:13). 
 
Nu is het geloof de inhoud van de verhoopte dingen, het 

bewijs van de dingen die niet gezien worden (Hebreeën 11:1).  
 
Niemand heeft God ooit gezien. De eniggeboren Zoon, 

die in de boezem van de Vader is, heeft Hem verklaard 
(Johannes 1:18). 
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Want wij wachten door de Geest reikhalzend uit naar de 
hoop op gerechtigheid in het geloof. Want in Christus Jezus 
heeft noch de besnijdenis, noch de onbesnedenheid iets 
opgeleverd, maar het geloof dat door de liefde werkt (Galaten 
5:5, 6).  

 
Zowel geloof als hoop vinden hun vervulling in 

AGAPE-liefde. In en van zichzelf bereiken ze hun ultieme 
realisatie niet. Geloof en hoop worden vervolmaakt met 
AGAPE-liefde, aldus de apostel Paulus. Geloof en hoop 
werken door middel van liefde.  Het is wanneer geloof en 
hoop werken door AGAPE-liefde, dat zij het toppunt van 
perfectie bereiken.  

 
En hoewel ik de gave van profetie heb, en alle geheimen en 

alle kennis begrijp, en hoewel ik alle geloof heb, zodat ik bergen 
kon verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets (1 Korintiërs 
13:2; cursivering toegevoegd). 

 
Als het geloof niet werkt door middel van liefde, is het 

niets. 
 
Liefde...verheugt zich niet in ongerechtigheid, maar 

verheugt zich in de waarheid; draagt alle dingen, gelooft alle 
dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen (1 
Korintiërs 13:4, 6; cursivering toegevoegd). 

 
Geloof is de inhoud of het bewijs dat we hoop hebben 

en wachten om dingen te zien die nog niet gezien zijn, die 
dingen die nog slechts een hoop zijn. Geloof en hoop zijn 
slechts hulpmiddelen waarmee we het bewijs van Gods 
liefde kunnen begrijpen, die nog niet gezien wordt in een 
wereld die door goed en kwaad wordt geleid. De dingen 
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waarop gehoopt wordt is Gods AGAPE-liefde die leeft 
temidden van de zonde en het kwaad; de dingen waarop 
gehoopt wordt is een wereld waar liefde en vrede heerst. Uw 
koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel 
(Matteüs 6:10) is de roep van ieder hart dat verlangt naar 
Gods rechtsorde van AGAPE-liefde in onze noodlijdende 
wereld.  

Wanneer Hebreeën 11:1 stelt dat het geloof het bewijs is 
van dingen die niet gezien zijn, dan spreekt het niet over 
fysiek zicht. De geestelijke betekenis van deze passage 
wordt duidelijk als we de woorden van Johannes over 
Jezus in Johannes 1:18 lezen. Hij zegt dat niemand God ooit 
heeft gezien, dat wil zeggen dat niemand het karakter van 
de Vader heeft verklaard zoals Jezus dat heeft gedaan. Wat 
niemand heeft gezien en alleen Jezus heeft verklaard is het 
karakter van God. Het is Zijn essentie van AGAPE-liefde. 
Jezus Christus, de enige verwekte Zoon, kwam uit de 
boezem van de Vader. De boezem van de Vader betekent 
dat Hij hetzelfde karakter heeft als de Vader. Jezus heeft 
geen woord gezegd over Gods fysieke verschijning, dus 
Johannes heeft het niet over het zien van God in fysieke 
zin. Maar Hij verklaarde Zijn karakter door Zijn eigen 
leven: wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien (Johannes 
14:9). 

 
Ons gedrag onthult of we de waarheid over God 

kennen of niet... 
Want zovelen die zonder wet hebben gezondigd, zullen ook 

zonder wet vergaan (Romeinen 2:12), geldt voor allen die zich 
niet bewust zijn geweest van de bijzondere openbaring 
van Jezus Christus over Gods wet van AGAPE-liefde. Hoe 
kunnen zij onwetend zijn over Gods wet van AGAPE-
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liefde? Hun daden van geweld zullen onthullen wie ze 
zijn en ze hebben zonder wet gezondigd. Daarom zullen 
ze ook zonder wet omkomen. 

Wanneer heidenen, die de wet niet hebben (Romeinen 2:14), 
verwijst naar de mensen die Gods wet van AGAPE liefde 
voor geweldloosheid zoals geopenbaard door Jezus 
Christus niet kennen. Hoewel zij deze bijzondere kennis 
over Gods karakter niet hebben, doen deze mensen van 
nature de dingen in de wet, die, hoewel ze de wet niet 
hebben, een wet voor zichzelf zijn, die het werk van de 
wet, dat in hun hart geschreven staat, laten zien.    Al hun 
activiteiten zijn een bewijs dat Gods wet van AGAPE-
liefde in hun hart geschreven staat. Bijzondere nadruk 
wordt gelegd op hun reactie op het kwaad. Het 
pacifistische principe van God, Zijn AGAPE-liefde, zal de 
werken van de wet die in hun hart geschreven zijn, laten 
zien.    

Alle gelovigen in God door Jezus Christus die in de 
wet hebben gezondigd, zijn degenen die in strijd met Gods 
wet van AGAPE-liefde hebben geleefd. Deze mensen 
hebben hun toevlucht genomen tot geweld en zullen 
worden beoordeeld volgens de wet van de AGAPE-liefde, 
die de wet van geweldloosheid is. Openbaring 21:8 somt 
de mensen op die zullen deelnemen aan de vuurzee - en 
het lijkt erop dat er daar veel niet-gewelddadige mensen 
zijn: lafaards (angstig), ongelovigen, overspeligen, 
afgodendienaren en leugenaars.  

Maar geweld is de daad van het schenden van het 
leven van een ander persoon op een of andere manier. Dus 
lafaards zouden bijvoorbeeld liever zelf doden dan 
sterven, ongelovigen in de God van de liefde zijn per 
definitie gelovigen in geweld, en hetzelfde principe geldt 
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ook voor iedereen die in dat vers wordt genoemd.    
 
Oefening van Gods gerechtigheid Onthult zijn ware 

volgelingen 
Johannes verklaart dat gerechtigheid kan worden 

gevonden in de harten van iedereen die Gods principe van 
AGAPE-liefde beoefent, wat zijn gerechtigheid is. Hier 
wordt benadrukt dat alleen geloven in het ware karakter 
van God niet voldoende is. AGAPE-liefde is de 
gerechtigheid van God waarin geen enkel geweld tegen 
iemand, vriend of vijand, voorkomt.    Men moet de liefde 
in praktijk brengen:  

  
En nu kleine kinderen, blijf in Hem, dat wanneer Hij 

verschijnt, we vertrouwen mogen hebben en ons niet 
schamen voor Hem bij Zijn komst. Als u weet dat Hij 
rechtvaardig is, weet u dat iedereen die rechtvaardig 
handelt, uit Hem geboren is (1 Johannes 2:28-29; 
cursivering toegevoegd). 

 
Als je weet dat Hij, God, rechtvaardig is, zul je weten 

dat er in Hem geen enkel geweld is. Met dit begrip van 
Gods karakter wordt dan, met deze kennis van God, 
iedereen die de gerechtigheid beoefent, die geweldloos is 
ten opzichte van vrienden of vijanden - ook al zijn zulke 
vrienden en vijanden leugenaars, overspeligen, enz... - uit 
God geboren. Iedereen die de gerechtigheid beoefent is uit Hem 
geboren, daarom zijn zij ongetwijfeld bevestigde 
vredestichters omdat zij in overeenstemming zijn met de 
leer van Jezus. 

Gewelddadige mensen zijn vredestichters en zijn 
degenen die Jezus identificeert als de kinderen van God. 
Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God 
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worden genoemd (Matteüs 5:9).  Jezus Christus verklaart 
ondubbelzinnig dat deze vredestichters, geïdentificeerd als 
de kinderen van God, het karakter van geweldloosheid 
van hun Vader hebben.  

Om er zeker van te zijn dat er geen misverstand over 
bestaat, moeten we in gedachten houden dat alleen een 
Goddelijk Wezen dat God volmaakt kende, zo'n radicale 
waarheid kan onderwijzen. Er is niet één geval waarin 
geweld legitiem kan worden gerechtvaardigd door God 
en de mensheid. Jezus laat geen ruimte voor een perverse 
verkeerde interpretatie van hetzelfde door te zeggen:  

 
Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen zonen 

van God worden genoemd... Maar ik zeg u, heb uw vijanden 
lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed voor hen die u 
haten, en bid voor hen die u spuugzat en vervolgt; opdat u 
de kinderen van uw Vader zult zijn die in de hemel is; want 
Hij doet zijn zon opgaan op het kwade en op het goede en 
zendt regen op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige...Wees daarom volmaakt zoals uw hemelse 
Vader volmaakt is (Matteüs 5:9, 44, 45 en 48). 

 
Vers 48 geeft aan dat zij die hun vijanden behandelen 

zoals God de Zijne behandelt, volmaakt zijn zoals hun 
Vader in de hemel volmaakt is.  

Omdat Jezus God kent zoals niemand anders, had Hij 
het gezag om te verklaren dat geweld geen optie zal zijn 
voor allen die de kinderen van God zullen worden 
genoemd, omdat hun Vader in de hemel, God zelf, 
geweldloos is.  

Jezus had zijn preek op de berg kunnen kwalificeren 
door het eens te zijn met wat  

Zijn toehoorders hadden de God van het Oude 
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Testament begrepen, die een God uitbeeldt die ofwel het 
bevel voerde ofwel zijn vijanden persoonlijk doodde. Hij 
had kunnen zeggen 'heb je vijanden lief, maar met één 
uitzondering...' Hij had ze kunnen zeggen dat ze hun 
vijanden moesten behandelen zoals ze God in het Oude 
Testament hadden begrepen. Door Zijn bewering één te 
zijn met de Vader, door het gezag dat deze positie Hem 
geeft, heeft Jezus afstand gedaan van het vorige 
heiligschennis van God.    Met dat mandaat verklaarde Hij 
dat Zijn kennis van de Vader de ultieme waarheid is in 
vergelijking met wat er ook gezegd is of wat er ook gezegd 
zal worden wat er tegenstrijdig is. Dat omvat ook hun 
misverstand over wat er gezegd is. Hij weerlegt 
categorisch hun scheve geloof en ontkent daarmee hun 
foutieve begrip van God's karakter door de waarheid over 
God te verklaren.    

  
De uiteindelijke overwinning op de dood is geen 

willekeurige daad van God, maar de overwinning op de 
AGAPE-liefde op het principe van goed en kwaad.  

 
Nu dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk 

van God niet kunnen erven, noch erft corruptie corruptie. 
Zie je, ik vertel je een mysterie: We zullen niet allemaal 
slapen, maar we zullen allemaal worden veranderd - in een 
moment, in het twinkelen van een oog, op de laatste trompet. 
Want de bazuin zal klinken en de doden zullen 
onomkoopbaar worden opgewekt, en wij zullen worden 
veranderd. Want deze verdorvenheid moet op de 
onsterfelijkheid worden gezet, en deze sterveling moet op de 
onsterfelijkheid worden gezet. Dus als deze verdorvenheid 
onomkoopbaar is en deze sterveling onsterfelijk is 
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geworden, dan zal het gezegde dat geschreven is, worden 
doorgegeven: De dood wordt opgeslokt in de overwinning. O 
dood, waar is je angel? O hades, waar is je overwinning? De 
angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is 
de wet. Maar dank zij God, die ons de overwinning geeft 
door middel van onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn 
geliefde broeders, wees standvastig, onwrikbaar, altijd 
wetend dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Here (1 
Korintiërs 15:50-58; cursivering toegevoegd). 

 
In de bovenstaande passage zien we dat corruptie 

verwijst naar het woord sterfelijk, en onsterfelijkheid naar 
onsterfelijkheid.  Vlees en bloed en corruptie kunnen het 
koninkrijk van God niet erven, noch kan de 
onsterfelijkheid worden geërfd door de onsterfelijkheid. 
Vlees en bloed en verdorvenheid maken allemaal deel uit 
van Satan's doodsprincipe van goed en kwaad, en 
verdorvenheid is alleen mogelijk door God's principe van 
AGAPE-liefde. Jezus Christus leefde alleen volgens het 
principe van AGAPE-liefde, en vlak voordat Hij naar het 
kruis ging maakte Hij dit duidelijk:  

 
En nu heb ik je al verteld voordat het komt [DE 

CROSS], dat als het zover komt, je het mag geloven. Ik zal 
niet veel meer met jullie praten, want de heerser van deze 
wereld komt, en hij heeft niets in Mij. Maar dat de 
wereld mag weten dat Ik de Vader liefheb en zoals de Vader 
Mij het gebod heeft gegeven, zo doe Ik dat ook. Sta op, laat 
ons van hieruit gaan (Johannes 14:29-31; cursivering 
toegevoegd). 

 
Over Jezus de Psalmist gesproken: 
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 Ik zal de Heer zegenen die mij de raad heeft gegeven; mijn 
hart instrueert mij ook in de nachtelijke uren. Ik heb de Heer 
altijd voor mij geplaatst; omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal 
ik niet ontroerd zijn. Daarom is mijn hart blij, en mijn glorie 
verheugt zich; mijn vlees zal ook rusten in hoop, want u zult 
mijn ziel niet in Sheol (het graf) achterlaten en u zult niet 
toestaan dat uw Heilige verdorvenheid ziet. U zult mij de weg 
van het leven laten zien: in uw aanwezigheid is vol van vreugde; 
aan uw rechterhand zijn voor altijd genoegens (Psalm 16:7-11). 

 
Jezus zag geen corruptie omdat Hij het levenspad 

volgde dat Zijn Vader Hem in de nachtelijke seizoenen liet 
zien, dat wil zeggen in een wereld vol met Satan's werk 
van de duisternis; zelfs toen Hij omringd werd door 
Satan's koninkrijk, was Hij onbewogen van het pad van 
God.  

We moeten ook leven op de weg van het leven, de weg 
van de zegeningen, en moeten het principe van goed en 
kwaad loslaten om onomkoopbaar te worden en het 
koninkrijk van God binnen te gaan. 

 
Want vleselijk zijn is de dood, maar geestelijk zijn is 

leven en vrede. Want de vleselijke geest is vijandschap tegen 
God, want hij is niet onderworpen aan de wet van God, en 
kan dat ook niet zijn. Dus dan kunnen zij die in het vlees 
zijn God niet behagen (Romeinen 8:6-7). 

 
Daarom, broeders, zijn we schuldenaars - niet naar het 

vlees, om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees 
leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de daden van 
het lichaam doodt, zult u leven (Romeinen 8:12-14). 

 
Peter's preek met Pinksteren 
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Door het eenvoudige getuigenis van Petrus leren we 
dat de dood geen greep had op Jezus, want God had Hem 
de wegen van het leven bekend gemaakt: 

 
Mannen van Israël, luister naar deze woorden: Jezus 

van Nazareth, een door God aan u geattesteerde man, door 
wonderen, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw 
midden heeft gedaan, zoals u zelf ook weet - Hij, die door het 
vastberaden doel en de voorkennis van God is bevrijd, hebt u 
door wetteloze handen genomen, gekruisigd en ter dood 
gebracht; die God heeft opgewekt, nadat Hij de pijn van de 
dood heeft losgelaten, omdat het niet mogelijk was, 
dat Hij erdoor vastgehouden zou worden. Want David 
zegt over Hem: 'Ik voorzag de HEERE altijd voor mijn 
aangezicht, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet 
geschokt zou zijn. Daarom verheugde mijn hart zich, en 
mijn tong was blij; bovendien zal ook mijn vlees in de hoop 
rusten. Want Gij zult mijn ziel niet verlaten in Hades, en 
Gij zult Uw Heilige niet toestaan om verdorvenheid te zien. 
U hebt mij de wegen van het leven bekend gemaakt; U 
zult mij vol vreugde maken in Uw aanwezigheid". 
(Handelingen 2:22-28; nadruk toegevoegd) 

 
Wat zijn de manieren van leven? 
De apostel Johannes geeft ons het antwoord op een 

heel duidelijke en eenvoudige manier, zodat niemand in 
de war raakt en op een dwaalspoor wordt gebracht: 

 
 Verwondert u zich niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 

We weten dat we zijn overgegaan van de dood naar het 
leven, omdat we van de broeders houden.  Wie niet van zijn 
broer houdt, blijft in de dood. Wie zijn broer haat, is een 
moordenaar, en u weet dat geen enkele moordenaar het eeuwige 
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leven in zich heeft (1 Johannes 3:13-15; cursivering toegevoegd).  
 
Jezus Christus heeft de wegen van het leven van de 

Vader geleerd en heeft het op zijn beurt ook aan ons 
kenbaar gemaakt, door zijn leven, zijn leer en zijn dood.    
Zoals de dood geen heerschappij meer heeft over Hem, zo 
zal ook de dood geen heerschappij meer hebben over ons 
als we de wegen van het leven gehoorzamen: 

 
Of weet u niet dat evenveel van ons als in Christus Jezus 

gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Daarom werden we 
met Hem begraven door de doop in de dood, dat net zoals 
Christus uit de dood werd opgewekt door de heerlijkheid van 
de Vader, zo moeten we ook in nieuwheid van leven 
wandelen" [NO LONGER VIOLENT]. Want als wij 
verenigd zijn in de gelijkenis van Zijn dood, zullen wij 
zeker ook in de gelijkenis van Zijn opstanding zijn, dit 
wetende, dat onze oude mens" [VAN VIOLENTIE] "met 
Hem gekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde 
[GOED EN Kwaad] zou worden weggenomen, dat wij niet 
langer slaven van de zonde zouden zijn" [NO LONGER 
VIOLENTIE]. Want hij die gestorven is [AAN GOED EN 
Kwaad] is bevrijd van de zonde. Als we nu met Christus zijn 
gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, 
wetende dat Christus, die uit de dood is opgewekt, niet meer 
sterft. De dood heeft geen heerschappij meer over Hem. 
Voor de dood die Hij stierf, stierf Hij voor eens en altijd aan 
de zonde [GOED EN Kwaad]; maar het leven dat Hij leeft, 
leeft Hij voor God. Zo ook u, denkt dat u inderdaad dood 
bent voor de zonde [GOED EN Kwaad], maar leeft voor 
God in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 6:3-11; 
cursivering toegevoegd). 
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Sprekend tot de mannen van Israël zegt Paulus: 
 
Mannen en broeders, zonen van de familie van Abraham 

en degenen onder u die God vrezen, aan u is het woord van 
deze verlossing gezonden. Want zij die in Jeruzalem wonen 
en hun heersers, omdat zij Hem niet kenden en zelfs de 
stemmen van de Profeten die elke sabbat worden 
voorgelezen, hebben hen vervuld door Hem te veroordelen, 
en hoewel zij in Hem geen oorzaak voor de dood vonden, 
vroegen zij Pilatus om Hem ter dood te brengen 
(Handelingen 13:26-28).    

 
Degenen die in Jeruzalem wonen, en hun heersers, 

kregen door Jezus de kans om te weten dat de God die ze 
moesten aanbidden een God van AGAPE-liefde was, een 
God die geen geweld in zich had. Ze verwierpen deze 
kennis van Jezus Christus omdat ze de God van het 
geweld wilden aanbidden. Daarom vermoordden ze de 
Prins van geweldloosheid en vervulden ze in hun leven 
wat ze geloofden dat God zou doen met iedereen die zich 
niet conformeerde aan hun geloofssysteem.  

 
Toen ze alles wat er over Hem geschreven stond hadden 

vervuld, haalden ze Hem uit de boom en legden Hem in een 
graftombe. Maar God heeft Hem uit de dood opgewekt. Hij werd 
vele dagen lang gezien door hen die met Hem van Galilea naar 
Jeruzalem kwamen, die Zijn getuigen zijn van het volk. En wij 
verkondigen u de blijde tijding - die belofte die aan de vaders 
was. God heeft dit voor ons hun kinderen vervuld, in de zin dat 
Hij Jezus heeft opgewekt. Zoals het ook in de tweede Psalm staat: 
U bent mijn Zoon, vandaag heb ik U verwekt.' en dat Hij Hem 
uit de dood heeft opgewekt, niet meer om terug te keren naar de 
verdorvenheid, zo heeft Hij gesproken: Ik zal je de zekere genade 
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van David geven. Daarom zegt Hij ook in een andere Psalm: Je 
zult niet toestaan dat je Heilige verdorvenheid ziet. Want David, 
nadat hij zijn eigen geslacht had gediend door de wil van God, 
viel in slaap, werd begraven bij zijn vaders en zag 
verdorvenheid; maar Hij die God heeft opgewekt, zag geen 
verdorvenheid (Handelingen 13:29-37).  

Jezus Christus was zondeloos, wat betekent dat Hij de 
wet van AGAPE-liefde volmaakt bewaarde; daarom 
beleefde Hij de opstanding. Hij bleef niet in het domein 
van de dood en de corruptie omdat Hij niet door het zwaard 
leefde. Als Hij dat wel had gedaan, dan zou Zijn 
verkondiging dat allen die het zwaard nemen door het zwaard 
zullen vergaan, ook Zijn lot zijn geweest.       

 
Laat het u daarom weten, broeders, dat door deze Man u 

de vergeving van de zonden wordt gepredikt; en door Hem 
is iedereen die gelooft gerechtvaardigd uit alle dingen 
waaruit u niet gerechtvaardigd zou kunnen worden door de 
wet van Mozes. Pas dus op, opdat hetgeen in de profeten is 
gezegd niet over u komt: Zie, jullie verachtelijken, 
verwonderen en vergaan! Want Ik werk een werk in uw 
dagen, een werk dat u geenszins zult geloven, hoewel men 
het u zou verklaren (Handelingen 13:38-41). 

 
Paulus smeekt zijn toehoorders te geloven in het 

ongelooflijke, dat de boodschap van Jezus Christus over 
zijn levengevende Vader was, en het feit dat de dood geen 
macht heeft over het AGAPE-principe. Deze boodschap is 
ook bedoeld voor ons die op dit moment in de 
geschiedenis van de wereld leven. De Bijbel geeft aan dat 
we ook de dood mogen overwinnen door Jezus Christus 
en Zijn principe van AGAPE-liefde, en dit is in feite iets 
dat moet gebeuren om de polemiek over de twee wetten 
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in kwestie tot een einde te brengen. 
 
Slaap en de eerste dood zijn synonieme termen... 
In een brief aan de Tessalonicenzen zegt Paulus het 

volgende over de dood: 
 
Maar ik wil niet dat je onwetend bent, broeders, over 

degenen die in slaap zijn gevallen, zodat je niet verdrietig 
wordt als anderen die geen hoop hebben. Want als we 
geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, dan zal 
God toch degenen die door Jezus in slaap zijn gevallen met 
zich meebrengen. Daarom zeggen wij u bij het woord van de 
Heer, dat wij, die leven en blijven tot de komst van de Heer, 
geenszins voorafgaan aan hen die slapen. Want de Heer zelf 
zal uit de hemel neerdalen met een schreeuw, met de stem 
van een aartsengel en met de bazuin van God. En de doden 
in Christus zullen als eerste opstaan. Dan zullen wij, 
die leven en blijven, samen met hen in de wolken 
worden opgenomen om de Heer in de lucht te 
ontmoeten. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Daarom 
troosten wij elkaar met deze woorden (1Tessalonicenzen 
4:13-18; cursivering toegevoegd).  

 
Hier worden de twee eerder genoemde groepen 

duidelijk afgebeeld, zij die geloven en sterven, en zij die 
leven, geloven en nooit sterven. De Schrift zegt ons dat we 
niet allemaal zullen slapen. In deze specifieke context 
verwijst de slaap naar de eerste dood; wat dat dus echt 
betekent, is dat we niet allemaal zullen sterven. Op het 
einde van de tijd zal er een groep mensen zijn die de dood 
niet zal meemaken, en die zullen worden vertaald. Zij 
zullen niet het uiteindelijke resultaat van het sterven van 
Satan ervaren, maar zullen blijven leven tot de tweede 
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komst van Jezus Christus. Zij zullen levend van de aarde 
worden overgebracht en zullen Jezus Christus in de lucht 
ontmoeten: 

 
Nu dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van 

God niet beërven, noch erft corruptie corruptie. Zie je, ik vertel 
je een mysterie: We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen 
allemaal worden veranderd - in een ogenblik, in het geknip van 
een oog, op de laatste trompet. Want de bazuin zal klinken, en 
de doden zullen onomkoopbaar worden opgewekt, en wij zullen 
worden veranderd. Want deze omkoopbare moet op de 
onsterfelijkheid worden gezet, en deze sterfelijke moet op de 
onsterfelijkheid worden gezet. Dus als deze onomkoopbare en 
deze sterveling onsterfelijk is geworden, dan zal het gezegde dat 
geschreven is, worden doorgegeven: "De dood is opgeslokt in de 
overwinning." "O dood, waar is je angel? O Hades, waar is je 
overwinning?" De angel van de dood is de zonde, en de kracht 
van de zonde is de wet [OF GOOD AND EVIL] (1 Korintiërs 
15:50-56; cursivering toegevoegd). 

 
Wie zal worden veranderd - in een moment, in het 

twinkelen van een oog, op de laatste trompet?  Wie dan nog 
leeft en leeft volgens het principe van de AGAPE-liefde zal 
worden veranderd. Zij zullen bevrijd worden van alle 
gevolgen die zij hebben ondervonden van het principe 
van Satan, van de boom van de kennis van goed en kwaad, die 
hen zelfs tot in de kleinste details heeft beïnvloed. Alles 
wat door Satan en de zonde werd veroorzaakt, en de 
gevolgen van de zonde die hen werd aangedaan, zal 
uiteindelijk tot een einde komen, en ze zullen bevrijd 
worden van de val van Satan's principe.  

Paulus spreekt over deze ongelooflijke gebeurtenis als 
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iets waar de hele schepping reikhalzend naar uitkijkt: 
 
Want ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet 

waardig is om te worden vergeleken met de glorie die in ons 
zal worden geopenbaard. Want de serieuze verwachting van 
de schepping wacht met spanning op de openbaring van de 
Zonen van God. Want de schepping is onderworpen aan 
nutteloosheid, niet vrijwillig, maar door hem die haar in de 
hoop heeft onderworpen; want de schepping zelf zal ook 
verlost worden van de slavernij van het verderf in de 
heerlijke vrijheid van de kinderen van God (Romeinen 8:18-
21). 

 
En God zal elke traan van hun ogen wegvegen; er zal 

geen dood meer zijn, noch verdriet, noch geschreeuw meer. 
Er zal geen pijn meer zijn, want de vorige dingen zijn 
voorbijgegaan (Openbaring 21:4). 

 
De dood zal ophouden te bestaan in het universum... 
God opent voor ons het venster van de toekomst in het 

boek van Hosea en toont ons de tijd waarin de dood zal 
worden vernietigd, waarin Hij ons zal bevrijden van de 
dood: 

 
Ik zal ze loslaten van de kracht van het graf, ik zal ze 

verlossen van de dood. O dood, ik zal jullie plagen zijn! O 
graf, ik zal jullie vernietiging zijn! Medelijden is verborgen 
voor mijn ogen. (Hosea 13: 14). 

 
God heeft er reikhalzend naar uitgekeken dat de dood 

zou ophouden te bestaan. Dit wordt bevestigd door de 
passage in 1 Korintiërs 15:26, waarin staat dat de laatste 
vijand die vernietigd zal worden de dood is. 
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 Hosea's tekst verwijst ook naar die dag waarop de 
harten van de mensen voor altijd zullen worden 
geconsolideerd in wat ze hebben gekozen en waaruit geen 
ontroering meer bestaat. Dit is de dag van de toorn van 
God, de dag waarop God ons volledig loslaat van onze 
keuzes, de dag waarop medelijden voor Zijn ogen 
verborgen is. 

Gods pijn bij het loslaten van Zijn geliefde kinderen is 
te voelen in Jezus' geklaag over het lot van Jeruzalem: 

 
O Jeruzalem, Jeruzalem, degene die de profeten doodt en 

degenen die naar haar worden gestuurd, stenigt! Hoe vaak 
wilde ik uw kinderen bijeenbrengen zoals een kip haar 
kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar u was niet 
bereid! Kijk! Uw huis is aan u verlaten (Matteüs 23:37, 38). 

 
Exodus van Egypte naar Kanaän is een type dat wijst 

op een grotere gebeurtenis. 
God heeft alle gebeurtenissen van de Exodus van 

Egypte naar Kanaän als voorbeeld gebruikt voor ons, op 
wie het einde der tijden is gekomen, dat wil zeggen voor ons 
die aan het einde der tijden, de laatste generatie, leven. Het 
is onvoorstelbaar dat in dit verband alles wat geschreven 
is, geschreven is voor onze vermaning. Deze dingen zijn 
geschreven voor een volk dat een centrale rol zal spelen in 
het informeren van de wereld over de waarheid over Gods 
karakter; bovendien zullen zij deze waarheden in hun 
persoonlijke leven beleven. We leren dit uit 1 Korintiërs 
10:11: 

 
Nu zijn al deze dingen gebeurd als voorbeeld, en ze zijn 

geschreven voor onze vermaning, waarop de uiteinden 
van de eeuwen zijn gekomen [nadruk gelegd]. 
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We lazen eerder in de passage uit Hebreeën 3:12-19 dat 

de kinderen van Israël, in het bijzonder de generatie die 
Egypte had verlaten, niet in het Beloofde Land konden 
komen, of in Gods rust.  

Die generatie zwierf veertig jaar lang rond in de 
woestijn en stierf uiteindelijk zonder Kanaän in te gaan. 
De Bijbel zegt dat de reden dat ze niet binnen konden 
komen, was vanwege het ongeloof. We moeten 
voorzichtig zijn om dit goed te begrijpen. Het is niet zo dat 
God hen straft omdat ze ongeloof hadden dat ze niet 
binnen konden komen. Nee, het was hun eigen ongeloof 
dat hen verhinderde binnen te komen. Hun ongeloof had 
niet te maken met het feit of er een God is of niet, maar 
met het soort karakter dat deze God heeft.  

Laten we teruggaan naar het Oude Testament en de 
passages lezen die ons vertellen waarom de generatie die 
Egypte verliet niet in Kanaän is gekomen. Als we het 
lezen, moeten we in gedachten houden dat dit incident 
een type was, een voorbeeld, symbolisch voor een veel 
grotere toekomstige gebeurtenis, en dat het een 
antitypische toepassing is voor degenen op wie het einde 
van de eeuwen is gekomen. Beginnend met Nummers 14:21-
24 lezen we: 

 
...maar waarlijk, zoals Ik leef, zal de gehele aarde gevuld 

worden met de heerlijkheid van de HEERE - want al deze 
mensen die Mijn heerlijkheid en de tekenen hebben gezien 
die Ik in Egypte en in de woestijn heb gedaan, en die Mij nu 
deze tien keer op de proef hebben gesteld, en die geen acht 
hebben geslagen op Mijn stem, zullen zeker niet het 
land zien waarvan Ik aan hun vaders heb gezworen, noch 
zal iemand van hen die Mij hebben afgewezen, het zien. 
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Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat hij een andere geest in 
zich heeft en Mij volledig is gevolgd, zal Ik het land waar 
hij naartoe is gegaan binnenbrengen en zijn nakomelingen 
zullen het erven (onderstreping toegevoegd). 

 
Heeft Gods voorspelling dat de hele aarde gevuld zal zijn 

met de heerlijkheid van de Heer al plaatsgevonden? Op geen 
enkel moment in de geschiedenis van de wereld is dit tot 
nu toe gebeurd. Daarom is de prediking van het eeuwige 
evangelie waarover in Openbaring 14: 6-7 gesproken 
wordt en die de boodschap over het karakter van God is, 
nog niet in vervulling gegaan:  

 
Toen zag ik een andere engel in het midden van de hemel 

vliegen, die het eeuwige evangelie had om te prediken tot hen die 
op de aarde wonen - tot elke natie, stam, tong en volk - en die 
met luide stem zei: 'Vrees God en geef Hem eer, want het uur 
van Zijn oordeel is gekomen; en aanbid Hem die hemel en aarde, 
de zee en de waterbronnen heeft gemaakt'.    

 
De waarheid over Gods karakter zal worden gepredikt 

aan alle inwoners van de aarde, aan een grote schare die 
niemand zou kunnen tellen, van alle naties, stammen, volken en 
tongen (Openbaring 7:9). De wereld heeft nog niet de 
waarheid gehoord dat de Schepper de God van de 
AGAPE-liefde is en dat er geen geweld in Hem is. Jezus 
zelf plaatste de openbaring van Gods karakter op het 
moment van het einde, vlak voor Zijn tweede komst:  

 
En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld 

gepredikt worden als een getuigenis van alle volken, en dan 
zal het einde komen (Matteüs 24:14).    
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De hele Egyptisch-Kanaänische ervaring van het 
letterlijke Israël heeft een directe toepassing op het 
moderne spirituele Israël. De woorden waarop het einde 
der tijden is gekomen, zijn een verwijzing naar de laatste 
generatie, naar hen die net voor de tweede komst van 
Jezus Christus leefden. Deze laatste generatie omvat de 
hele mensheid. Iets van ernstige betekenis zal door deze 
groep mensen worden geopenbaard, ongeacht of ze in 
God geloven of niet. Hun leven zal in niet mis te verstane 
bewoordingen aantonen wie hun karakter beheerst, of dat 
nu God of Satan is. Degenen die tot het geestelijke Egypte 
behoren, zullen leven volgens het principe van Satan's 
geweld.    Zij die tot het geestelijke Israël behoren, zullen 
leven volgens Gods principe van geweldloosheid. Het zal 
zo eenvoudig te begrijpen zijn, zodat wij allen, op wie het 
einde der tijden is gekomen, zonder excuus zijn (Romeinen 
1:20e), wat dan ook.  

 
Gelovigen en ongelovigen in God zullen 

ongetwijfeld hun respectvolle karakters onthullen 
Het letterlijke Egypte vertegenwoordigde de valse 

geloofssystemen die de overhand hadden in het 
ontkennen van de waarheid over Gods karakter. Letterlijk 
Israël werd niet uitgesloten van heidense  

verering. Vierhonderd jaar in Egypte heeft zijn 
stempel gedrukt op hun begrip van God. Ze werden goed 
geïndoctrineerd door allerlei heidense concepten over het 
karakter van God; daarom aanbaden ze de destructieve 
goden van Egypte in plaats van de God van de AGAPE-
liefde.   

De volgende passage zal nog meer licht werpen op de 
vraag waarom deze generatie niet in Kanaän is gekomen. 
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Het staat in Deuteronomium 2:14-18: 
 
En de tijd die we nodig hadden om uit Kadesh Barnea te 

komen tot we de Vallei van de Zered overstaken was 
achtendertig jaar, totdat het hele geslacht van de 
krijgslieden uit het midden van het kamp werd 
verteerd, zoals de HEER aan hen had gezworen. Want 
voorwaar, de hand van de HEERE was tegen hen, om hen te 
vernietigen van het midden van het kamp, totdat zij verteerd 
werden. Zo was het, toen alle krijgslieden eindelijk 
waren omgekomen uit het midden van het volk, dat de 
HEERE tot mij sprak en zei: 'Deze dag moet je oversteken 
bij Ar, de grens van Moab (cursivering toegevoegd)'. 

Bovenstaande passage vertelt ons duidelijk dat pas 
toen de krijgsmannen uiteindelijk waren omgekomen uit 
het volk, ze het Beloofde Land konden oversteken. De taal 
die in dit vers wordt gebruikt kan misleidend zijn en we 
moeten, met een zorgvuldige studie, de ware betekenis die 
hier bedoeld is, in elkaar zetten. Als we lezen dat de hand 
van de HEER inderdaad tegen hen was, om hen te vernietigen 
vanuit het midden van het kamp totdat ze werden verteerd, 
moeten we het niet-destructieve karakter van God in 
gedachten houden, en we moeten ons realiseren dat dit 
gewelddadige mannen waren, mannen van de oorlog. Een 
studie van het woord lijken, het woord dat in de vorige 
passage in het boek van de Hebreeën werd gebruikt, 
onthult waarom deze mannen vanuit het midden van het 
kamp werden vernietigd totdat ze werden verteerd. Strong's 
Concordance definieert lijk, kolon, als: "een ledemaat van het 
lichaam (alsof het is leeggehaald): - karkas." De Versterkte 
Bijbel vertaalt Hebreeën 3:17 als volgt: 

 
En met wie was hij veertig jaar lang geïrriteerd en 
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geprovoceerd en bedroefd? Was het niet met hen die 
zondigden, wiens uiteengereten lichamen werden 
uitgestrooid en achtergelaten in de woestijn? 

 
We zien dus dat deze mannen oorlog voeren, doden 

en gedood worden, waarbij ze gewelddadig sterven. Ze 
leefden door het zwaard en stierven door het zwaard. Als 
we denken dat God hen heeft gedood omdat ze 
gewelddadige oorlogsmensen waren, dan is God niet 
anders dan hen en heeft hij niet het recht om hen te 
vernietigen.  

De reden waarom deze mannen Kanaän niet zijn 
binnengegaan is omdat ze een kwaadaardig hart van 
ongeloof hadden; omdat ze geloofden dat God zelf 
gewelddadig was, gebruikten ze ook geweld en konden ze 
niet binnengaan in de rest van de niet-gewelddadige God.  

 
Gelovigen in God, vooral Christenen, zullen het 

hoofddoel van Satan zijn in de eindtijd. 
Hoe komt het dat we zien dat er zoveel geweld wordt 

gebruikt door mensen die beweren volgelingen van God 
te zijn? En waarom gebruiken en bevorderen christenen 
vooral geweld, terwijl ze dat beter zouden moeten weten 
dan wie dan ook, omdat ze de openbaring van de God van 
de vrede van Jezus Christus hebben? Religionisten zijn 
door de geschiedenis heen de belangrijkste gebruikers en 
voorstanders van geweld geweest; dat is vandaag de dag 
nog steeds een feit. Dit is de troef van Satan die hij in het 
gezicht van God hoopt te wrijven als om te zeggen: 'Zie, 
uw eigen volk denkt dat mijn principes beter zijn dan de 
uwe, en ze zijn nu mijn volgelingen geworden'. Zo richt 
hij zich op alle beleden volgelingen van God, maar vooral 
op christenen, omdat christenen een unieke openbaring 
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hebben van Gods karakter door Jezus Christus.  
Zo wordt aan degenen op wie het einde van de tijd is 

gekomen, de waarschuwing gegeven:  
 
Pas op, broeders, opdat er in jullie geen kwaadaardig 

hart van ongeloof is om van de levende God af te wijken; 
maar vermaan elkaar dagelijks, terwijl het 'Vandaag' heet, 
opdat niemand van jullie verhard wordt door de 
bedrieglijkheid van de zonde (Hebreeën 3:12; cursivering 
toegevoegd). 

 
We mogen ons niet laten verharden door de 

bedrieglijkheid van de zonde, dat is het principe van goed 
en kwaad, het principe van de veroordeling en de dood. 
Het is Gods doel dat we leven hebben en niet de dood.     

Er werd ons een belofte gedaan in verband met het 
leven dat God ons heeft gegeven volgens Zijn eigen doel 
en genade. Satan heeft het levensbegeleidende principe 
van God verkeerd voorgesteld als zijnde ook de dood erin, 
zodat we blind zouden zijn voor de ware betekenis van 
deze belofte. God heeft beloofd dat we zullen weten dat 
de dood en al zijn facetten met Lucifer zijn ontstaan. God 
heeft ook beloofd dat we zullen weten dat Hij de bron van 
het leven is en dat er geen geweld van Hem is. Zodra we 
deze waarheden kennen, aanvaarden en kiezen om de 
werkingsprincipes in ons leven te zijn, wordt ons verteld 
dat er iets verbazingwekkends zal gebeuren:  

 
...en de slang zult u vertrappen (Psalm 91:13). 
 
Dezelfde belofte is gevonden in Romeinen 16:20: 
 
En de God van de vrede zal Satan binnenkort onder je 
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voeten verpletteren. 
 
De vraag hoe Satan onder onze voeten wordt 

verpletterd, wordt verder beantwoord in het Boek der 
Hebreeën:  

 
In zoverre de kinderen dan van vlees en bloed hebben 

gedeelten, deelde Hij zelf" [JEZUS CHRISTUS] "in 
dezelfde mate, opdat Hij door de dood hem zou 
vernietigen die de kracht van de dood had, dat wil 
zeggen de duivel, en hen zou bevrijden die door angst voor 
de dood hun hele leven aan slavernij onderhevig waren 
(Hebreeën 2:14-15; cursivering toegevoegd). 

 
Toen Jezus aan het kruis stierf, bleef Satan's macht 

over de dood in de wereld bestaan omdat de mensheid 
nog steeds geloofde dat God de auteur van de dood was. 
Maar als een restant van de mensheid aan het eind van de 
tijd gaat geloven dat God helemaal niet verantwoordelijk 
is voor de dood, dan zal Satan's macht worden vernietigd.  

We hebben gelezen dat de laatste vijand die vernietigd 
zal worden de dood is.  Als de dood de vijand van God is, 
waarom zou God dan persoonlijk de dood, Zijn vijand, 
gebruiken om ons te straffen? Aangezien Satan, de vijand 
van God, de belichaming is van het doodsprincipe, zal de 
laatste vijand die uit het universum zal worden 
vernietigd, samen met Satan en zijn volgelingen, het 
doodsveroorzakende principe van Satan zijn. Er is 
duidelijk gesteld dat het Satan is die de kracht van de dood 
heeft.   

 Jezus heeft de dood ervaren, zodat we door Zijn dood 
bevrijd worden uit de slavernij die veroorzaakt wordt 
door de angst voor de dood. We zijn ons hele leven 
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onderworpen aan slavernij door de angst voor de dood. 
De slavernij waaraan we onderworpen zijn, is de dood 
zelf. Door ons vertrouwen te stellen in de God van het 
leven, de God die niets met de dood te maken heeft, 
worden we nu vrij van de kracht van de dood. Zo wordt 
het hoofd van Satan verbrijzeld als we begrijpen wie het is 
die de macht van de dood had en wie, samen met zijn 
afgezanten, al het doden van de mensheid heeft gedaan. 
De laatste generatie die vertaald zal worden, zal vrij 
worden van de dood zelf. Zij zullen geloven dat God 
AGAPE-liefde is en zullen zijn geweldloze karakter 
beleven.  

  
Paul bevestigt dat Jezus leven zal geven aan 

iedereen. 
In zijn geschriften over leven, dood en verrijzenis 

herhaalt de apostel Paulus wat Jezus heeft gezegd over het 
leven en bevestigt hij dat God en Jezus Christus de bron 
van het leven zijn. Door de kracht van het leven die in 
henzelf ligt, zullen de Vader en de Zoon verantwoordelijk 
zijn voor de opstanding van de doden: 

 
 Maar nu is Christus uit de dood opgestaan en is hij de eerste 

vrucht geworden van hen die in slaap zijn gevallen. Want sinds 
de dood door de mens is gekomen, is door de mens ook de 
opstanding van de doden gekomen. Want zoals in Adam 
sterven allen, zo zal ook in Christus alles tot leven worden 
gewekt. Maar ieder in zijn eigen orde: Christus de 
eerstelingen, daarna degenen die van Christus zijn bij zijn 
komst... De laatste vijand die zal worden vernietigd zal de 
dood zijn... De dood wordt opgeslokt in de overwinning. O 
Dood, waar is je angel? O hel, waar is je overwinning? De angel 
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van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 
Maar dank zij God, die ons de overwinning geeft door onze Heer 
Jezus Christus (1 Korintiërs 15:20-23, 26, 54-57; cursivering 
toegevoegd).  

 
Hoeveel duidelijker kan het gesteld worden: de dood 

kwam ter wereld, door Adam, de eerste mens; hij maakte 
de keuze om het domein van goed en kwaad binnen te gaan 
door deel te nemen aan het principe van Satan. Het 
principe van de dood was niet van God. Het was het 
principe van Satan en het bevatte zeker de dood: want de 
dag dat je ervan eet, zul je zeker sterven (Genesis 2: 17)! 

 
God's bevel is het eeuwige leven 
Het domein van de dood is zo machtig dat het het 

leven en de dood van de Zoon van God heeft gekost om 
onze ogen te openen voor het goede nieuws van de 
waarheid over God. God is het leven en het leven alleen, 
en het is Zijn wens dat wij de ontvangers van de gave van 
het leven mogen zijn, niet gebaseerd op enige werken die 
wij hebben gedaan. 

 
Want Ik heb niet gesproken over Mijn eigen gezag, maar 

de Vader die Mij gezonden heeft heeft Mij een bevel gegeven, 
wat Ik moet zeggen en wat Ik moet zeggen. En Ik weet dat 
Zijn bevel het eeuwige leven is. Daarom, wat Ik ook 
spreek, zoals de Vader Mij heeft gezegd, zo spreek Ik 
(Johannes 12:49; cursivering toegevoegd). 

We moeten geen kwaad hart van ongeloof hebben... 
Wat betreft de moeilijkheid om de grootmoedigheid 

van het goede nieuws van het evangelie van Jezus 
Christus te begrijpen en te aanvaarden, worden we 
bemoedigd, zoals we lezen in de passage uit Hebreeën 
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3:12-19, om elkaar dagelijks te vermanen, opdat niemand van 
ons verhard wordt door de bedrieglijkheid van de zonde, door 
het bedrog van het principe van goed en kwaad. 

Op dezelfde manier waarschuwt Petrus ons om ons 
vertrouwen in de God van het leven niet los te laten, in 1 
Petrus 4:17-18: 

 
Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het 

huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal dan het 
einde zijn van hen die het evangelie van God niet 
gehoorzamen? Nu, 'Als de rechtvaardige nauwelijks gered 
wordt, waar zullen de goddeloze en de zondaar dan 
verschijnen?  

 
Waarom zegt Petrus dat de rechtvaardige nauwelijks 

gered wordt als ons in Hebreeën 2:1-4 wordt verteld dat 
ons zo'n grote redding is gegeven? 

 
Daarom moeten we ons meer bewust zijn van de dingen 

die we gehoord hebben, zodat we niet wegkwijnen. Want als 
het door engelen gesproken woord standvastig bleek en elke 
overtreding en ongehoorzaamheid een rechtvaardige 
beloning kreeg, hoe zullen we dan ontsnappen als we zo'n 
grote verlossing verwaarlozen, die in het begin tot ons werd 
gesproken door hen die Hem hoorden, waarvan God ook 
getuige was met tekenen en wonderen, met verschillende 
wonderen en gaven van de Heilige Geest, naar Zijn eigen 
wil? 

 
Het probleem ligt niet in Gods grote verlossing, maar 

in onze bewuste afwijzing van de waarheid, in al haar 
grote betekenis, dat wil zeggen in Jezus Christus. De 
kracht van het principe van goed en kwaad ligt in het 
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vermogen om het goede nieuws van God te neutraliseren 
door middel van bedrog. Zo werden Adam en Eva 
verblind ten aanzien van God, waardoor ze zich in angst 
voor Hem verborgen hielden, en zo bedriegt Satan de hele 
wereld. We moeten er voortdurend op letten dat we niet 
in haar bedrieglijke web van leugens terechtkomen, zodat 
we niet zo'n grote verlossing verwaarlozen die God ons 
door Jezus Christus heeft gegeven. Dus als de 
rechtvaardigen nauwelijks gered zijn, dan is dat niet 
omdat God hen niet zo'n grote verlossing heeft gegeven. 
Het is omdat de veroordeling van Satan's principe zo sterk 
en bedrieglijk is, dat het moeilijk is om het goede nieuws 
te geloven dat we allemaal vergeven zijn en 
onvoorwaardelijk geaccepteerd worden door God. 

 
Een Koninkrijk Verdeeld tegen zichzelf Kan niet 

staan 
Nu kan de vraag gesteld worden: als God 

verantwoordelijk is voor de executie van de 
onrechtvaardigen, waarom doet hij ze dan later weer 
opstaan?    Is Hij iemand die kwaadaardige mensen zou 
doden en ze dan ook op een later tijdstip zou doen 
herrijzen?    De volgende uitspraak van Jezus is een eeuwig 
principe:  

 
Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt tot 

woestenij gebracht, en elke stad of elk huis dat tegen zichzelf 
verdeeld is, zal niet standhouden. Als Satan Satan verdrijft, 
is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn koninkrijk dan 
overeind blijven? (Mattheüs 12: 25-26). 

 
Als we dit principe opnieuw zouden bevestigen en 

God zouden plaatsen als degene op wie het van 
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toepassing is in plaats van Satan, dan zou dat betekenen: 
'Als God met zichzelf werkt, of als God eerst 
kwaadaardige mensen doodt en ze dan later weer tot 
leven brengt, dan werkt Hij op een chaotische manier en 
is Hij verdeeld tegen zichzelf. Hoe zal zijn koninkrijk dan 
overeind blijven?    

Het principe dat een verdeeld koninkrijk niet 
standhoudt, blijkt duidelijk uit wat er sinds de zonde van 
Adam en Eva in onze wereld is gebeurd, en uit het feit dat 
dit ook nu nog gebeurt. Het is een feit en geldt over de hele 
linie in alle relaties en situaties. We weten dat Gods 
koninkrijk voor altijd zal blijven bestaan, dus door 
afleiding kunnen we zeggen dat Zijn koninkrijk geen 
verdeeld koninkrijk is.  

De bovenstaande verklaring van Jezus verklaart dat 
het koninkrijk van Satan inderdaad een verdeeld 
koninkrijk is en dat het uiteindelijk niet zal standhouden, 
dat wil zeggen dat het niet tot in de eeuwigheid zal duren. 
Het bewijs dat Lucifer en zijn principe niet zullen 
standhouden is gegeven in Jesaja 14:  

 
Degenen die je zien zullen naar je staren en over je 

nadenken: Is dit de man die de aarde deed beven, die de 
koninkrijken deed schudden, die de wereld als een woestijn 
maakte en de steden omverwierp, die zijn gevangenen niet naar 
huis liet gaan? Alle koningen van de natie liggen in glorie, ieder 
in zijn eigen graf; maar u wordt, weg van uw graf, uitgeworpen 
als een verafschuwde tak, gekleed met de gedode, die door het 
zwaard wordt doorboord, die naar beneden gaan naar de stenen 
van de kuil, als een lijk dat onder de voet wordt gelopen. U zult 
niet met hen begraven worden, want u hebt uw land vernietigd, 
u hebt uw volk gedood. "Moge het nageslacht van de 
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boosdoeners nimmer meer genoemd worden! (Jesaja 14:16-20) 
 
 Die laatste kreet, Moge het nageslacht van boosdoeners 

nevermore worden genoemd!, roept Jezus' woorden op dat 
een koninkrijk of huis dat tegen zijn eigen belangen in 
handelt door zijn eigen mensen te vernietigen of uit te 
schakelen, niet zal standhouden, en zijn nakomelingen 
niet meer, want aan dat koninkrijk zal spoedig een einde 
komen. 

 
Licht en duisternis kunnen zich nooit mengen     
God is licht. Het woord 'Licht' wordt symbolisch 

gebruikt met betrekking tot Gods natuur en Zijn essentie. 
Duisternis is het ultieme antithetische symbool voor het 
licht en in de Bijbel wordt de term duisternis gebruikt om 
de aard van Satan te beschrijven, de principes die hij in het 
universum introduceerde en zijn bedrog over het karakter 
van God. Licht en duisternis kunnen nooit tot één geheel 
worden samengevoegd, omdat licht en duisternis niet uit 
dezelfde bron kunnen worden voortgebracht. Een poging 
om de twee te vermengen zal nooit slagen, zelfs als een 
engel uit de hemel zegt dat het zo zou kunnen zijn. Het is 
daarom uiterst verontrustend om te zien dat deze 
bedrieglijke informatie onderdeel is geworden van het 
reguliere spirituele denken. Dat zo'n vermenging kan 
plaatsvinden is een absolute leugen en wordt alleen nog 
maar gepromoot om de mensheid te misleiden.  

Satan en zijn engelen bevorderen de leugen om 
bepaalde snode redenen. Hij gelooft dat als hij het 
menselijk ras kan overtuigen dat het karakter van God 
bestaat uit deze dualiteit van licht en duisternis, dan zal 
hij, Satan, als het menselijk ras gelooft en de principes 
accepteert die betrokken zijn bij dit onjuiste concept van 
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God, in feite degene zijn die wordt aanbeden. Dat hij 
probeert aanbeden te worden, blijkt uit Ezechiël 28:2:  

 
Omdat je hart is opgetild, en je zegt: 'Ik ben een god, ik zit 

in de zetel van de goden'.  
 
En 
 
je hart is opgetild vanwege je schoonheid, je hebt je 

wijsheid gecorrumpeerd vanwege je helderheid (Ezechiël 
28:17). 

Zo'n instructie dat God gemaakt is van duisternis en 
licht zal nooit voortkomen uit God of Zijn engelen, want 
het is niet de waarheid, want God is licht en in Hem is er 
helemaal geen duisternis. 

 
Paul leidt ons naar het juiste perspectief 
Het woord 'godslastering' betekent: vernederen, 

belasteren, onheilspellend spreken, doorschelden, 
vernederen. Het zou dus ontegenzeggelijk godslasterlijk 
zijn om te proberen ons geloof in een God van 
willekeurige beloning en bestraffing te rechtvaardigen 
zonder het dilemma dat dit dogma met zich meebrengt te 
confronteren.    Het is raadzaam om de fout te overwegen 
die de mensen die ten tijde van Jezus leefden maakten, 
namelijk dat ze dachten dat Hij Beelzebub was. We 
kunnen in dezelfde put vallen als zij, en de belichaming 
van het kwaad begaan door te geloven dat God een 
willekeurige God is, wanneer Hij enkel en alleen AGAPE-
liefde is. Gods AGAPE-liefde is het directe 
tegenovergestelde van deze tweeledige 
persoonlijkheidsgod van willekeurige beloning en 
bestraffing. Het uitdragen van zo'n verkeerd geloof over 
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God is het toppunt van een slechte dienstbaarheid aan de 
mensheid.    Wat een afschuwelijke en verraderlijke 
voorstelling van God is er in het toeschrijven van deze 
dualiteit aan Zijn karakter. Dit heersende geloof is een 
vernederende vervorming van Zijn karakter van AGAPE-
liefde. Paulus stelt dat de God van de AGAPE-liefde van 
het universum haaks staat op deze stamgod van 
willekeurige beloning en straf. Paulus bevestigt dat, 
omdat God AGAPE-liefde is, Hij alle kwaad op Zich nam 
in de persoon van Jezus Christus aan het kruis: 
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Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 
te zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed 
mens misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God 
toont zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor 
ons stierf toen we nog zondaars waren. Veel meer dan dat, 
nu we door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn, zullen we door 
Hem verlost worden van de toorn. Want als wij, toen wij 
vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van 
Zijn Zoon, nog veel meer, dan zullen wij door Zijn leven 
gered worden (Romeinen 5: 6-10). 

 
Het licht van het lichaam is het oog 
In Matteüs 6:22-23 beschrijft Jezus de geest die alleen 

door God's principe wordt bestuurd zoals die door de boom 
des levens wordt voorgesteld, en die niet met enige vorm 
van duisternis is bezoedeld: 

 
De lamp van het lichaam is het oog. Als je oog dus goed 

is, zal je hele lichaam vol licht zijn. Maar als je oog slecht is, 
zal je hele lichaam vol met duisternis zijn. Als daarom het 
licht dat in je is duisternis is, hoe groot is die duisternis dan.     

 
Het oog symboliseert de geest en zijn overtuigingen. 

Als je oog dus goed is, verwijst het naar de menselijke geest 
die wordt beheerst door het enige principe dat de 
levensboom vertegenwoordigt. Het verwijst naar het 
verstand dat met zekerheid weet dat God AGAPE-liefde 
is en dat AGAPE-liefde Zijn gerechtigheid is. Als de 
levensboom openbaart dat God AGAPE-liefde is, zodat de 
menselijke geest gelooft en dit ene principe, dat door de 
levensboom wordt vertegenwoordigd, accepteert, dan zal 
het hele lichaam vol met licht zijn. Deze geest is 
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doordrenkt en verzadigd met goddelijke wijsheid, de 
goddelijke kennis van God. Dan zal het hele lichaam vol 
met licht zijn, wat een onberispelijke kennis van het 
karakter en de gerechtigheid van God is.  

Hier kunnen we een andere spreuk van Jezus bekijken, 
die waarin hij het concept van de gist gebruikt om zijn 
boodschap over te brengen: 

 
Het koninkrijk der hemelen is als een zuurdesem, die een 

vrouw nam en zich verborg in drie maten van de maaltijd 
totdat het allemaal gezuurd was (Matteüs 13:33). 

 
Gist heeft de kracht om het hele deeg te penetreren, en 

zelfs een kleine hoeveelheid toegevoegd aan het deeg 
voert zijn werk in het geheel uit. Dus de juiste kennis van 
God: eens begrepen en geaccepteerd door de ziel zal het 
leven en de handelingen van de hele persoon beïnvloeden. 

Alleen deze juiste kennis van Zijn karakter zal een 
praktische invloed hebben op het handelen van de mens, 
die door het aanschouwen van de goedheid van de God 
van de schepping zal veranderen van heerlijkheid naar 
heerlijkheid.  

Maar als je oog slecht is, verwijst het naar de geest die 
wordt beheerst door het principe van Satan, 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Deze geest is in absolute duisternis over Gods 
karakter. Als negenennegentig procent van een geest 
correct is over Gods inborst, maar één procent is 
gebrekkig, dan is de hele kennis van God scheef. In dit 
opzicht geeft Jezus deze waarschuwing: 

 
Neem daarom in acht dat het licht dat in u is geen duisternis 

is (Lucas 11:35). 



328 

 

 
Daarom moeten we, volgens Jezus, aandacht besteden 

aan iets dat van groot belang is. We moeten niet toestaan 
dat Satan onze geest bedriegt door te geloven dat 
sommige of een van de werken van de duisternis deel 
uitmaken van God's activiteiten. Zorg er daarom volgens 
Jezus voor, dat het verstand dat we hebben niet bezoedeld 
wordt door enige duisternis, enig kwaadaardig begrip van 
Gods karakter, want de gevolgen daarvan zijn totale 
duisternis in dit verband.  

Dit kan weer verklaard worden door het gebruik van 
Jezus' zuurdesem als een voorbeeld van zuurdesem van 
spirituele waarheden:  

 
Toen Zijn discipelen naar de andere kant waren 

gekomen, waren ze vergeten om brood te nemen. Toen zei 
Jezus tegen hen: 'Let op en pas op voor de zuurdesem van de 
Farizeeën en de Sadduceeën. En zij redeneerden onder elkaar 
en zeiden: 'Het is omdat we geen brood hebben genomen'. 
Maar Jezus wist het en zei tot hen: 'O, gij van weinig geloof, 
waarom redeneert gij onder elkaar, omdat gij geen brood hebt 
gebracht? Begrijpt u het nog niet, of herinnert u zich de vijf 
broden van de vijfduizend, en hoeveel manden u hebt 
opgenomen? En de zeven broden van de vierduizend en 
hoeveel grote manden hebt u opgenomen? Hoe komt het dat 
jullie niet begrijpen dat ik niet met jullie heb gesproken over 
brood? - maar om op te passen voor de zuurdesem van de 
Farizeeërs en de Sadduceeërs. Toen begrepen ze dat Hij hen 
niet vertelde om te waken voor de zuurdesem van brood, 
maar voor de leer van de Farizeeërs en Sadduceeën (Matteüs 
16:5-12). 

 
De zuurdesem van de Farizeeën groeide, hoewel ze 
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begonnen met een klein misverstand over God, uit tot de 
hele klomp van hun begrip van God, waardoor ze God zo 
verkeerd inschatten en verkeerd begrepen, dat ze op het 
punt kwamen om Jezus Christus ter dood te veroordelen 
en Hem onder de overtreders te tellen.  

 Volgens Jezus in Lucas 11:36 is het tegenovergestelde 
ook waar:  

 
Als je hele lichaam dan vol licht is, zonder dat het donker 

is, zal het hele lichaam vol licht zijn, zoals wanneer het felle 
schijnsel van een lamp je licht geeft. 

 
Jezus stelt een correcte kennis van Gods gerechtigheid, 

Gods karakter van AGAPE-liefde, gelijk aan het feit dat de 
hele geest vol licht is en dus geen foutief geloof in God 
heeft.  

 
Geen enkele duisternis in Gods karakter 
De apostel Johannes zorgt ervoor dat Gods karakter 

niet wordt gecorrumpeerd door verkeerde opvattingen als 
hij dat zegt: 

 
 Dit is de boodschap die we van Hem hebben gehoord en die 

we aan u verklaren, dat God licht is en in Hem helemaal geen 
duisternis is (1 Johannes 1:5). 

 
Het is duidelijk dat er in deze uitspraak 'helemaal' 

geen plaats is voor duisternis van welke aard dan ook in 
God. Jezus kwam van de Vader om ons zijn eeuwige 
principes te leren:  

 
Want ik heb hen de woorden gegeven die U mij hebt 

gegeven (Johannes 17:8). 
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Als de essentie van God AGAPE liefde, licht en leven 

is, dan is God van binnen en van buiten alleen maar 
Liefde, Licht en Leven: 

 
Een goed mens uit de goede schat van zijn hart brengt 

het goede voort; en een slecht mens uit de slechte schat van 
zijn hart brengt het kwade voort. Want uit de overvloed van 
het hart spreekt zijn mond (Lucas 6:45). 

 
Deze woorden en principes werden uitgedrukt door 

Jezus Christus, die de ultieme openbaring van God is, en 
zijn als zodanig evenzeer van toepassing op Hem als op 
ons.  

Aangezien God onveranderlijk is, volgt hieruit dat Hij, 
ongeacht de omstandigheden waarmee Hij 
geconfronteerd wordt, geen kwade daden kan produceren 
omdat Hij AGAPE-liefde is. AGAPE-liefde is alles wat 
voortkomt uit de schat van Gods hart, dus wordt Hij 
voorgesteld als zijnde licht waarin geen enkele duisternis 
bestaat.
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Zeven 
 
EEN EXTRA DAG IN DE CREATIEWEEK 
 
De schepping was perfect tot het goede en het kwade 

werd geadopteerd... 
Door het boek Genesis' verslag van de schepping 

nemen we Gods onzichtbare essentie en Zijn onzichtbare 
eigenschappen waar. Toen God onze aarde schiep was het 
zo'n adembenemend gezicht om te zien, haar pracht zo 
prachtig dat zelfs de ochtendsterren samen zongen en alle 
zonen van God reageerden met geschreeuw van vreugde:  

 
Waar was je toen ik de fundamenten van de aarde legde? 

Zeg het me, als je begrip hebt. Wie heeft de afmetingen ervan 
bepaald? Dat weet je toch wel? Of wie heeft de lijn erop 
gespannen? Waaraan werden de fundamenten bevestigd? 
Of wie legde de hoeksteen, toen de ochtendsterren samen 
zongen, en alle zonen van God schreeuwden om vreugde? 
(Job 38:4-7). 

 
Toen zag God alles wat Hij had gemaakt, en het was 

inderdaad heel goed. Dus de avond en de ochtend waren de 
zesde dag (Genesis 1:31). 

 
Gods oorspronkelijke ongerepte schepping was 

ongetwijfeld veel glorieuzer dan alles wat we nu zien. Het 
weerspiegelde zichtbaar de Schepper. We zijn nog steeds 
in ontzag voor de pracht en praal van die perfecte 
Schepping, zelfs na alle schade die Satan, de zonde en de 
gevallen mensheid er in de loop van de millennia aan 
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hebben toegebracht. De schepping van onze kosmos was 
onvergelijkbaar met alles wat hemelse wezens eerder 
hadden gezien, omdat zij voor het eerst met eigen ogen het 
proces van de schepping zagen. Hun reactie geeft ons een 
gevoel van hun gemoedstoestand toen ze de prachtige 
pracht en praal zagen, en ze schreeuwden van vreugde 
met zo'n uitbundigheid dat hun koor van euforische 
stemmen het hele universum moet hebben gevuld.    

  
Creatie was zeer goed 
Toen het hele scheppingswerk, dat God had 

overwogen en gepland, in zijn ultieme volmaaktheid 
werd voltooid, verkondigde God ondubbelzinnig dat het 
inderdaad heel goed was. Deze verklaring bevestigt en 
bevestigt categorisch dat God persoonlijk een absoluut 
onberispelijk leefgebied voor Adam en Eva heeft 
geschapen om over te heersen, waarbij zij beiden de top 
van zijn schepping vormen. Er was geen spoor van 
ontaarding, geen zweem van vernietiging of de geringste 
schaduw van de dood in Gods oorspronkelijke schepping. 
Niets van satanische oorsprong was toegestaan om de 
volmaakte ongerepte schepping van God te onteren.  

Nadat Adam en Eva gezondigd hadden door Satan te 
gehoorzamen, gaven ze hun heerschappij over de aarde 
op aan de Vernietiger. Pas nadat de Vernietiger de vorst 
van deze wereld werd (Johannes 12:31), en pas na de 
invoering van zijn rechtsorde, begon de volmaakte 
schepping van God negatief te worden beïnvloed.  

Wie de Vernietiger is, wordt duidelijk aangegeven in 
de Openbaring: 

 
En zij hadden als koning over hen de engel van de 
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bodemloze put, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon is, 
[BESTRUCTIE], maar in het Grieks heeft hij de naam 
Apollyon, [BESTROUWER] (Openbaring 9:11; 
cursivering toegevoegd). 

 
Jezus kwam naar de aarde om het karakter van God te 

onthullen en om de aarde en de rest van het universum te 
verlichten van het cruciale en kritische feit dat Satan de 
Moordenaar en de Vernietiger is. In de volgende tekst zien 
we dat Jezus, in vergelijking met Satan, niet alleen de 
gever van het leven is, maar ook van het overvloedige 
leven: 

 
De dief komt niet anders dan om te stelen, en te doden 

en te vernietigen. Ik ben gekomen om het leven te hebben en 
om het overvloedig te hebben (Johannes 10:10). 

 
Duisternis, lijden, verwoesting en dood kwamen 

binnen door de dief, Satan, via onze eerste ouders van de 
mensheid, die zich had gehouden aan zijn wet voor het 
bestuur.  De vernietigende dief beïnvloedde de hele 
schepping, van het levenloze tot het levenloze.  

 
Gods karakter van AGAPE Liefde had door de 

schepping moeten worden gezien... 
In het scheppingsverslag wordt het onzichtbare 

karakter van God zichtbaar aangetoond. Als de 
onvervalste pracht en praal van God's schepping terecht 
wordt waargenomen en begrepen, dan zou dit moeten 
bepalen en bevestigen dat Satan niemand kan bedriegen 
die het karakter van de Schepper kent. Gods volmaakte 
karakter wordt weerspiegeld in Zijn volmaakte 
schepping. Het is echter duidelijk dat Satan de mensheid 
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heeft bedrogen en nog steeds bedriegt, te beginnen met 
Adam in de volmaakte wereld en verder te gaan met 
degenen die het onvolmaakte hebben geërfd. Alleen al 
door Zijn volmaakte voortreffelijke schepping te 
observeren, zou het voor niemand mogelijk moeten zijn 
om Satan's verkeerde voorstelling van zaken te geloven 
dat God de vernietiger van Zijn eigen werken is.  

De oorspronkelijke creatie weerspiegelde het karakter 
van de Schepper meer dan voldoende. Er was geen 
dissonantie in te vinden, zelfs niet in de meest minuscule 
componenten. De schepping resoneerde ook met de 
grootmoedigheid van de AGAPE-liefde van de Schepper 
op de meest diepgaande manieren. Het meesterwerk van 
de Schepper toont op de meest exquise en sublieme 
manieren aan dat Hij alleen het fijnste van alles creëert, 
een feit dat zelfs vandaag de dag nog gemakkelijk door 
observatie geverifieerd kan worden.  

En toch werd Eve bedrogen. Het bedrog kwam binnen 
toen Adam en Eva deelnamen aan Satan's principe van 
goed en kwaad. Omdat zij de leugen van Satan geloofden, 
waren hun geesten scheefgetrokken en kon de volmaakte 
schepping hen geen juist begrip meer geven van Gods 
karakter. Omdat onze geesten nog steeds in Adam zijn en 
niet in Christus, faalt de volmaakte schepping in haar 
werk om Gods karakter aan ons te openbaren.  

Met dit in het achterhoofd is het gemakkelijker om te 
zien dat alle daaropvolgende marrering van deze 
volmaakte planeet het werk is van Gods tegenstander en 
van hen die zich aan zijn principe houden. Oorzaak en 
gevolg, niet God, zal hen vernietigen die de aarde vernietigen 
(Openbaring 11:18).  
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Zelfs nu onthult de schepping Gods karakter van 
liefde... 

Het karakter van God is, gezien het empirische bewijs 
van de schoonheid van Zijn schepping, gemakkelijk te 
onderscheiden. Dit is zelfs te zien in het daaropvolgende 
vernietigende werk van Satan en zijn afgezanten nadat 
Adam en Eva hun trouw aan hem hadden gegeven. Als 
we alleen maar de aard van die oorspronkelijke schepping 
zouden begrijpen, zouden we ons realiseren hoezeer deze 
de AGAPE-liefde van God weerspiegelde voordat Satan 
en de zonde deze begon te bezoedelen.     De apostel 
Paulus wijst ons in die richting, als hij zegt dat als de 
schepping nauwkeurig wordt waargenomen en 
geanalyseerd, niemand ooit zal geloven dat God op 
enigerlei wijze zijn vernietiger is: 

 
Want wat van God bekend is, is in hen openbaar, 

want God heeft het hen laten zien. Want sinds de 
schepping van de wereld zijn Zijn onzichtbare 
eigenschappen duidelijk zichtbaar, begrepen door de 
dingen die gemaakt zijn, zelfs Zijn eeuwige kracht en 
Godheid, zodat ze zonder excuus zijn, want hoewel ze 
God kenden, verheerlijkten ze Hem niet als God en waren ze 
niet dankbaar, maar werden ze nutteloos in hun gedachten, 
en hun dwaze harten werden verduisterd. Door te belijden 
dat ze wijs waren, werden ze dwaas en veranderden ze de 
heerlijkheid van de onkreukbare God in een beeld dat 
gemaakt was als een verdorven mens - en vogels en 
viervoetige dieren en kruipende dingen (Romeinen 1:19-
23; cursivering toegevoegd). 

 
De New King James Version heeft een notatie voor dit 

vers dat het woord duidelijk het woord manifest vervangt, 
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en onder hen te vervangen in hen. Deze correcties staan 
dichter bij het Grieks en verduidelijken de betekenis van 
deze passage. De vertalingen die zeggen dat wat er van God 
bekend is, daarin of daarin manifest is, geven niet de juiste 
betekenis. De duidelijkste betekenis, die past bij vers 
twintig, is duidelijk onder hen. Vers twintig vertelt ons 
duidelijk dat het sinds de schepping van de wereld is dat 
zijn onzichtbare eigenschappen duidelijk worden gezien, 
begrepen door de dingen die werden gemaakt. Zo is God 
duidelijk onder de mensen door alles wat we om ons heen 
mogen waarnemen dat nog steeds het volmaakte 
handwerk van God bewaart. Vergelijk de bovenstaande 
passage van de Nieuwe Koning Jacobus met de Berkeley-
versie van het Nieuwe Testament hieronder: 

 
Want wat bekend kan zijn over God is voor hen duidelijk, 

want God heeft het hen laten zien. Vanaf de schepping van de 
wereld zijn Zijn onzichtbare kwaliteiten, zoals Zijn eeuwige 
kracht en goddelijke natuur, door Zijn handwerk geestelijk 
onderscheiden, zodat ze zonder voldoende verontschuldiging 
zijn. Want hoewel ze kennis van God hadden, slaagden ze er niet 
in Hem als God te prijzen en te bedanken. In plaats daarvan 
gaven ze zich over aan hun nutteloze speculaties, totdat hun 
domme geesten allemaal in het duister tastten. Bewerend slim te 
zijn, speelden ze de dwaas. Ze veranderden zelfs de glorie van 
God onsterfelijk in beelden in de vorm van sterfelijke mensen en 
vogels, viervoeters en reptielen [HEBBEN EEN 
KARAKTERLIJKE SATAN] (nadruk toegevoegd). 

 
 We hebben geen excuus om Gods karakter niet te 

kennen... 
De apostel Paulus zegt dat we geen excuus hebben om 
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het karakter van God niet te kennen, want wat er van God 
bekend is, is duidelijk onder ons, want God heeft het ons 
laten zien. Wat is duidelijk onder ons dat we mogen weten 
wat er van God bekend mag zijn? En hoe heeft God het 
ons getoond? God heeft het ons getoond door de 
volmaakte schepping te openbaren die in zes dagen 
voltooid is en door ons de zevende dag te geven waarop 
God gezegend en geheiligd is. Vers twintig bevestigt dat 
God's onzichtbare kwaliteiten worden gezien door zijn 
handwerk, dat een verwijzing is naar de schepping: 

 
Want sinds de schepping van de wereld zijn zijn 

onzichtbare eigenschappen duidelijk zichtbaar, begrepen 
door de dingen die gemaakt zijn, zelfs zijn eeuwige kracht en 
Godheid, zodat ze zonder excuus zijn (Romeinen 1:20). 

 
Wat zijn Gods onzichtbare kwaliteiten? Ze zijn Zijn 

eeuwige kracht en goddelijke natuur. En wat is Gods 
eeuwige kracht en goddelijke natuur, maar de essentie van 
Zijn wezen, dat wil zeggen Zijn AGAPE-liefde? Want God 
is liefde (1 Johannes 4:8). 

Hoe kunnen wij, die in een wereld leven die lang door 
de zonde is aangetast en die slechts een schaduw is van 
die volmaakte schepping, nog steeds getuige zijn van zijn 
eeuwige kracht en goddelijke natuur? We kunnen er 
getuige van zijn door te weten wat er gezegd wordt over 
de scheppingsweek en de zevende dag die Hij gezegend 
en geheiligd heeft: 

 
Toen zag God alles wat Hij had gemaakt, en het was 

inderdaad heel goed. Dus de avond en de ochtend waren de 
zesde dag. Zo waren de hemelen en de aarde, en al het andere, 
klaar. En op de zevende dag beëindigde God zijn werk dat 
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Hij had gedaan, en op de zevende dag rustte Hij uit van al 
zijn werk dat Hij had gedaan. Toen zegende God de zevende 
dag en heiligde het, omdat Hij daarin rustte van al Zijn werk 
dat God had geschapen en gemaakt (Genesis 1:31-2:3). 

 
Toen zag God alles wat Hij had gemaakt, en het was 

inderdaad heel goed (Genesis 1:31).  
 
Dit zeer goede geldt voor de totaliteit van het voltooide 

scheppingswerk in zijn perfectie. De schepping van de 
wereld door God, in zijn ongerepte volmaaktheid, 
openbaart ons zijn onzichtbare eigenschappen die 
duidelijk zichtbaar zijn: dat Hij de Schepper is, en dat elke 
latere vernietiging van zijn schepping niet zijn werk is, 
zodat we zonder excuus zijn karakter niet kennen. 
Daarom is alles wat deze volmaakte schepping markeert 
niet het werk van God, maar het werk van Satan, en we 
zijn zonder excuus in het niet onderscheiden van het werk.  

van God en het werk van Satan.  
 
De betekenis van de zevende-daagse sabbat - Gods 

scheppingsvermogen 
De zevende dag zou een gedenkteken zijn van het feit 

dat God de Schepper is en niet de Vernietiger. Dit is wat 
God deed met de extra vierentwintig uur durende 
periode:    God zegende de zevende dag en heiligde het 
om een gedenkteken te zijn voor Zijn scheppingswerk, 
zodat we onomstotelijk kunnen weten dat elke volgende 
mars van Zijn volmaakte schepping niet het werk van de 
Schepper is.  

 
We hebben het karakter van God veranderd om het 

onze te weerspiegelen. 
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Ze belijdend dat ze wijs zijn, werden ze dwaas en 

veranderden de glorie van de onkreukbare God in een beeld 
dat gemaakt is als een omkoopbaar mens - en vogels en 
viervoetige dieren en kruipende dingen (Romeinen 1:22-23). 

 
We hebben de glorie van de onkreukbare God veranderd in 

een beeld dat gemaakt is als de omkoopbare mens - de gevallen 
mens, de mens die heeft geleefd volgens het principe van 
goed en kwaad. Door te geloven dat God zowel de Schepper 
als de Vernietiger is, zijn we dwaas geworden: door te 
belijden dat ze wijs zijn, zijn ze dwaas geworden. We 
veranderden dan de glorie van de onkreukbare God in een beeld 
dat gemaakt is als een verdorven mens. 

Met andere woorden, toen we van de boom van de kennis 
van goed en kwaad aten, begonnen we het beeld van Satan 
te weerspiegelen in plaats van het beeld van God. In de 
volgende stap maakten we God als ons, als een verdorven 
mens, en maakten we Hem tot een God van goed en kwaad, 
waarbij we de Schepper en de Vernietiger met elkaar 
verwarden. 

De mens heeft van God ook een beeld gemaakt dat als 
kruipende dingen is gemaakt, een beeld dat uiteindelijk 
het karakter van Satan oproept. De woorden kruipende 
dingen zijn ook een verwijzing naar de slang, de gevallen 
Lucifer. De slang was het medium waardoor Lucifer koos 
om met Eva te communiceren.  

 
De sabbat is een gedenkteken voor de Schepper en 

een herinnering dat hij niet de Vernietiger is. 
Het is eigenaardig dat God in de scheppingsweek een 

extra vierentwintig uur durende periode heeft geschapen, 
vooral gezien het feit dat Hij op die dag niets heeft 
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geschapen. Aan het einde van de zesde dag had Hij al een 
einde gemaakt aan Zijn werk dat Hij had gedaan. Veel 
ongebruikelijker en verbazingwekkender is de 
buitengewone betekenis die God aan deze dag toekent in 
verband met de heiligheid van zijn karakter. Ongelooflijk 
genoeg werd er tijdens de scheppingsweek een volledige 
vierentwintigjarige periode gewijd, gewijd, geheiligd en 
gezegend door God. Misschien vereist deze opmerkelijke 
waarheid dat we ons serieus verdiepen in de reden van 
haar heiligheid.   

 
Toen zegende God de zevende dag en heiligde het, omdat 

Hij daarin rustte van al Zijn werk dat God had geschapen 
en gemaakt (Genesis 2:3). 

 
 
 
De sabbat werd gegeven om ons te herinneren aan 

Gods karakter... 
God heeft geen andere periode gezegend en geheiligd 

dan de zevende dag. Door de hele Bijbel heen kan men 
geen andere dag vinden die Hij uitsluitend noemt als de 
sabbat, als de dag van aanbidding. Dit is de dag die Hij 
ons specifiek opdraagt te herdenken in het vierde gebod: 
Herinner de sabbatdag, om deze heilig te houden: 

 
 Denk aan de sabbatdag om het heilig te houden. Zes dagen 

zult u werken en al uw werk doen, maar de zevende dag is de 
sabbat van de Heer, uw God. Daarin zult u geen werk doen; u, 
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw mannelijke knecht, 
noch uw vrouwelijke knecht, noch uw vee, noch uw vreemdeling 
die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de 
hemelen en de aarde, de zee en alles wat zich daarin bevindt, 
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gemaakt en de zevende dag rust gegeven. Daarom zegende de 
Heer de sabbatdag en heiligde deze (Exodus 20:8-11). 

 
De reden dat Hij ons herinnert is dat de diepe spirituele 

betekenis van de sabbat anders zou worden vergeten, en 
we zien dat dat inderdaad het geval is.    

 
De sabbat werd gegeven om onze verwarring over de 

identiteit van God weg te nemen.  
Op de zevende dag rustte God uit van al Zijn werk dat 

God had geschapen en gemaakt. Hij stelde vast dat deze 
vierentwintig uur durende periode een onmisbaar 
onderdeel vormt van de onthulling van Zijn karakter als 
de Schepper. Dit bevestigt Hij door de zevende dag te 
zegenen en te heiligen, en het in te stellen als    een 
gedenkteken voor Zichzelf als de Schepper. Door dit 
gedenkteken mogen we Hem nooit verwarren met de 
Vernietiger. Gezien al deze aanwijzingen die Hij voor ons 
heeft achtergelaten, is onze onwetendheid in het niet juist 
opvatten van Gods karakter onvergeeflijk, zoals de apostel 
Paulus al zei.  

 
God gezegend en geheiligd de zevende dag 
God wilde er zeker van zijn dat de onweerlegbare 

waarheid over Zijn karakter van AGAPE-liefde nooit 
wordt gecompromitteerd, ontkend of op enigerlei wijze 
geneutraliseerd. Daarom deed God op de zevende dag iets 
buitengewoons in vergelijking met Zijn handelingen op de 
voorgaande zes dagen van de schepping. Hij schiep, 
instelde en stelde een extra vierentwintig uur durende 
periode in die Hij aan Adam en Eva en al hun nageslacht 
gaf voor een zeer specifiek doel. God zegende de zevende 
dag en heiligde deze zodat de mens, die de bekroning is 
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van zijn creativiteit en die werd geschapen voordat de 
zevende dag werd geschapen, zich eens per week zou 
herinneren dat God de Schepper is en niet de Vernietiger 
van zijn schepping.  

 
De sabbat werd gecreëerd na de schepping van de 

mens... 
Na de voltooiing van Zijn schepping lezen we: toen zag 

God alles wat Hij had gemaakt, en het was inderdaad heel goed. 
Dus de avond en de ochtend waren de zesde dag (Genesis 1:31). 

 
Want in zes dagen heeft de Heer de hemelen en de aarde, 

de zee en alles wat zich daarin bevindt, gemaakt en de 
zevende dag rust gegeven. Daarom zegende de Heer de 
sabbatdag en heiligde deze (Exodus 20:11). 

 
Het was onmiddellijk na de zesde dag dat God Adam 

en Eva iets gaf dat zo bijzonder was dat ze het moesten 
observeren en het voor altijd samen met de Schepper 
moesten vieren. Het belang dat deze dag had voor God, 
Adam en Eva en hun toekomstige nakomelingen, blijkt uit 
het feit dat God wachtte om het in te stellen tot na de 
schepping van Adam en Eva. We mogen de betekenis van 
deze realiteit niet verliezen.  

Zodra Adam en Eva bewuste wezens werden, gingen 
ze de zevende dag in, de dag die God zegende en heiligde 
en die later de sabbat werd genoemd. Het woord rust heeft 
in dit verband niets te maken met fysieke rust, want Adam 
en Eva hadden geen enkel werk gedaan. Zij gingen de dag 
van de rust aan om een andere reden dan het feit dat ze 
fysiek uitgeput waren. Daarom moeten we ernaar streven 
om te begrijpen wat deze rust betekent.  
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God gezegend en geheiligd, de zevende dag, die later 
de sabbat werd genoemd. 

Het is een vaststaand feit dat God aan het einde van 
de zesde dag al zijn scheppingswerk heeft gestaakt. 
Daarom rustte Hij op de zevende dag uit van al Zijn werk 
dat Hij had gedaan.    Meer relevante en belangrijke 
informatie wordt later in de Schriften gegeven over deze 
specifieke zevende dag van Genesis 2:2: De Heer noemde 
deze dag specifiek de sabbatdag die Hij al gezegend had...en 
geheiligd (Exodus 20:10). 

 
God rustte op de zevende dag 
God schiep een extra vierentwintig uur durende 

periode die Hij zegende en heiligde.  Op deze dag 
verrichtte Hij niet dezelfde soort activiteit als in de zes 
voorafgaande dagen. Op deze dag doet God iets radicaal 
anders in vergelijking met de voorgaande zes dagen. Het 
creatieve werk dat Hij op deze dag verrichtte en dat een 
einde maakte aan al Zijn werken die Hij gedaan had, 
bestond uit rusten: Toen zegende God de zevende dag en 
heiligde het, omdat Hij daarin rustte van al Zijn werk dat Hij 
had gedaan (Genesis 2:3). 

 
De schepping was niet compleet zonder de zevende 

dag 
Wat was dit laatste werk dat hij deed en waarna hij 

rustte? Het was de schepping van een dag die Hij 
gezegend en geheiligd heeft. Pas met de toevoeging van 
de zevende dag was de schepping eindelijk klaar, 
compleet. We zijn geneigd te denken dat de schepping 
alleen de fysieke wezens en objecten betrof die op de 
eerste zes dagen waren geschapen, maar de zevende dag 
is net zo goed een deel van Gods scheppingswerk als de 
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dingen die worden gezien.  
Het belang van de zevende dag is cruciaal voor al het 

creatieve werk dat eraan voorafging, want het is het teken 
en het zegel van de Schepper. De Schepper is Degene die 
schept en niet vernietigt; de sabbat is het teken van Degene 
die Zijn schepping zozeer heeft liefgehad dat Hij Zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). 

 
 De sabbat is uniek en onthult het unieke karakter 

van God... 
Slechts één dag in het bijzonder, en geen enkele andere 

dag, van Genesis tot Openbaring, werd door God apart 
gezet. Hij vertrouwde deze dag persoonlijk een unieke 
heiligheid toe, en Hij deed het om zijn karakter te 
weerspiegelen, om de essentie van zijn wezen te 
onthullen. God zegende de zevende dag en heiligde deze. 
De zevende dag is de enige dag van de week die goddelijk 
is geschapen om heilig te zijn.  

 
Zoals Gods karakter onveranderlijk is, zo is de 

sabbat... 
 
Want Ik ben de Heer, Ik verander niet; daarom wordt u 

niet verteerd, o zonen van Jakob (Maleachi 3:6). 
 
Maleachi 3:6 verklaart dat God niet verandert. 

Aangezien de sabbat Gods karakter weerspiegelt, is het 
uiterst belangrijk dat we begrijpen waarom de sabbat 
onveranderlijk is. Als een dag die geschapen is om God te 
weerspiegelen, moet de sabbat Zijn karakter in alle 
aspecten weerspiegelen, en daarom moet het altijd 
dezelfde dag blijven. Het kan onder geen enkele 
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omstandigheid worden veranderd; anders zou het de 
valse indruk wekken dat Hij een wispelturige God is met 
een variabele persoonlijkheid. Als God iets anders zou zijn 
dan AGAPE-liefde, zouden alle gegeven ongunstige 
omstandigheden Hem anders doen reageren dan de 
essentie van Zijn wezen. Het handelen buiten Zijn 
karakter van AGAPE-liefde zou de verklaring afleggen 
dat Hij een veranderlijk karakter heeft, en wij allen die 
tegen Hem zijn zouden inderdaad door Hem worden 
verteerd. De menselijke geschiedenis zelf is het bewijs dat 
God zijn vijanden niet verteert, want de mensheid is er 
nog steeds, en dat geldt ook voor Satan, zijn aartsvijand.    

De waarheid dat God onveranderlijk is, kan niet 
worden betwist en kan van Genesis tot Openbaring 
worden bewezen. Het karakter van God en Jezus is 
gisteren, vandaag en voor altijd hetzelfde (Hebreeën 13:8).  De 
God van de Bijbel is onveranderlijk; daarom worden we 
niet willekeurig door Hem verteerd voor onze zonden. 
Wanneer zo'n vertering plaatsvindt, dan is dat het 
resultaat van het werk van Satan en niet van de 
opzettelijke activiteiten van God. Als de wet een 
beschrijving is van God's karakter, dan zou een 
veranderlijke God resulteren in een veranderlijke wet. Als 
de wet veranderd zou kunnen worden, dan zou Jezus niet 
hoeven te sterven om voor de zonde te zorgen; dan 
zouden we de wet gewoon aanpassen. 

 
De Schepper was Jezus Christus 
De schrijver van het Boek der Hebreeën citeert het 

Oude Testament en spreekt over Jezus Christus: 
 
U, Heer, hebt in het begin het fundament van de aarde 

gelegd en de hemel is het werk van uw handen (Hebreeën 
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1:10). 
 
En weer in het Boek aan de Kolossenzen schrijft 

Paulus: 
 
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene 

over de hele schepping. Want door Hem zijn alle dingen 
geschapen die in de hemel zijn en die op aarde zichtbaar en 
onzichtbaar zijn, of het nu gaat om tronen of heerschappijen of 
vorstendommen of machten. Alle dingen zijn door Hem en voor 
Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en in Hem bestaan 
alle dingen. En Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, die het 
begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen 
de voorrang heeft (Kolossenzen 1:15-18). 

 
 Jezus Christus is de Schepper die deze dag aan Adam 

en Eva heeft gegeven en deze dag heilig heeft gemaakt. 
Daarom kan alleen Jezus vrijmoedig beweren dat Hij de 
Heer van de sabbat is:  

 
De sabbat is gemaakt voor de mens, en niet voor de mens 

voor de sabbat. Daarom is de Zoon des Mensen ook Heer van 
de Sabbat (Marcus 2:27-28). 

 
Jezus Christus heeft duidelijk gezegd dat Hij de Heer 

van de sabbat is.    Omdat Jezus Christus de Schepper is 
die de extra zevende dag heeft geschapen, is Hij daarom 
de Heer van de sabbat. Wanneer we in Openbaring 1:10 
lezen dat Johannes in de Geest was op de dag van de Heer, 
mogen we gerust concluderen dat de dag waar hij naar 
verwijst dezelfde dag is waarover Jezus de Heerschappij 
heeft opgeëist. De dag des Heren kan geen andere dag zijn 
dan de zevende dag van de sabbat, want er is geen andere 
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periode van vierentwintig uur die dit soort preëminentie 
in de hele Bijbel wordt gegeven. Deze dag werd ingesteld 
tijdens de scheppingsweek om de enige reden dat het was 
om Gods karakter van AGAPE-liefde te herdenken als de 
Schepper en niet de Vernietiger. Jezus heeft geen enkele 
andere dag als de dag van de Heer ingesteld, gepromoot 
of voorspeld, behalve de dag waarop Hij de Heer is, en dat 
is de zevende dag van de sabbat.    

 
De sabbat is gemaakt voor de mens 
In de bovenstaande passage uit Marcus verduidelijkt 

Jezus dat het de zevende dag sabbat was die zijn 
oorsprong had in de schepping, want Hij wijst terug naar 
de schepping als Hij zegt dat die voor de mens is gemaakt.  
Hij gaf de sabbat later aan Mozes in de tablet van de Tien 
Geboden, zodat deze kennis niet verloren zou gaan. Jezus 
verklaart verder dat de sabbat voor de mens is gemaakt.  

Zoals we al gezien hebben, werden Adam en Eva op 
de zesde dag geschapen en kregen ze de sabbat op de 
zevende dag. De volgorde waarin de schepping van de 
mens en de sabbat verschenen is van extreme betekenis en 
werpt licht op Jezus' uitspraak dat de sabbat voor de mens 
is gemaakt, en niet voor de mens voor de sabbat. 
Bovendien was de mensheid in Adam en Eva toen de 
sabbat voor de mens werd gemaakt.  

Het woord man in het Grieks betekent een mens.  Het 
kan worden gebruikt om de hele mensheid aan te duiden 
en het kan ook worden gebruikt om een bepaalde man aan 
te duiden. Die bepaalde man is Adam. In het Hebreeuws 
betekent Adam "een mens (een individu of de soort, de 
mensheid)," (Sterke eensgezindheid).  

Toen Jezus verklaarde dat de sabbat voor de mens was 



348 

 

gemaakt, verwees Hij zowel naar Adam als een 
"individu", als naar de "soort, de mensheid". "Daarom 
werd de sabbat die door Jezus Christus voor Adam werd 
gemaakt ook voor de "menselijke soort, de mensheid" 
gemaakt, en het was niet alleen beperkt tot de Joden, zoals 
het door velen verkeerd wordt begrepen.  

 
De sabbat werd opgericht om Gods eeuwige 

karakter aan de mens te tonen. 
Jezus legde de betekenis en het belang van de sabbat 

voor de mensheid uit toen Hij zei dat de sabbat voor de 
mens was gemaakt, en niet voor de mens voor de sabbat.  
Het principe dat de sabbat vertegenwoordigt is Gods 
karakter van de AGAPE-liefde, die Zijn essentie is, en die 
voorafging aan Adam en de mensheid. Dus het was direct 
na de schepping van Adam dat het principe, dat wordt 
vertegenwoordigd door de zevende dag, aan hem en aan 
de rest van de mensheid (die al in de lendenen van Adam 
waren) werd gegeven.  

 
 
 
Jezus, het hoofd van de kerk van het Nieuwe 

Testament, is ook de Heer van de sabbat voor de kerk 
van het Nieuwe Testament. 

Jezus Christus is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
Alle volgelingen van Jezus Christus zijn het hierover eens. 
Als de sabbat voor de mens is gemaakt, en niet voor de 
mens voor de sabbat, dan bestond de sabbat al voor de 
kerk toen de kerk begon. Daarom is de Zoon des Mensen 
ook de Heer van de Sabbat, want het is een geschenk voor 
de kerk. 

 



349 

 

De schepping van de zevende dag zegt niet 's avonds 
en 's morgens zoals de vorige zes dagen. 

Er is een sublieme spirituele reden waarom het verslag 
van deze specifieke zevende dag niet eindigt met de 
zinsnede dat de avond en de ochtend de zevende dag was, zoals 
de beschrijving van de voorgaande zes dagen.    Die 
terminologie bevestigde dat elke dag een vierentwintig 
uur durende periode was die dag en nacht werd 
ingehaald. Hoe komt het dan dat de zevende dag, 
waarvan we allemaal weten dat het ook een periode van 
vierentwintig dagen was, niet vermeldt dat de avond en de 
ochtend de zevende dag waren?  

Om de spirituele betekenis van de betekenis van dag 
en nacht op de planeet aarde te begrijpen, moeten we 
begrijpen dat de scheppingsweek een minimodel is van de 
geschiedenis van de aarde. Elke dag van de schepping 
staat voor duizend jaar; de zes dagen staan voor de 
zesduizend jaar waarin Gods licht en de duisternis van 
Satan parallel aan elkaar hebben gelopen, dus dag en 
nacht. 

De Bijbel vertelt ons dat nadat de zonde is uitgeroeid 
uit het universum er geen nacht meer zal zijn: 

 
Er zal daar geen nacht zijn: Ze hebben geen lamp of licht 

van de zon nodig, want de Heer God geeft ze licht. En zij 
zullen voor altijd en eeuwig regeren (Openbaring 22:5). 

 
Als de nacht ophoudt te bestaan nadat de zonde niet 

langer een realiteit is, dan rijst de vraag: waarom was er 's 
nachts in de zes dagen van de scheppingsweek, die ook 
voor de zonde van Adam en Eva was? Dit is raadselachtig, 
vooral als we rekening houden met wat Jezus over 
Zichzelf, de Schepper, heeft gezegd:  
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Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal niet in 

de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben 
(Johannes 8:12). 

 
Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk "Wat is het 

Principe van Goed en Kwaad", had de boom van de kennis 
van goed en kwaad op zich geen inherente kwade 
eigenschappen. Het vertegenwoordigde slechts het 
karakter van Satan en de rechtsstaat van goed en kwaad.  
God stond toe dat Satan zijn principe in het midden van 
de tuin had, in de boom van de kennis van goed en kwaad. 

 Hij liet ook de nacht eerst bestaan met de 
bijbehorende chaos om te laten zien dat de duisternis, die 
het karakter en het principe van Satan 
vertegenwoordigde, al aanwezig was toen Hij zei laat er 
licht zijn:  

 
De aarde was zonder vorm, en leeg; en de duisternis was 

op het gezicht van de diepte. En de Geest van God zweefde 
over het gezicht van de wateren. Toen zei God: 'Laat er licht 
zijn' en er was licht. En God zag het licht dat het goed was; 
en God verdeelde het licht van de duisternis. God noemde het 
licht Dag en de duisternis Hij noemde Nacht. Dus de avond 
en de ochtend waren de eerste dag (Genesis 1: 2-5). 

Want het is de God die het licht heeft bevolen om uit de 
duisternis te schijnen, die in ons hart heeft gescheen om het 
licht van de kennis van de heerlijkheid van God te geven in 
het aangezicht van Jezus Christus (2 Korintiërs 4:6). 

 
De nacht symboliseert het principe van goed en kwaad, 

want het is het principe van de dood. Het bestaan van de 
nacht tijdens de schepping is een verder bewijs dat God 
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Satan de vrijheid had gegeven om zijn principe in onze 
aardse sfeer in te voeren. Maar God heeft de wereld niet 
aan de enige genade van Satan overgelaten, want Zijn licht 
is er altijd. De duisternis is nadrukkelijk niet van God, 
want zoals we in 1 Johannes 1:5 hebben gelezen, is God 
licht, en in Hem is er helemaal geen duisternis. We zien dus 
dat de aanwezigheid van dag en nacht in de zes dagen van 
de schepping een andere manier is om te laten zien wat de 
twee bomen in de tuin vertegenwoordigden: licht en 
duisternis, God en Satan, Gods wet en Satan's wet, leven 
en dood.  

Tijdens de scheppingsweek wordt de zevende dag niet 
beschreven als het hebben van ochtend en avond of dag 
en nacht.    De zevende dag is de belofte en de zekerheid 
dat God zal zegevieren in deze kosmische controverse die 
onze kleine planeet de laatste zesduizend jaar in zijn greep 
heeft gehouden. Satan's principe, voorgesteld door de 
duisternis, de nacht, ontbreekt op de zevende dag omdat 
de zevende dag sabbat ons leert om te rusten in Gods 
liefde, zoals God rustte in zijn liefde. Satan's principes 
maken geen deel uit van wat de sabbat weerspiegelt, en 
zijn leugens over het karakter van God zijn niet aanwezig 
in het principe dat die dag vertegenwoordigt. 

Toen Lucifer afstand deed van het principe dat de 
sabbat van de zevende dag vertegenwoordigt, 
introduceerde hij zijn wet van goed en kwaad. Als gevolg 
daarvan zullen zijn en zijn volgelingen de uitkomst zijn 
van de vernietiging, zoals in Jesaja 14:12-20 staat: 

Hoe ben je uit de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de 
morgen! Hoe je tot de grond toe bent neergehaald, jij die de 
naties verzwakt hebt! Want je hebt in je hart gezegd: Ik zal 
opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de 
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sterren van God; ik zal ook zitten op de berg van de gemeente 
aan de verste kanten van het noorden; ik zal opstijgen boven de 
hoogten van de wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste. Toch zul 
je naar beneden worden gebracht naar Sheol, naar de laagste 
diepte van de kuil. Zij die u zullen zien, en u beschouwen, 
zeggende: "Is dit de man die de aarde deed beven, die de 
koninkrijken deed schudden, die de wereld als een wildernis 
maakte en haar steden vernietigde, die het huis van zijn 
gevangenen niet opende? Alle koningen der volkeren, allen, 
slapen in heerlijkheid, iedereen in zijn eigen huis; maar u wordt 
uit uw graf geworpen als een afschuwelijke tak, als het gewaad 
van hen die gedood zijn, doorgestoken met een zwaard, die 
neergaan op de stenen van de kuil, als een lijk dat onder de voet 
wordt gelopen. U zult niet met hen begraven worden, omdat u 
uw land hebt verwoest en uw volk hebt gedood. Het broedsel van 
de boosdoeners zal nooit worden genoemd [DIT IS DE AARDE, 
SCHOOL EN DE Kuil, DUURT DE MILLENNIUM] (-
onderstreping toegevoegd).  

 
Zij die verlost zijn van Satan's principes zullen de 

duizendjarige sabbat in de transcendente sfeer met de 
Heer van de sabbat ervaren. Bovendien zullen zij zien wat 
er met Lucifer en zijn rechtsorde gebeurt. De 
bovenstaande passage beschrijft dit scenario wanneer het 
zegt Degenen die u zullen zien, en u zullen overwegen, 
zeggende: 'Is dit de man die de aarde deed beven, die 
koninkrijken deed schudden, die de wereld als een wildernis 
maakte en haar steden vernietigde, die het huis van zijn 
gevangenen niet opende? In die tijd, tijdens het millennium, 
zullen alle leiders van de aarde die de principes van Satan 
hadden opgevolgd, in hun graf zijn, in de slaapstand. Ze 
zullen dood zijn, en als zodanig, zullen ze zich niet bewust 
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zijn van de toestand van hun omgeving. Dat is niet zo voor 
Lucifer, die niet met hen zal worden begraven; hij zal duizend 
jaar de tijd hebben om na te denken over de verwoesting 
die hij aan zijn volk heeft toegebracht. 

Wat is de toestand van de aarde na de zesduizend jaar 
's avonds en 's morgens, wanneer de Tweede Advent heeft 
plaatsgevonden? Tijdens het millennium wordt de aarde 
beschreven als zijnde in totale duisternis, en volledig 
achtergelaten in de handen van de god van deze wereld 
en zijn engelen. Ze zal ook ontvolkt zijn, want er zal geen 
mens meer in leven zijn.  

 
Want de sterren van de hemel en hun sterrenbeelden 

zullen hun licht niet geven; de zon zal verduisterd worden 
in zijn uitgaan, en de maan zal zijn licht niet laten schijnen 
(Jesaja 13: 10). 

 
De aarde beven voor hen, de hemel beven, de zon en de 

maan worden donker en de sterren verminderen hun 
helderheid (Joël 2:10).  

 
De apostel Johannes beschrijft deze periode in 

Openbaring 20:1-3:  
 
Toen zag ik een engel uit de hemel naar beneden komen, 

met de sleutel tot de bodemloze put en een grote ketting in 
zijn hand. Hij legde de draak, die oude slang, die de duivel 
en de satan is, vast en bond hem voor duizend jaar; en hij 
wierp hem in de bodemloze put en sloot hem op, en 
verzegelde hem, zodat hij de naties niet meer zou bedriegen 
tot de duizend jaar voorbij waren. Maar na deze dingen moet 
hij voor een tijdje worden vrijgelaten.  
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Tijdens het millennium zal de Vernietiger, de Koning 
van het geweld, de dood, de chaos en de verwoesting, op 
aarde heersen, en hij wordt terecht genoemd in 
Openbaring 9:11: 

 
En zij hadden als koning over hen de engel van de 

bodemloze put, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon 
[DESTRUCTIE] is, maar in het Grieks heeft hij de naam 
Apollyon [DESTROYER] (onderstreping toegevoegd). 

 
De chaotische toestand van de aarde die in dit scenario 

wordt beschreven zal een direct gevolg zijn van Satan's 
principe van goed en kwaad. Hij en zijn engelen zullen 
worden opgesloten in deze aarde, die in volslagen 
duisternis zal zijn. De afwezigheid van licht, een symbool 
van God en Zijn karakter, zorgt ervoor dat de aarde in 
totale duisternis is en de duisternis, een symbool van 
Satan's principe, zal de aarde duizend jaar lang omhullen. 

    Op dit moment zal Satan volledige autonomie 
krijgen en vrijelijk kunnen opereren, zonder het licht van 
God, dat niet meer aanwezig zal zijn om zijn activiteiten 
te belemmeren. Hij zal onbeperkt de mogelijkheid hebben 
om te doen wat hij wil met de aarde. Wanneer God en Zijn 
scheppingskracht van de aarde worden verwijderd, zullen 
dood, vernietiging en chaos het gevolg zijn. Satan en zijn 
engelen zullen duizend jaar de tijd hebben om de kracht 
van het principe van goed en kwaad te onthullen en zij 
zullen proberen de aarde te herscheppen en opnieuw te 
maken. Maar omdat Satan geen schepper is, maar een 
vernietiger, zal de aarde ook na de duizend jaar nog steeds 
in haar chaotische toestand verkeren. Dit zal zonder 
twijfel bewijzen dat hij niet zoals God is, zoals hij beweerd 
had te zijn. 



355 

 

De vraag is nog steeds: waarom rustte God op de 
zevende dag? Wat is de betekenis van Zijn rust? Omdat 
God geen rust nodig heeft in de fysieke zin van het woord 
en toch rustte Hij op de zevende dag, moet deze rust dus 
een symbolische rust zijn. In deze symbolische handeling 
toonde God aan dat Zijn AGAPE-liefde, het principe dat 
de sabbat vertegenwoordigt, het principe van goed en 
kwaad zal verslaan en dat het sabbatprincipe voor altijd de 
uitverkoren wet van het universum zal zijn.     

Om samen te vatten: de nacht was een symbool dat 
duidt op het kwaadaardige principe van Satan dat al 
aanwezig was in Satan en zijn engelen, en dat in onze 
aardse sfeer zou worden geïntroduceerd zodra Adam en 
Eva Satan gehoorzaamden. Het licht van God zou ook 
aanwezig zijn en onderscheid maken tussen licht en 
duisternis totdat de duisternis is uitgeroeid, om nooit 
meer op te duiken. Net als de twee bomen in de tuin is ook 
de toepassing van de betekenis van de zes dagen van de 
scheppingsweek: zij geven onze door God gegeven 
keuzevrijheid aan en zijn grootmoedigheid in het geven 
van gelijke toegang tot Satan. Maar de zevende dag is 
verstoken van het principe van Satan, dat het zuivere 
karakter van God belastert. God heeft geen fysieke rust 
nodig, maar hij rustte op de zevende dag, die hij als een 
teken en een zegel van zijn AGAPE-liefde vaststelde.               

 
De sabbat is God's insigne dat hij de God van de 

AGAPE-liefde is. 
Bovendien heeft de nieuwe aarde maar één boom, de 

boom des levens. God zegende de zevende dag en heiligde 
deze om Zijn karakter van AGAPE-liefde te bevestigen. 
De afwezigheid van de zinsnede 's avonds en 's morgens 
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met betrekking tot de zevende dag onthult het karakter 
van God. De nieuwe aarde zal een aaneengesloten dag zijn 
en er zal geen nacht meer zijn. Evenzo heeft Gods wezen 
van AGAPE-liefde geen begin en ook geen einde; het is net 
zo eeuwig als Hij eeuwig is en voortdurend licht. Hij is de 
Alfa en de Omega, het begin en het einde, het eerste en het laatste 
(Openbaring 22:13).  

 
De sabbat is het zegel van de Schepper en een teken 

om hem te onderscheiden van de Vernietiger... 
Naast het feit dat de sabbat een gedenkteken is voor 

Gods wezen als de Schepper en niet de Vernietiger, is de 
zevende dag dat God de sabbat zegende, heilig verklaarde 
en noemde, ook Zijn Zegel en een teken tussen Hem en 
Zijn aardse volgelingen.  

 
Daarom zullen de kinderen van Israël de sabbat houden, om 

de sabbat als een eeuwigdurend verbond te onderhouden 
gedurende hun hele geslacht. Het is een teken tussen Mij en de 
kinderen van Israël voor altijd; want in zes dagen heeft de Heer 
de hemelen en de aarde gemaakt, en op de zevende dag rustte Hij 
en werd Hij verkwikt (Exodus 31:16,17). 

 
 Bovendien heb Ik hen ook mijn sabbatten gegeven, om een 

teken te zijn tussen hen en Mij, opdat zij zouden weten dat Ik de 
Heer ben die hen heiligt... Ik ben de Heer uw God: Wandel in 
Mijn inzettingen, bewaar Mijn oordelen en doe ze; heilig Mijn 
sabbatten, en zij zullen een teken zijn tussen Mij en jullie, opdat 
jullie weten dat Ik de Heer, jullie God, ben (Ezechiël 20:12, 
20:19-20). 

 
Op deze dag plaatste God zijn Koninklijk Insigne in 

verband met zijn karakter van AGAPE-liefde. Hij deed het 
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zodat we de sabbatdag zullen herdenken, om deze heilig 
te houden.  Hoe zullen we dit doen? Elke sabbatdag die 
plechtig is voor de eeuwigheid zullen we met zekerheid 
weten dat God de Schepper is en niet de Vernietiger en 
zullen we echte rust in Hem ervaren.  

Hoe past het vierde gebod in de zedenwet? Het is 
noodzakelijk dat we de diepe morele en geestelijke 
betekenis begrijpen die God aan deze dag heeft 
toegekend. Het is immoreel om aan God de 
karaktereigenschappen van Satan de Vernietiger toe te 
schrijven; daarom moet de sabbat als een van de morele 
wetten van God binnen de Tien Geboden worden 
herinnerd.  

 
Als God op enigerlei wijze een vernietiger zou zijn, 

zou onze aanbidding van hem gemotiveerd worden door 
angst... 

Als God zowel de Vernietiger als de Schepper zou zijn, 
zou er altijd een blijvende angst in onze gedachten zijn. 
We zouden altijd bang zijn dat als we een overtreding 
begaan, we Zijn toorn zouden uitlokken en daardoor een 
dodelijke straf zouden krijgen. Hoe zouden we in 
godsnaam rust kunnen ervaren met het zwaard van de 
Vernietiger dat boven ons hoofd hangt? Het is niet 
mogelijk om in rust te zijn als de angst aanwezig is; 
daarom schreef de apostel Johannes dat er geen angst in 
de liefde is: 

 
Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde werpt 

onze angst op, want angst brengt kwelling met zich mee. 
Maar hij die vreest is niet volmaakt gemaakt in de liefde (1 
Johannes 4:18). 
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Er is geen angst in de liefde - angst bestaat niet; maar 
volgroeide (volledige, volmaakte) liefde blijkt angst uit 
deuren en verdrijft elk spoor van terreur! Want angst brengt 
de gedachte aan straf met zich mee en [dus] wie bang is heeft 
niet de volle rijpheid van de liefde bereikt - is nog niet 
uitgegroeid tot de volledige volmaaktheid van de liefde" 
(Versterkt). 

 
Alle vernietiging komt van Satan 
Wanneer we chaos, ontaarding, verdorvenheid, 

verwoesting, ziekte en dood op aarde zien gebeuren, 
moeten we dat nooit aan God toeschrijven, omdat deze 
dingen in strijd zijn met Zijn AGAPE-liefde. Al deze 
gebeurtenissen mogen nooit worden toegeschreven aan 
en opgeëist als het werk van God, maar moeten met recht 
worden toegeschreven aan Satan en zijn afgezanten die 
leven volgens zijn principe dat wordt vertegenwoordigd 
door de boom van de kennis van het goede en het kwade. 

Men zou aannemen dat de schepping van Adam en 
Eva, Gods ultieme scheppingswerk tijdens de 
scheppingsweek, de speciale vermelding zou hebben 
gekregen die de zevende dag deed. Men zou denken dat 
er een speciale vorm van heiligheid en toewijding aan hen 
zou worden gegeven, omdat ze naar het beeld van God 
zijn geschapen; maar dat is niet zo.  Het is veeleer zo dat 
een periode van vierentwintig jaar gezegend en geheiligd 
is en gezien de voorrang die men zou aannemen dat Adam 
en Eva zouden hebben gekregen. Omdat zij de vrijheid 
hadden om Gods karakter van de AGAPE-liefde al dan 
niet te openbaren, werd er geen afhankelijkheid van hen 
gevraagd om hen voortdurend te herinneren aan Gods 
wezen van AGAPE-liefde. Desalniettemin is het de 
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mensheid die ofwel Gods naam zal rechtvaardigen, ofwel 
deze zal belasteren boven de kwestie die de zevende dag 
van de sabbat vertegenwoordigt. De laatste confrontatie 
zal gaan over het principe dat de zevende-daagse sabbat 
vertegenwoordigt, want deze vierentwintigjarige periode 
is gezegend en geheiligd, en openbaart Gods karakter. De 
zevende-daagse sabbat is het onderscheidende zegel en de 
vaandrig dat de Schepper God van het universum 
AGAPE-liefde is. Dit teken herinnert ons eraan dat geen 
werken van vernietiging en dood van Hem afkomstig zijn 
of door Hem worden gesanctioneerd. 

 
 Satan nam het leven van Mozes; God gaf het terug, 

en bevestigde het sabbatprincipe. 
Uit de studie van de Schrift kunnen we allemaal 

afleiden dat Mozes stierf en opstond voor de dood en 
opstanding van Jezus Christus. Om te beginnen lezen we 
het verslag van zijn dood in het boek Deuteronomium: 

 
Dus Mozes, de dienaar van de Heer stierf daar in het 

land van Moab, volgens het woord van de Heer. En Hij 
begroef hem in een vallei in het land van Moab, tegenover 
Beth Peor; maar niemand kent zijn graf tot op de dag van 
vandaag (Deuteronomium 34:5, 6). 

 
Het verslag van zijn verrijzenis staat in het kleine Boek 

van Jude: 
 
Toch durfde Michaël de aartsengel, in de strijd met de 

duivel, toen hij het over het lichaam van Mozes oneens was, 
geen verwerpelijke beschuldiging tegen hem in te brengen, 
maar zei: 'De Heer berispt u' (Judas 9)! 
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Het laatste bewijs dat Mozes weer tot leven werd 
gebracht door God's levengevende principe is dat Petrus, 
Jacobus en Johannes hem op de berg van de Transfiguratie 
zagen: 

 
Nu nam Jezus na zes dagen Petrus, Jacobus en zijn broer 

Johannes mee naar boven op een hoge berg, en Hij werd voor 
hen getransfigureerd. Zijn gezicht scheen als de zon en zijn 
kleren werden zo wit als het licht. En zie, Mozes en Elia 
verschenen aan hen in gesprek met Hem (Matteüs 17:1-3). 

 
Mozes stierf en werd opgewekt. Elia, de andere 

persoon die met Jezus op de berg van de transfiguratie 
aanwezig was, beleefde de dood niet, maar werd vertaald:  

 
. ...en Elia ging door een wervelwind omhoog naar de 

hemel (2 Koningen 2:11). 
 
Elia vertegenwoordigt degenen die in de laatste 

generatie de dood niet zullen meemaken, maar wel zullen 
worden vertaald. Zij zullen de dood niet ervaren omdat zij 
het principe van de AGAPE-liefde van God hebben 
begrepen en geleefd.  

 
Jezus is degene die Mozes heeft doen herrijzen... 
Het was de voor-incarnatie van Jezus Christus die 

Mozes opstond en Israël leidde, zoals te zien is in 1 
Korintiërs 10:3-4, en 9: 

 
Allen aten hetzelfde spirituele voedsel, en dronken 

allemaal dezelfde spirituele drank. Want ze dronken van die 
spirituele Rots die hen volgde, en die Rots was Christus... 
Noch laat ons Christus verleiden, zoals sommigen van hen 
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ook verleid werden, en vernietigd werden door de slangen. 
 
Hoe is Jezus de eerstgeborene uit de dood? 
In Kolossenzen 1:18 lezen we echter het volgende over 

Jezus: 
 
En Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, die het begin 

is, de eerstgeborene uit de dood, opdat Hij in alle dingen 
de voorrang heeft (onderstreping toegevoegd). 

Hoe kan Jezus de eerstgeborene uit de dood zijn toen 
Mozes opstond voordat hij dat was? Jezus Christus was de 
eerstgeborene uit de dood omdat Zijn opstanding op eigen 
kracht gebeurde: 

 
Ik ben de goede Herder, en ik ken mijn schapen, en ben 

bekend bij de mijne. Zoals de Vader Mij kent, zo ken Ik de 
Vader; en Ik leg Mijn leven voor de schapen neer. En andere 
schapen heb Ik die niet van deze kudde zijn; ook zij moet Ik 
brengen en zij zullen Mijn stem horen; en er zal één kudde 
zijn en één herder; daarom houdt Mijn Vader van Mij, want 
Ik leg Mijn leven neer opdat Ik het weer mag nemen. 
Niemand neemt het van Mij aan, maar Ik leg het van 
Mijzelf neer. Ik heb de kracht om het neer te leggen, en 
Ik heb de kracht om het weer op te nemen.  Dit bevel heb 
Ik ontvangen van Mijn Vader (Johannes 10:14-18; 
cursivering toegevoegd). 

 
De kracht van de verrijzenis is AGAPE Liefde 
Toen Jezus sprak over de tijd dat Hij zijn leven zou 

geven voor de wereld, zei Hij: Ik heb de macht om het vast te 
leggen.  Het geven van Zijn leven werd alleen mogelijk 
gemaakt door de kracht van Zijn AGAPE liefde voor de 
mensheid, en dat geven vond plaats toen Hij stierf voor 
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onze zonden aan het kruis. De kracht van AGAPE liefde is 
de ultieme kracht in het universum, want het is de essentie 
van God. Jezus had alleen de kracht om het weer op te 
nemen, wat Hij deed toen Hijzelf opstond, omdat Hij 
AGAPE-liefde had als het principe dat zijn leven regeerde. 
Zijn opstandingskracht kwam voort uit zijn kracht van 
AGAPE-liefde. De kracht van de AGAPE-liefde komt op 
de eerste plaats en zorgt voor de verrijzeniskracht. 
Aangezien de AGAPE-liefde het wezen van God is, gaat 
deze kracht vooraf aan alle andere machten van God.  

 
De zevende dag sabbat vertegenwoordigt de liefde 

van AGAPE.  
God heeft de sabbat van de zevende dag gezegend en 

geheiligd en Hij vraagt ons om deze heilig te houden, in 
de eerste plaats en zeer eenvoudigweg omdat deze zijn 
AGAPE-liefde vertegenwoordigt.    AGAPE-liefde en het 
zevende-daagse sabbatprincipe behouden de voorrang 
boven de macht van de opstanding. Zonder AGAPE-
liefde, het wezen van God, zou er geen sprake zijn geweest 
van de opstanding van Jezus Christus. De zevende-daagse 
sabbat blijft dus onaantastbaar en verandert niet door de 
opstanding van Jezus Christus op de eerste dag van de 
week.  

 
De Dag van de Wederopstanding zou geen 

vervanger voor de sabbat moeten zijn. 
Jezus heeft nooit in het minst aangegeven dat Hij als 

de Heer van de sabbat de Heer van de eerste dag van de 
week is geworden vanwege Zijn opstanding. Zijne 
Lordship of the Sabbath werd nooit opgegeven voor de 
eerste dag van de week omdat de Sabbath Zijn AGAPE-
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liefde vertegenwoordigde en altijd zal 
vertegenwoordigen.  

 
Andere schapen heb ik die niet van deze vouw zijn - 

Welke vouw? 
Met wie praat Jezus als Hij de volgende uitspraak 

doet: En andere schapen die ik heb en die niet van deze kudde 
zijn? Het staat buiten kijf dat Hij in gesprek is met de 
sabbatbatbaters. Dus naar wie verwijst Hij als Hij de 
sabbatwaarnemers informeert dat Hij andere schapen 
heeft die niet van deze kudde zijn?    Jezus reikt naar alle 
anderen die niet aanbidden op de dag dat Hij beweert de 
Heer te zijn; dit zijn ook zeer zeker Zijn schapen. Volgens 
Jezus heeft Hij andere schapen die niet aanbidden op de 
sabbat. Zij behoren niet tot deze kudde, wat betekent dat 
ze nog niet aanbidden op de Bijbelse sabbat. Maar Jezus 
zegt over hen: ook zij moet Ik brengen, en zij zullen Mijn stem 
horen; en er zal één kudde en één herder zijn.  

 
Heeft Jezus de sabbat veranderd in de eerste dag van 

de week in zijn laatste wil? 
Als Jezus op een formele of informele manier had laten 

doorschemeren dat Hij niet langer de Heer van de sabbat 
(van de zevende dag van de week) was of zou zijn, dan 
zou het noodzakelijk zijn dat we zijn richtlijn in acht 
nemen en volgen, maar dat heeft Hij nooit gedaan. 
Aangezien Jezus beweerde dat Hij alleen de ultieme weg 
naar de Vader is, zou het voor ons genoegen moeten zijn 
dat Hij de enige Persoon is die ons kan vertellen dat de 
dag van aanbidding is veranderd: 

 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot 

de Vader, behalve door Mij (Johannes 14:6). 
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De apostel Paulus bevestigt dat Jezus het enige 

fundament is voor de waarheid:  
 
Volgens de genade van God die mij is gegeven, heb ik als 

wijze bouwmeester de basis gelegd, en een ander bouwt 
daarop voort. Maar laat elk van hen er rekening mee houden 
hoe hij er op voortbouwt. Want geen ander fundament kan 
iemand leggen dan datgene wat gelegd is, dat is Jezus 
Christus (1 Korintiërs 3:10, 11). 

 
De Schrift zegt ons dat Hij de zevende dag van de 

sabbat nooit zal veranderen, want dat zou in strijd zijn met 
Zijn karakter van AGAPE-liefde. Bovendien heeft Hij 
ervoor gezorgd dat we ons in dit opzicht niet zouden laten 
misleiden door te zeggen: 

Denk niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten af te 
schaffen. Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te 
vervullen. Want zeker, zeg ik u, tot de hemel en de aarde 
voorbijgaan, zal één punt of één titel in geen geval voorbijgaan 
aan de wet totdat alles is vervuld. Wie daarom een van de minste 
van deze geboden breekt en het de mens leert, zal het minst 
worden genoemd in het koninkrijk der hemelen; maar wie het 
doet en het leert, zal groot worden genoemd in het koninkrijk der 
hemelen. Want Ik zeg u, dat tenzij uw gerechtigheid de 
gerechtigheid van de schriftgeleerden en de Farizeeën overtreft, 
u in geen geval het Koninkrijk der hemelen zult binnengaan 
(Mattheüs 5:17-20). 

 
 De passage hierboven verwijst ook naar de Tien 

Geboden, want in vers 21 zegt Jezus: 
 
Gij hebt gehoord dat er tegen de ouden gezegd is: 'Gij 
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zult niet moorden, en wie moordt, zal in gevaar zijn van het 
oordeel (Mattheüs 5:21).  

 
Een van de gemeenschappelijke argumenten voor het 

ontkennen van de zevende dag sabbat is dat de Tien 
Gebodenwet aan het kruis werd weggenomen. Dit wordt 
vermoed door de bovenstaande verzen uit Mat te nemen. 
5:17-20 waarin Jezus zegt dat Hij is gekomen om de wet te 
vervullen. Sommigen hebben dit vers zo geïnterpreteerd 
dat de wet aan het kruis werd vervuld en daarom niet 
meer van toepassing is. Als dat waar zou zijn, dan zou 
moord, diefstal, enz... aanvaardbaar gedrag zijn.    Dat 
argument is totaal ongegrond, maar wordt aangevoerd als 
een poging om het vierde gebod, het gebod met 
betrekking tot de zevende dag sabbat, af te schaffen. 

De sabbat heeft zo'n diepe geestelijke betekenis voor 
zowel God als de mensheid dat Hij de zevende dag heeft 
gezegend en geheiligd. Zou God ons niet duidelijk 
informeren als Hij van plan was om een andere dag te 
vervangen door zo'n groot belang? Veel meer nog, gezien 
het feit dat Hij degene is die de dag heeft geschapen en 
hem heeft geheiligd om de essentie van Zijn wezen te 
weerspiegelen?  

Jezus wist dat hij zou sterven en opstaan. Men zou 
verwachten dat Hij voor Zijn dood, in Zijn laatste wil en 
testament, iemand op de een of andere manier categorisch 
zou hebben geïnformeerd dat de eerste dag van de week, 
de dag van de opstanding, de plaats zou innemen van de 
sabbat van de zevende dag. Dit is echter nooit gebeurd.  

 
Want waar sprake is van een testament, moet er 

noodzakelijkerwijs ook sprake zijn van de dood van de 
erflater. Want een testament is van kracht nadat de mens 
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dood is, omdat het geen enkele macht heeft terwijl de erflater 
leeft (Hebreeën 9:16, 17). 

 
Was de zevende-daagse sabbat ingesteld voor de 

hele mensheid of alleen voor de Joden? 
Wilde God dat het hele menselijke ras wist dat Hij van 

hen allen houdt met AGAPE-liefde, of wilde Hij alleen dat 
de Israëlieten deze waarheid voor zichzelf zouden 
kennen, en niet dat ze zich zouden bekommeren om de 
rest van de mensheid? Wilde Hij dat het hele menselijke 
ras van elkaar hield of was deze waarheid alleen voor de 
Israëlieten? Wilde Hij dat de rest van de mensheid elkaar 
zou haten en doden? Het is duidelijk niet waar dat God 
wilde dat deze kennis beperkt bleef tot de Israëlieten. Wie 
zou zo'n God willen kennen en aanbidden als dat waar 
was? Helaas en tragisch genoeg wordt zo'n afschuwelijk 
beeld van God geloofd en gepromoot. Het Nieuwe 
Testament en de directe opdracht van Jezus ontkent dat 
dit het geval was.  

Door Mozes gaf God de Tien Geboden aan het huis van 
Jakob en de kinderen van Israël (Exodus 19:3), om de rest van 
de mensheid te informeren over de morele wet van God 
die gebaseerd is op Gods essentie van AGAPE-liefde.  

 
God's liefde vindt oneindige manieren om met ons 

te praten 
We weten dat God vele manieren heeft waarop Hij 

openbaringen over zichzelf aan de mensheid 
communiceert. Een van deze media waarmee Hij Zijn 
liefde voor ons openbaart, zijn de Tien Geboden. Als dit 
niet van meet af aan wordt begrepen, zal de geestelijke 
betekenis van de Tien Geboden blijven liggen en niet tot 
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stand komen. Erger nog, dan wordt het slechts een 
dictator die gehoorzaamheid afdwingt en zijn 
ongehoorzaamheid leidt tot een straf die in 
overeenstemming is met de aard van de insubordinatie.    
Zonder de kennis van Gods liefde voor ons dicteren de 
Tien Geboden een geforceerde gehoorzaamheid; maar 
met de kennis van Gods liefde voor ons lokken ze een 
liefdevolle gehoorzaamheid uit. Het is daarom 
noodzakelijk dat we vanaf het begin Gods liefde voor ons 
zien in de Tien Geboden. Dat moet gebeuren voordat we 
'in' en 'met' liefde op Hem kunnen reageren:  

 
We houden van Hem omdat Hij ons eerst heeft liefgehad 

(1 Johannes 4:19). 
 
Gods AGAPE-liefde in het eerste gebod 
Laten we het eerste Gebod van de Tien nemen en 

kijken of het niet zo is dat God ons eerst heeft liefgehad en 
dan houden we van Hem in ruil daarvoor:  

 
Gij zult geen andere goden voor Mij hebben (Exodus 

20:3). 
 
Waarom beveelt God ons om geen andere goden voor 

Hem te hebben? Is het omdat Hij zo egocentrisch is dat Hij 
alle aandacht op Zichzelf wil vestigen? Niet voor een 
moment is Hij zo egocentrisch dat Hij alle meditatie op 
Hem wil richten. Integendeel, Hij is de enige die vanuit de 
essentie van Zijn wezen echt van ons houdt. Geen enkele 
andere goden die om onze aandacht schreeuwen, hebben 
die onvoorwaardelijke, zelfopofferende, onbaatzuchtige, 
andersgerichte, vrijheid gevende liefde voor ons. Wanneer 
we deze AGAPE-liefde die God voor ons heeft gaan 
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begrijpen, zullen we op Hem reageren vanwege Zijn liefde 
voor ons; we zullen positief reageren en niet 
geïnteresseerd zijn in andere goden, hoe ze ons ook 
worden voorgesteld. Het zal niet zijn omdat we verplicht 
zijn om Hem te gehoorzamen, dat we Zijn bevelen zullen 
opvolgen. Het zal zeker niet zijn uit angst voor een 
willekeurige straf; en ook zal een willekeurige beloning 
geen factor zijn voor naleving. De zuiverheid van Zijn 
AGAPE-liefde voor ons zal de enige reden en motivatie 
voor onze gehoorzaamheid zijn. We zullen van Hem 
houden omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

 
De Tien Geboden zijn verdeeld in twee delen: Liefde 

voor God, liefde voor de buren  
De Tien Geboden zijn gebaseerd op Gods AGAPE-

liefde voor ons in de eerste plaats. Jezus heeft de hele Tien 
Geboden in AGAPE-liefde ingekapseld en omhuld. 
Wanneer we de mate van Gods AGAPE-liefde voor ons 
begrijpen, zullen we op Hem reageren in liefde, en die 
reactie wordt direct aangesproken in de eerste vier 
geboden, zoals die door Jezus zijn ingekapseld en 
verklaard.  

De liefdesrelatie tussen ons en God kan worden 
opgevat als een verticale relatie - aarde naar de hemel, 
hemel naar de aarde. De laatste zes geboden hebben een 
horizontale toepassing; dat wil zeggen dat ze van 
toepassing zijn op onze relaties met elkaar. We moeten 
eerst gegrond zijn in onze verticale liefdesrelatie met God 
voordat Zijn liefde, die door ons heen werkt, 
gematerialiseerd kan worden in onze horizontale 
liefdesrelatie met onze medemenselijkheid. Jezus heeft de 
Geboden in tweeën gekrompen, maar dat heeft de Tien 
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niet afgeschaft: 
 
U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, 

met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste 
en grote gebod. [DIT VERWIJST NAAR DE EERSTE 
VIER GEBODEN]. En het tweede is hetzelfde: Je zult je 
naaste liefhebben als jezelf. [DIT OMVAT DE OVERIGE 
ZES GEBODEN]. Aan deze twee geboden hangen alle 
wetten en de Profeten (Mattheüs 22:37-40; cursivering 
toegevoegd). 

 
Gebaseerd op wat Jezus zei, vat Paulus de laatste zes 

geboden in deze woorden samen: 
 
Niemand is iets verschuldigd, behalve van elkaar 

houden, want wie van elkaar houdt, heeft de wet nageleefd. 
De liefde doet een naaste geen kwaad; daarom is liefde de 
vervulling van de wet (Romeinen 13:8, 10). 

 
God's liefde moet de eerste hoeksteen zijn in ons 

begrip van de Bijbel. 
Tijdens Jezus' eerste komst bestond de Bijbel uit het 

Oude Testament. Het Nieuwe Testament was duidelijk 
nog niet op zijn plaats. De zinsnede alle wet en de Profeten 
in Matteüs 22:40 verwijst naar het geheel van het Oude 
Testament dat in Jezus' tijd de Bijbel was.  Jezus, die Gods 
ware karakter van de AGAPE-liefde kwam openbaren, 
staat in het Nieuwe Testament centraal. Zijn openbaring 
van God's liefde is uniek en is de uiteindelijke autoriteit 
over God's karakter. Daarom moet de hele Bijbel alleen 
begrepen en geïnterpreteerd worden door Jezus' 
openbaring van Gods AGAPE-liefde.    Als dit niet gebeurt, 
zal de Bijbel ons een verdraaid beeld van God geven.    Is 
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God liefde? Jezus Christus en de Bijbel bewijzen 
ontegenzeggelijk dat dit de waarheid is. Daarom, om een 
correct begrip van God en de Bijbel te hebben, moet alle 
kennis in dit opzicht gebaseerd zijn op deze waarheid 
alleen, dat God liefde is.  

 
De Far-Reaching Wet van de Liefde 
Voor de geest van zijn toehoorders hadden de 

woorden van Jezus je naaste lief als jezelf, een beperkende 
betekenis, gebaseerd op wat ze hadden geleerd van het 
Oude Testament:  

 
U zult geen wraak nemen, noch wrok koesteren tegen de 

kinderen van uw volk, maar u zult uw naaste als uzelf 
liefhebben: Ik ben de Heer. De vreemdeling die onder u woont 
zal voor u zijn als een geborene onder u en u zult hem 
liefhebben als uzelf (Leviticus 19:18, 35). 

 
Om hun beperkte visie te veranderen en een correct 

begrip te geven van wie als onze naaste wordt 
gecategoriseerd, geeft Jezus dit verhaal in Lucas 10:25-37. 
We moeten in gedachten houden dat de Joden de 
Samaritanen beschouwden als het uitschot van de aarde, 
en dat een bepaalde man in deze aflevering een Jood is. 
Samaritanen hadden ook dezelfde mentaliteit ten opzichte 
van de Joden: 

 
 En zie, een zekere advocaat stond op en testte hem met de 

woorden: 'Leraar, wat zal ik doen om het eeuwige leven te 
erven'? Hij zei tegen hem: 'Wat staat er in de wet? Wat lees je 
ervan? Hij antwoordde en zei: 'U zult de Heer, uw God, 
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht 
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf'.    En Hij zei 
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tegen hem: 'Je hebt terecht geantwoord; doe dit en je zult leven.' 
Maar hij, die zichzelf wilde rechtvaardigen, zei tegen Jezus: 'En 
wie is mijn naaste? Toen antwoordde Jezus en zei: 'Een zekere 
man ging van Jeruzalem naar Jericho af en viel onder de dieven, 
die hem van zijn kleren beroofden, verwondden en vertrokken, 
hem halfdood achterlatend. Nu kwam er toevallig een zekere 
priester op de weg. En toen hij hem zag, kwam hij aan de andere 
kant voorbij. Op dezelfde manier kwam een Leviet, toen hij bij 
de plaats aankwam, en keek, en ging voorbij aan de andere kant. 
Maar een zekere Samaritaan, toen hij op reis ging, kwam waar 
hij was. En toen hij hem zag, had hij medelijden. Dus ging hij 
naar hem toe en verbond zijn wonden, schonk olie en wijn in; en 
hij zette hem op zijn eigen dier, bracht hem naar een herberg, en 
verzorgde hem. De volgende dag, toen hij vertrok, haalde hij 
twee denarii tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei tegen 
hem: 'Zorg voor hem; en wat je nog meer uitgeeft, als ik 
terugkom, zal ik je terugbetalen'. Dus welke van deze drie denk 
je dat een buurman van hem was die onder de dieven viel?'. En 
hij zei: 'Hij die barmhartigheid met hem heeft getoond. Toen zei 
Jezus tegen hem: 'Ga en doe hetzelfde (Lucas 10:25-37)'.  

 
Een nieuw gebod dat ik je geef, dat je van elkaar houdt; 

zoals ik van je heb gehouden, dat je ook van elkaar houdt. 
Hierdoor zullen jullie allemaal weten dat jullie Mijn 
discipelen zijn, als jullie liefde voor elkaar hebben (Johannes 
13:34, 35). 

 
Het gaat er hier om dat je je concentreert op de 

woorden zoals ik van je heb gehouden, dat je ook van elkaar 
houdt. Jezus' gebod is niet letterlijk een nieuw gebod, want 
het Oude Testament had het al gezegd, zij het met een 
vernauwde interpretatie. In Jezus' communicatie verwijst 
Hij naar ieder mens. Vanuit Jezus' perspectief,  
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wie nemen de woorden dat jullie van elkaar houden zoals 
ik van jullie heb gehouden, op? God hield zo veel van de 
wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon aan de wereld gaf. 
Dit omvat elke zondige mens in de wereld, en niemand 
wordt uitgesloten.  

 
Liefde voor iedereen zal Jezus' ware discipelen 

onthullen 
Als we Gods liefde voor de wereld in ons hebben, een 

liefde die zelfs onze vijanden omvat, dan zijn we werkelijk 
de discipelen van Jezus Christus geworden. 
Ondubbelzinnig, volgens Jezus, zal Zijn nieuwe gebod, 
meer dan wat dan ook, Zijn discipelen identificeren: 
Hierdoor zullen jullie allemaal weten dat jullie Mijn discipelen 
zijn, als jullie liefde voor elkaar hebben. 

 
Liefde voor Vijanden zal een duidelijk teken zijn 

van de volgelingen van Jezus. 
Jezus legt definitief en openhartiger uit wie onze 

naaste is en wat het betekent dat iedereen, zonder 
uitzondering, zal weten dat we zijn discipelen zijn: 

 
Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Je zult je naaste liefhebben 

en je vijand haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen 
hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor 
hen die u spugen en vervolgen, opdat u zonen van uw Vader in 
de hemel zult zijn, want Hij laat zijn zon opkomen op het kwade 
en het goede en stuurt regen op het rechtvaardige en op het 
onrechtvaardige (Matteüs 5:43-45). 

 
 De apostel Paulus gaat dieper in op wat Jezus op deze 

manier heeft gezegd: 
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Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus 
te zijner tijd voor de goddeloze. Want nauwelijks voor een 
rechtvaardig mens zal men sterven; toch zou voor een goed 
mens misschien zelfs iemand durven sterven. Maar God 
toont Zijn eigen liefde voor ons, in die zin dat Christus voor 
ons stierf toen we nog zondaars waren. Veel meer dan dat, 
nu we door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn, zullen we door 
Hem verlost worden van de toorn. Want als wij, toen wij 
vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van 
Zijn Zoon, nog veel meer, dan zullen wij door Zijn leven 
gered worden (Romeinen 5:6-10). 

 
De Tien' Volgens het Evangelie van Marcus... 
De apostel Marcus heeft de verkorte versie van de Tien 

Geboden van Jezus op deze manier vastgelegd in 
hoofdstuk 12:29-31: 

 
De eerste van alle geboden is: Luister, o Israël, de Heer, 

onze God, de Heer is één. En u zult de Heer, uw God, 
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw 
verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En 
het tweede, zoals dit, is dit: Je zult je naaste liefhebben als 
jezelf. Er is geen ander gebod groter dan dit. 

 
Een toevoeging in het evangelie van Marcus, niet 

gevonden in Matteüs, stelt: Luister, o Israël, de Heer, onze 
God, de Heer is één (Deuteronomium 6:4). Jezus heeft met dit 
citaat uit het Oude Testament zeker het recht van zijn 
toehoorders tussen de ogen geslagen. De kinderen van 
Israël hadden de Schepper God gemaakt tot een God met 
dubbele karaktereigenschappen, een God die met geweld 
en geweldloosheid handelde naar gelang de 
omstandigheden; en dit was vooral waar in verband met 
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de manier waarop zij God met Zijn vijanden omgingen.  
 
De Heer is een middel dat de Vader en de Zoon een 

onveranderlijk karakter hebben...  
Door het citaat uit Deuteronomium 6:4 probeert Jezus 

zijn toehoorders eraan te herinneren dat het aan God 
toeschrijven van deze twee gedragspatronen 
godslasterlijk is, want de Heer is één. De eenheid van God 
heeft te maken met het feit dat Hij slechts één ding is: Hij 
is slechts AGAPE-liefde, wat het wezen van Zijn wezen is; 
daarom is de Heer één. Zijn natuur is niet een mengeling 
van twee tegenstrijdige principes: de ene van liefde voor 
familie en vrienden, en de andere van geweld en haat 
jegens vijanden. God tot zo'n soort God maken is Hem 
naar ons beeld maken, want dat is wie we zijn.    
Bovendien, als Jezus zegt dat Ik en Mijn Vader één zijn 
(Johannes 10:30), zegt Hij ook dat er geen verschil in 
karakter is tussen Hem en de Vader.  

 
De sabbat was bedoeld om de kennis van Gods 

liefde levendig te houden... 
Mozes verklaarde dat de zevende dag de sabbat van de 

Heer, uw God, is (Exodus 20:10). Mozes' verklaring zegt dat 
niemand anders dan de God van het universum de Heer 
van de sabbat is. Wie anders had de moed om dezelfde 
bewering voor zichzelf te doen, dat Hij de Heer van de 
sabbat was? Als een mens zo'n godslasterlijke bewering 
zou doen, zouden we hem als een gek verklaren; maar 
Jezus Christus deed deze verklaring over Zichzelf. 

 
 De kennis van Gods liefde was voor de hele wereld, 

niet slechts een paar... 
God schiep, instelde, zegende de zevende dag en 
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heiligde deze tijdens de scheppingsweek, zodat het een 
gedenkteken zou zijn voor Zijn karakter van liefde als de 
Schepper.    Zoals Zijn liefde bedoeld was voor de hele 
wereld, zo was deze dag die Hij schiep om de kennis van 
Zijn liefde te geven; het was niet bedoeld als een dag alleen 
voor de Joden, maar voor ieder mens. Inherent aan 
AGAPE-liefde is altijd het verlangen om het beste te geven 
wat men bezit. God schiep alles tot het toppunt van 
volmaaktheid tijdens de scheppingsweek, en in Zijn liefde 
gaf Hij het aan Adam en Eva en hun nakomelingen. Hij 
gaf het. Het was van hen totdat Satan het in gijzeling nam.  

 
Satan ontheiligde Gods geschenk aan de mensheid 

en we verloren de kennis van Gods liefde... 
We zijn ons er allemaal terdege van bewust dat de 

tegenstander Gods gave van liefde heeft ontheiligd met 
zijn principe van goed en kwaad. Dit principe heeft het hele 
menselijke ras beïnvloed, omdat we niet meer weten dat 
God zo veel van de wereld hield dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
aan elk kind van Adam en Eva gaf.    Satan heeft ons 
allemaal doordrongen van zijn onrechtvaardige aard en 
we hebben allemaal de kennis verloren dat God van ons 
houdt. De zevende dag werd ons allen gegeven als een 
gedenkteken dat God de liefdevolle Schepper is, zodat 
wanneer Satan zijn kwade werken aan de aarde en haar 
bewoners doet, het door ons herinnerd zal worden dat dit 
niet het werk is van de God van de AGAPE-liefde! 

 
God geeft zodat we op onze beurt aan anderen 

kunnen geven... 
God beval de Israëlieten om de zevende dag als de 

sabbat te herdenken.    Dus toen God de kinderen van 
Israël uitkoos als Zijn gezant, kregen zij de opdracht om 
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Zijn karakter aan de rest van de mensheid te onthullen 
door middel van de sabbat. Het was zeker niet zo dat ze 
het voor zichzelf zouden houden. We hebben ten onrechte 
geconcludeerd dat wat aan de kinderen van Israël werd 
gegeven alleen voor hen was; dat is niet waar. Als God 
geeft, geeft Hij zodat we aan anderen kunnen geven, en 
niet zodat we het voor onszelf kunnen afkafferen.  

 
Goed en kwaad gewist onze kennis van een 

liefhebbende God 
Herhaaldelijk wordt de sabbat, als een teken, op de 

voorgrond gebracht in Gods omgang met de kinderen van 
Israël. God had gewenst dat zij zich dit zouden herinneren 
en dat zij de diepe geestelijke betekenis ervan met anderen 
zouden delen, dat God de Schepper is en niet de 
Vernietiger. Deze waarheid over God's karakter werd 
verduisterd door het principe dat wordt 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad, en we begonnen te geloven dat God zowel de 
Schepper als de Vernietiger is. De kinderen van Israël 
faalden in het blootleggen van deze leugen, omdat hun 
geest vreselijk scheefgetrokken was door het 
polytheïstische geloof dat in hun omgeving heerste over 
wraakzuchtige en gewelddadige goden. Ze waren zelf 
gezwicht voor het idee dat God gesust moest worden om 
zijn toorn te stillen. Hun gedachten waren in slavernij met 
dergelijke heidense concepten, zowel voor als tijdens hun 
slavernij in Egypte, en ook daarna. Daarom heeft de 
profeet Jesaja over Jezus geprofeteerd: 

 
 De mensen die in de duisternis wandelden hebben een groot 

licht gezien; zij die in het land van de schaduw des doods wonen, 
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op hen heeft een licht geschenen (Jesaja 9:2). 
 
Jezus, het grote licht, bracht de kennis van een 

liefhebbende God terug... 
Het is onvergeeflijk dat de Israëlieten er niet in zijn 

geslaagd om de waarheid bij uitstek die vanaf de zevende 
dag van de scheppingsweek is ontstaan, te begrijpen en 
met anderen te delen. Daarom faalden zij in het kennen 
van God's karakter en erkenden zij Jezus Christus niet als 
hun Messias toen Hij verscheen toen de volheid van de tijd 
was gekomen (Galaten 4:4) bij de eerste komst. Als het voor 
hen onvergeeflijk was, hoe veel onvergeeflijker zal het 
voor ons zijn als we de betekenis van de sabbat in verband 
met het karakter van God niet begrijpen! Dit is de laatste 
kans die de wereld krijgt. Satan's principe van goed en 
kwaad zal binnenkort de wereld decimeren, en als we er 
niet in slagen om deze geweldige thema's te begrijpen, 
zullen we aan de liefhebbende Schepper van het 
Universum de vreselijke vernietiging blijven toeschrijven 
die op het punt staat om plaats te vinden. Wanneer in onze 
gedachten is God de Vernietiger en Wreker, tot wie 
moeten we ons dan wenden?    Niemand zal dan voor ons 
zijn.     

 
De sabbat wordt een vloek als hij wordt 

geobserveerd om een willekeurige God te verbergen. 
 
Als u uw voet van de sabbat afwendt, van het doen van 

uw plezier op Mijn heilige dag, en de sabbat een verrukking 
noemt, de heilige dag van de Heer eervol, en Hem zal eren, 
niet uw eigen manieren doen, noch uw eigen plezier vinden, 
noch uw eigen woorden spreken, dan zult u zich vermaken 
in de Heer; en Ik zal u laten rijden op de hoge heuvels van de 
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aarde, en u voeden met de erfenis van Jakob, uw vader. De 
mond van de Heer heeft gesproken (Jesaja 58:13,14). 

 
De bovenstaande passage werd nauwgezet in acht 

genomen door de Joden, die menselijke regels en eisen 
schiepen en deze nauwgezet in stand hielden; zo werd de 
sabbat een lastige onderneming en ging de geestelijke 
reden ervan verloren in het doolhof van een op werken 
georiënteerde religie. Wat betekent het dat we onze voet 
van de sabbat moeten afwenden, van het doen van ons 
plezier op Gods heilige dag, van het niet doen van onze 
eigen wegen, noch het vinden van ons eigen plezier, noch 
het spreken van onze eigen woorden?  Wat zijn onze 
wegen? En wat zijn Gods wegen? En zijn ze verschillend 
van elkaar? Al onze wegen komen voort uit het principe 
van goed en kwaad. Als de sabbat niet wordt nageleefd met 
Gods AGAPE-liefde in ons, dan breken we alle geboden 
van God. Luister naar wat het boek van Jakobus hierover 
te zeggen heeft: 

 
 Want wie de hele wet zal houden, en toch op één punt 

struikelt, is schuldig aan allen (Jakobus 2:10).  
 
Het feit dat de AGAPE-liefde van God niet meer 

bestond in de naleving van de sabbat had trieste gevolgen. 
Het ergste gevolg van alles is dat toen de Messias van 
AGAPE-liefde verscheen in het midden van een volk dat 
beroofd was van AGAPE-liefde, zij op natuurlijke wijze 
deden wat zij geloofden dat hun God zou doen, en zij de 
Zoon van God doodden.  

         
Een sabbatwaarnemer zijn zorgt er niet voor dat we 

de Heer van de sabbat aanbidden... 
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De kinderen van Israël waren helaas op zoek naar een 
gewelddadige Messias en niet naar een Messias van 
AGAPE-liefde. Omdat ze in een gewelddadige God 
geloofden, verwachtten ze een Messias die hun vijanden 
zou vernietigen en hen de wereldwijde suprematie zou 
geven waar ze naar streefden. Ook al waren ze 
sabbatbewaarders, ze kenden de Heer van de sabbat niet. 
Zij verwierpen Jezus Christus, de Messias, de Vredevorst, 
die geen geweld had gepleegd en die hun pre-
incarnatiebrood van het leven was (Jesaja 9:6; 53:9; 
Johannes 6:35).  

Hun voorouders aten allemaal hetzelfde spirituele voedsel, 
en dronken allemaal dezelfde spirituele drank. Want zij dronken 
van die geestelijke Rots die hen volgde, en die Rots was Christus. 
Maar bij de meesten van hen was God niet goedgezind, want 
hun lichamen waren verstrooid in de woestijn (1 Korintiërs 
10:3-5). Waarom gebeurde dit kwaad met hen, waarom 
werden hun dode lichamen in de wildernis verstrooid? 

 
Laat je niet misleiden, God wordt niet bespot; wat een 

mens ook zaait, hij zal ook oogsten. Want wie naar zijn vlees 
zaait, oogst verdorvenheid, maar wie naar de Geest zaait, 
oogst eeuwig leven (Galaten 6:7, 8). 

 
Wie leeft volgens het principe van goed en kwaad, zal 

sterven volgens het principe van goed en kwaad. De Schrift 
vertelt ons dat zijn uitverkoren volk niet verlost kon 
worden van hun verwrongen kijk op God, omdat hun 
denken en leven werd beheerst door het principe van 
Satan, vertegenwoordigd door de boom van de kennis van 
goed en kwaad, zij oogstten uit dat domein wat zij hadden 
gezaaid. Het was om precies dezelfde reden dat hun 
nakomelingen een gelijkaardig lot ondergingen bij de 
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verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. door het bloedbad 
dat door het Romeinse leger werd aangericht.   

Het uitverkoren volk verwierp Gods karakter van de 
AGAPE-liefde die de sabbat herdacht en die Jezus met 
zoveel pijn wilde aangrijpen.    Hij verlangde er wanhopig 
naar dat ze Zijn leer over Gods karakter zouden 
aanvaarden, omdat Hij wist dat de gevolgen van hun 
weigering verschrikkelijk zouden zijn. Met een 
onvoorstelbare kwelling voor hen in zijn hart, zei Jezus 
deze woorden: 

 
O Jeruzalem, Jeruzalem, degene die de profeten doodt en 

degenen die naar haar worden gestuurd, stenigt! Hoe vaak 
wilde ik uw kinderen bijeenbrengen, zoals een kip haar 
kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar u was niet 
bereid! Kijk! Uw huis is aan u verlaten (Matteüs 23:37, 38). 

 
Ze plukten de gevolgen van hun afwijzing van de 

waarheid over Gods AGAPE-liefde. Omdat ze het 
principe van Satan hadden gekozen en de boodschap die 
de Zoon van God op aarde was gekomen om de wereld te 
verlossen van de liefde van God weigerden, kwamen ze 
om en werd hun huis verlaten. 

 
 We herhalen de geschiedenis door in onwetendheid 

te blijven over Gods liefde... 
Herhaalt onze generatie de geschiedenis, ondanks 

alles wat Jezus Christus ons heeft geleerd? Hebben we 
dezelfde verdraaide kijk op God als tijdens Jezus' 
bediening hier op aarde? Zo'n vreselijk geloof over God 
heeft er dan ook toe geleid dat de mensheid een 
onuitsprekelijk bloedbad heeft aangericht in Zijn naam 
sinds Satan het verstand van Adam en Eva in handen heeft 
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gekregen. We zijn ons zeer bewust van het feit dat wij 
mensen allemaal betrokken zijn geweest bij veel geweld. 
Toch blijven we dezelfde leugens over God geloven en 
blijven de resultaten hetzelfde. Wij Christenen hebben 
zowel lichamelijk als persoonlijk bijgedragen aan de chaos 
door de karaktereigenschappen van God Satan toe te 
schrijven; en door te geloven en te onderwijzen dat alle 
chaos, verwoesting, dood en bloedvergieten die sinds 
Adam en Eva hebben plaatsgevonden een straf van God 
is.  

De apostel Paulus put uit het Oude Testament om de 
ware toestand van de sabbatbatbaters te beschrijven. 
Volgens hem zijn we in zo'n toestand omdat we geloven 
dat God zowel de Schepper als de Vernietiger is, omdat de 
ware angst voor God niet voor onze ogen is: 

 
Er is geen rechtvaardige, nee, niet één; er is niemand die 

begrijpt; er is niemand die naar God zoekt. Ze hebben zich 
allemaal afgewend; ze zijn samen onrendabel geworden; er is 
niemand die goed doet, nee, niet één. Hun keel is een open 
graf; met hun tongen hebben zij bedrog gepleegd; het gif van 
de asperges zit onder hun lippen; waarvan de mond vol 
vloeken en bitterheid is. Hun voeten zijn snel om bloed te 
vergieten; vernietiging en ellende zijn in hun wegen; en de 
weg van de vrede hebben ze niet gekend. Er is geen angst 
voor God voor hun ogen (Romeinen 3:10-18). 

 
Zijn we allemaal zo verdorven? 
Een ontelbaar aantal mensen zou nooit kunnen 

worden geclassificeerd als deel uitmakend van wat Paulus 
zo brutaal heeft gecategoriseerd in de bovenstaande 
verzen. We zijn het er allemaal over eens, en het is een 
bekend feit, dat niet ieder mens in de loop van de 
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menselijke geschiedenis zo verdorven en vernederd was 
als Paulus heeft verklaard.    Wat communiceert hij dan 
werkelijk?  

Sinds Adam en Eva hebben gezondigd, heeft ieder 
mens, zonder uitzondering, gefaald om de ultieme en 
onberispelijke kennis van God te bezitten. Er was slechts 
één uitzondering. Slechts één wezen, Jezus Christus, uit 
het hele universum heeft ooit de opperste, definitieve en 
perfecte kennis van God gehad. We moeten dit feit 
begrijpen omdat het van vitaal belang is. Als dit niet goed 
wordt begrepen, zullen we niet begrijpen wat Paulus 
bedoelde en waarom hij zo'n sterke taal gebruikte om het 
hele menselijke ras op zo'n manier op één hoop te gooien. 
Paulus heeft correct verklaard wat er over de menselijke 
conditie is vastgelegd. Een dergelijke categorisering is op 
zijn minst niet van toepassing op Jezus, in de geest van 
Paulus en trouwens in de geest van iedereen die Jezus 
Christus kent op de manier waarop Hij gekend zou 
moeten worden. 

De hele mensheid is in de door Paulus geportretteerde 
toestand geweest omdat niet een eenzaam mens een 
ongeschonden kennis van God heeft gehad. Dus als we op 
de minst mogelijke manier Gods karakter bezoedelen met 
Satan's karaktereigenschappen, dan zijn we wat Paulus 
heeft verklaard. We kunnen bevrijd worden van zulke 
godslasterlijke leugens over God door Jezus Christus 
alleen, en als we geleidelijk aan bevrijd worden, zullen we 
bevrijd worden uit de diepte van onze verdorvenheid 
vanwege onze foutieve kennis van God: 

 
 Toen zei Jezus tegen de Joden die in Hem geloofden: 'Als 

jullie in Mijn woord blijven, dan zijn jullie inderdaad Mijn 
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discipelen. En gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u 
vrijmaken' (Johannes 8:31-32). 

 
Vals beeld van God in één punt vervuilt het geheel 

van ons begrip... 
Nogmaals, als zelfs op de meest oneindige manier 

Gods karakter wordt gedemoniseerd, dan wordt Zijn hele 
karakter door ons besmet en belasterd. Dus als we zelfs op 
de meest minuscule manier, als we zelfs op één punt een 
verkeerd begrip hebben van Gods AGAPE-liefde en Hem 
geweld toeschrijven, dan zijn we nog steeds in de uiterste 
diepte van de verdorvenheid als moordenaars en als 
karaktermoordenaars van Gods karakter van AGAPE-
liefde. Jakobus, de apostel, authentiseert dit feit door het 
volgende principe: 

 
Als je de koninklijke wet volgens de Schrift werkelijk 

vervult, 'Je zult je naaste liefhebben als jezelf', doe je het 
goed; maar als je partijdigheid toont, begaat je zonde en 
wordt je als overtreder door de wet veroordeeld. Want wie de 
hele wet zal houden, en toch op één punt struikelt, die is 
schuldig aan alles. Want hij die zei: 'Pleeg geen overspel', 
zei ook: 'Moord niet'. Als je nu geen overspel pleegt, maar 
wel moordt, ben je een overtreder van de wet geworden. Zeg 
dat maar en doe dat ook als degenen die beoordeeld zullen 
worden op grond van de wet van de vrijheid. Want het 
oordeel is zonder genade voor degene die geen genade heeft 
getoond. Barmhartigheid zegeviert over het oordeel (Jakobus 
2:8-13). 

 
Aan wie veel wordt gegeven is veel nodig... 
In de gelijkenis van de gelovigen en de boze dienaren 

waarschuwt Jezus dat er veel meer nodig is voor de kennis 
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van God.  Van degenen aan wie veel meer gegeven wordt, 
wordt verlangd dat zij trouw zijn in het tonen en het 
onvervalste begrip van Gods karakter aan anderen geven. 
Meer nog, dit moet worden gedaan door hen die net voor 
Jezus' tweede komst leven.  

 
Maar hij die het niet wist, maar toch dingen heeft begaan 

die strepen verdienen, zal met weinigen worden geslagen. 
Voor iedereen aan wie veel gegeven is, van hem zal veel 
gevraagd worden; en aan wie veel is toegewijd, van hem 
zullen ze het meer vragen (Lucas 12:48). 

 
Degenen die Gods geweldloze karakter ontkennen, 

zullen straffen of geweld gebruiken... 
Toen ze eenmaal Gods karakter van AGAPE liefde 

voor geweldloosheid ontkenden, gebruikten de mensen 
van Jezus' tijd geweld tegen iedereen en iedereen waar ze 
tegen waren wanneer ze de kans kregen, inclusief de Zoon 
van God zelf. Wat subjectief in hun hart was, lieten ze 
openlijk zien door hun daden. Dit wordt bevestigd door 
de woorden van Stephen, gericht op Sabbatarians vlak 
voordat ze hem vermoordden: 

 
 Jij stijfkoppige en onbesnedene in hart en oren! Je verzet je 

altijd tegen de Heilige Geest, zoals je vaders dat deden. Welke 
van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben 
hen gedood die de komst van de rechtvaardige voorspelden, van 
wie jullie nu de verraders en moordenaars zijn geworden, die de 
wet hebben ontvangen onder leiding van engelen en deze niet 
hebben behouden (Handelingen 7:51-53). 

 
Ze deden dit omdat ze geloofden en leefden volgens 

het principe van goed en kwaad.  



385 

 

 
Jezus getuigt dat het hele Oude Testament van hem 

getuigt... 
Dat het hele Oude Testament een getuigenis was van 

de komende Messias wordt door Jezus zelf bevestigd. 
Terwijl hij met twee van de discipelen op de weg naar 
Emmaüs liep, gaf Jezus hen inzicht in het feit dat het hele 
Oude Testament een openbaring van Zichzelf is: 

 
Toen zei Hij tot hen: 'O dwazen, en langzaam van hart 

om te geloven in alles wat de profeten hebben gesproken! Zou 
de Christus niet geleden hebben onder deze dingen en in zijn 
glorie zijn getreden? En te beginnen bij Mozes en alle 
profeten, legde Hij hen in alle Schriftteksten de dingen over 
Zichzelf uit (Lucas 24:25-27). 

 
Verderop in hetzelfde hoofdstuk van Lukas Jezus 

wordt de volgende informatie toegevoegd: 
 
Toen zei Hij tot hen: "Dit zijn de woorden die Ik tot 

jullie sprak toen Ik nog bij jullie was, dat alle dingen die in 
de wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen over Mij 
geschreven zijn, vervuld moeten worden. En Hij opende hun 
begrip, opdat zij de Schrift zouden begrijpen (Lucas 24:44, 
45). 

 
Nogmaals, Mozes, alle Profeten en de Psalmen waren de 

enige Schrift in deze tijd en omvatten het geheel van het 
Oude Testament. We vinden verder bewijs dat dit waar is 
in een eerder voorval voor Jezus' opstanding, toen Jezus 
de volgende verklaring aflegde aan Zijn Joodse publiek 
met betrekking tot het hele Oude Testament:  
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Je doorzoekt de Schrift, want daarin denk je dat je het 
eeuwige leven hebt; en dit zijn zij die van Mij getuigen. 
Maar jullie willen niet tot Mij komen opdat jullie leven 
hebben (Johannes 5:39, 40). 

 
Het is overduidelijk dat Jezus verwijst naar het hele 

Oude Testament als Hij zegt dat zij het zijn die van Mij 
getuigen. We kunnen dan concluderen dat wanneer 
Stephen, in zijn verhandeling met zijn Joodse publiek, 
deze feiten categorisch stelt, hij geen van de profeten uit 
het Oude Testament uitsluit die over Jezus en zijn komst 
hadden voorspeld:    

 
Welke van de profeten hebben je vaders niet vervolgd? 

En zij doodden hen die de komst van de rechtvaardige 
voorspelden, van wie jullie nu de verraders en moordenaars 
zijn geworden (Handelingen 7:52). 

Nu weten we dat niet alle profeten uit het Oude 
Testament letterlijk werden vervolgd of gedood door de 
vaders waar Stephen het over heeft. Wat is dan de 
betekenis van Stephen's beschuldiging, dat zij degenen die 
de komst van de rechtvaardige voorspelden, vervolgden 
en doodden? Stephen classificeerde hen allemaal als 
moordenaars omdat geen van hen het karakter van God 
begreep, dat de Messias had geopenbaard. We kunnen 
verder zeggen dat zelfs de profeten die over Hem 
schreven het geweldloze AGAPE-liefdekarakter van God 
niet volledig begrepen, want het was alleen Jezus die het 
volledig onthulde.  

 
Sabbatariers van Jezus' tijd faalden om te voldoen 

aan wat hen was gegeven. 
Men zou verwachten dat de Sabbataren, aan wie de 
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orakels van God zijn toevertrouwd, aan wie veel meer is 
gegeven en van wie veel meer nodig is, weten dat God een 
Wezen is dat volledig verstoken is van geweld. Het is 
onvergeeflijk dat de sabbatbaters het geweldloze principe 
van de AGAPE-liefde van God niet begrijpen, want 
daarom is de sabbat ontstaan. Dus, ook al aanbidden ze op 
de sabbatdag, ze doen het sabbatprincipe en het gebod 
voor de naleving ervan teniet omdat ze de God van het 
geweld aanbidden.    Dus terwijl zij aan de ene kant 
proberen het Gebod te bewaren om de sabbatdag heilig te 
houden, terwijl zij aan de andere kant het Gebod 
vernietigen, zult u niet doden (Exodus 20:8, 13).  

 
 
 
 
Het breken van een van de geboden is geweld en 

maakt ons moordenaars... 
Tragisch genoeg hebben deze bedrogen en 

begoochelde sabbataren, die gepassioneerd waren door 
het naleven van de Tien Geboden, alle Geboden van God 
ontkracht door er twee te breken. Door in de God van het 
geweld te geloven, braken zij het sabbatbatgebod dat 
getuigt van Gods karakter van geweldloosheid; zo werden 
zij gewelddadig en braken zij het Gebod dat gij niet zult 
doden. 

Het breken van een van de Geboden plaatst men 
automatisch in het rijk van het gewelddadig zijn en het 
gebruik van geweld, en dus van de mensen die het leven 
nemen. Jezus zei dat de duivel vanaf het begin een 
moordenaar was. We hebben al gezien in het hoofdstuk 
"Lucifer en de oorlog in de hemel" dat dit begon toen 
Lucifer in opstand kwam tegen de wet van AGAPE-liefde 
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door zijn wet van goed en kwaad in te voeren. 
 
Door één gebod te breken, breken we alles... 
 
Want wie de hele wet zal houden, en toch op één punt 

struikelt, die is schuldig aan alles (Jakobus 2:10). 
 
Hoe kan men zeggen dat als we een van de geboden 

breken, we schuldig zijn aan het breken van alle geboden? 
Betekent dat dat als ik dood ga, ik ook schuldig ben aan 
overspel? Of als ik steel, ben ik dan ook schuldig aan het 
niet eren van mijn ouders?  

We kunnen dit schijnbaar onlogische concept alleen 
begrijpen als we ons realiseren dat de geest van de 
geboden wordt gebroken door het gebruik van geweld, 
dat wordt aangewakkerd door het onjuiste geloof dat God 
een God van geweld is. Als God een God van geweld is, 
dan zou het volgen dat God geweld door de vingers zou 
zien. Als we weten dat er geen jota geweld in God is, dan 
zullen we begrijpen dat het breken van een van de 
Geboden van AGAPE-liefde geweld is, en hetzelfde is als 
het breken van alle Geboden, want in AGAPE-liefde is er 
geen geweld. Of we nu weten of niet dat God geweldloos 
is, het breken van een van de geboden zal nog steeds 
geweld zijn. Wanneer één gebod ongehoorzaam is aan 
geweld is het resultaat, en alle geboden worden 
geschonden en overtreden omdat iedereen een van hen is 
gegrondvest op AGAPE-liefde. 

 
 Om te doden en om overspel te plegen zijn beide 

gewelddadige handelingen... 
Laten we nog eens kijken hoe de apostel Jacobus dit 

principe uitlegt: 
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Als je de koninklijke wet volgens de Schrift werkelijk 

vervult, 'Je zult je naaste liefhebben als jezelf', dan doe je het 
goed; maar als je partijdigheid toont, begaat je zonde en 
wordt je als overtreder door de wet veroordeeld. Want wie de 
hele wet zal houden, en toch op één punt struikelt, die is 
schuldig aan alles. Want Hij die zei: 'Pleeg geen overspel', 
zei ook: 'Doodt niet'. (KJV) Als je nu geen overspel pleegt, 
maar wel doodt, (KJV) ben je een overtreder van de wet 
geworden. Zeg dat maar en doe dat ook als degenen die 
beoordeeld zullen worden op grond van de wet van de 
vrijheid. Want het oordeel is zonder genade voor degene die 
geen genade heeft getoond. Barmhartigheid zegeviert over 
het oordeel (Jakobus 2:8-13). 

 
James beweert dat als je geen overspel pleegt, maar 

wel doodt, je een overtreder van de wet van AGAPE-liefde 
bent geworden. Het is voor iedereen duidelijk dat doden 
geweld is en een overtreding van de wet van AGAPE-
liefde. Dit is gemakkelijk te begrijpen vanwege het 
waarneembare geweld dat gepaard gaat met de daad van 
het doden. Volgens de wet van de AGAPE-liefde is 
overspel echter net zo goed een daad van geweld als 
moord. Dit geldt ook voor de rest van de geboden, zodat 
het breken van een van de geboden geweld is.  

James stelt overspel niet gelijk aan niet doden om een 
heel speciale reden. Iedereen begrijpt dat doden 
gewelddadig is, maar het geweld van overspel is niet zo 
gemakkelijk te zien; het is ook niet zo duidelijk in het 
stelen. Daarom gebruikte Jakobus de twee geboden met 
betrekking tot doden en overspel, het ene duidelijk 
gewelddadig en het andere niet zo duidelijk, om te laten 
zien dat ze allebei gewelddadig zijn.  
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Hij had kunnen zeggen: Want hij die zei: 'Doe geen 
overspel', zei ook: 'Steel niet'. Als je nu geen overspel 
pleegt, maar wel steelt, ben je een overtreder van de wet 
geworden. Als hij het plegen van overspel niet had 
gelijkgesteld met stelen, zou hij hebben nagelaten de geest 
van de wet van de Tien Geboden, die geweldloosheid is, 
over te brengen.    Doden is duidelijk gewelddadig, terwijl 
stelen en overspel dat niet zijn. Hij wil er zeker van zijn 
dat we begrijpen dat wanneer we iets doen om een ander 
mens te schaden, we geweld gebruiken, zelfs als de daad 
niet openlijk gewelddadig lijkt te zijn.  

Dus zelfs wanneer men een daad begaat die geen 
openlijk geweld lijkt te hebben, maar die iemand schade 
toebrengt, is dat in strijd met de wet van de AGAPE-liefde. 
Aan de oppervlakte zijn overspel en stelen lang niet zo 
gewelddadig als moorden. Maar overspel en stelen 
berokkenen alle betrokkenen schade en zijn net zo 
gewelddadig als moorden. Er is dan een nieuw niveau van 
denken over geweld, dat verder gaat dan alleen de 
oppervlakte van ons handelen. Jezus sprak die waarheid 
uit toen Hij zei: 

 
U hebt gehoord dat er tegen de ouden gezegd is: "Gij zult 

niet doden (KJV), en wie zal doden (KJV) zal in gevaar zijn van 
het vonnis". Maar ik zeg u dat iedereen die boos is op zijn broer 
aansprakelijk is voor het oordeel; wie zijn broer beledigt, is 
aansprakelijk voor de raad; en wie zegt: 'Jij dwaas', is 
aansprakelijk voor de hel van het vuur (ESV) (Mattheüs 
5:21,22). 

 
 We zien dus dat het principe achter de Tien 

Gebodenwet het geweldloze principe van de AGAPE-
liefde is. Wanneer een van de Tienen wordt gebroken, 
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ontbreekt automatisch de AGAPE-liefde en is geweld het 
resultaat. De wet van het Tien Gebod van de AGAPE-
liefde wordt geschonden wanneer het principe van goed en 
kwaad wordt gebruikt; het principe van Satan is inherent 
gewelddadig en bestaat niet in de AGAPE-liefde. 
Wanneer we een van de Geboden overtreden, gebruiken 
we het principe van geweld. Zelfs liefdeloze gedachten 
zijn verzadigd met geweld en zijn verstoken van AGAPE-
liefde. Ze resulteren in liefdeloze handelingen, die geweld 
zijn en de wet overtreden.    

  
Een vernederde geest is de consequentie van 

ongeloof in Gods principe van geweldloosheid. 
De gevolgen van het niet hebben van de kennis van 

Gods karakter worden duidelijk gegeven door de apostel 
Paulus. Het is belangrijk dat we begrijpen dat het gebrek 
aan de juiste kennis van God de oorzaak is van de toestand 
die Paulus hieronder beschrijft:  

 
En hoewel zij God niet graag in hun kennis vasthielden, 

gaf God hen over aan een vernederde geest, om die dingen te 
doen die niet gepast zijn; vervuld zijn met alle 
ongerechtigheid, seksuele immoraliteit, goddeloosheid, 
hebzucht, kwaadaardigheid; vol afgunst, moord, twist, 
bedrog, boosaardigheid; zij zijn fluisteraars, achterklappers, 
haters van God, gewelddadig, trots, opscheppers, uitvinders 
van kwade dingen, ongehoorzaam aan ouders, 
onopmerkzaam, onbetrouwbaar, liefdeloos, onvergeeflijk, 
onbarmhartig; die, het rechtvaardige oordeel van God 
kennende, dat zij die zulke dingen beoefenen, niet alleen de 
dood verdienen, maar ook de goedkeuring van hen die ze 
beoefenen (Romeinen 1.):28-32). 
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Het niet begrijpen dat Gods karakter van de AGAPE-
liefde helemaal geen geweld in zich heeft, en het 
verwerpen van deze waarachtigheid, resulteert in een 
vernederende geest. Een vernederde geest is, geestelijk 
gezien, het gevolg van een verkeerde kennis van God. 
Degenen die een verkeerd begrip van God hebben, 
kunnen eervolle mensen zijn, maar met deze valse 
opvatting hebben ze volgens Paulus een vernederde geest.    
Het is dus onvermijdelijk dat iemand die een vernederde 
geest heeft, gelooft dat God een gewelddadig wezen is, 
ook al is Hij AGAPE-liefde. Zo schrijven we aan God een 
hybride karakter toe dat de ultieme leugen van Satan is en 
dat we hebben geloofd. Daarom, met dit verkeerde begrip 
van God's karakter, eindigen we met het aanbidden van 
Satan in plaats van God.  

 
Degenen die een ontaarde geest hebben, verdienen 

de dood? 
De apostel Paulus gaat nog verder om te zeggen dat 

een persoon met dit scheve begrip van Gods karakter een 
vernederde geest heeft die de dood verdient. Het moet 
begrepen worden dat wanneer Paulus zegt dat hij de dood 
verdient, hij bedoelt dat een persoon die er bewust voor 
gekozen heeft om de leugen over Gods karakter te 
geloven, zichzelf in het domein van de dood van Satan 
heeft geplaatst en niet kan zien dat God de enige bron van 
leven is. Jezus, die kwam om het ware karakter van God 
te laten zien en die de enige is die het kan laten zien, zegt 
hetzelfde met deze woorden in het boek van Johannes:  

 
Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; en wie de 

Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God 
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blijft op hem rusten (Johannes 3:36).  
 
Het hebben van een vernederde geest leidt 

onvermijdelijk tot het breken van de hele Tien Geboden 
die, als ze goed begrepen worden, de openbaring zijn van 
Gods AGAPE-liefde voor geweldloosheid.  

In de passage uit Romeinen 1:28-32 somt Paulus heel 
gedetailleerd de gevolgen op van het niet vasthouden van 
God in hun kennis, en onder nauwkeurig onderzoek 
kunnen we zien dat hij elk aspect van de Tien Geboden 
behandelt. De eerste vier, die ons leren over Gods 
karakter, worden aangesproken door de zinsnede dat ze 
God niet graag in hun kennis vasthielden, en zo werden ze 
haatdragend aan God. De overige zes Geboden die 
betrekking hebben op onze relatie met de mens op de 
horizontale dimensie worden aangesproken door de 
woorden die gevuld zijn met alle ongerechtigheid. 

Aan hen die aan bovenstaande beschrijving voldoen, 
wordt de toorn van God uit de hemel geopenbaard tegen alle 
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de 
waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, want wat van God 
bekend is, is in hen openbaar, want God heeft het hun getoond 
(Romeinen 1:18,19).  

 
Wat is de toorn van God? 
In Romeinen 1:18-19 verwijst Paulus ook naar de Tien 

Geboden. Alle goddeloosheid is de overtreding van de 
eerste vier geboden, en alle ongerechtigheid van de 
mensen is de overtreding van de laatste zes.  

We moeten ons afvragen op welke manier de toorn van 
God uit de hemel is geopenbaard tegen alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van de mensen? 

Eerst en vooral moeten we duidelijk begrijpen dat als 
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Paulus vanuit de hemel zegt dat hij de Troonzaal van God 
in de hemel bedoelt. Vanuit de hemel kan hij ook God zelf 
en het wezen van zijn wezen, zijn AGAPE-liefde, 
vertegenwoordigen. We moeten ook onmiskenbaar 
begrijpen dat de toorn van God zeker niet slechts één 
aspect van zijn karakter is, maar juist het wezen en de aard 
van God, want de toorn van God wordt geopenbaard door 
zijn AGAPE-liefde. Indien niet nauwkeurig en 
waarheidsgetrouw begrepen, zal de manier waarop de 
toorn van God begrepen wordt met zekerheid leiden tot de 
demonisering van God.  

 
De toorn van God begrijpen 
We kunnen de toorn van God alleen begrijpen als we 

begrijpen dat God in zijn AGAPE-liefde de mensheid de 
vrijheid van keuze geeft met een risico voor zichzelf dat 
ons begrip te boven gaat. Alleen als we de aard van 
AGAPE-liefde begrijpen, en alleen als we ons realiseren 
wat de zonde met God en Zijn schepping heeft gedaan, 
kunnen we de betekenis van onze door God gegeven 
vrijheid om te kiezen voor Hem of voor Satan begrijpen.  

Paulus geeft persoonlijk het meest definitieve 
antwoord op de belangrijke vraag wat de toorn van God 
is in de context van deze passage. Merk op dat juist 
wanneer de mensheid onvermurwbaar en vastbesloten is 
om het juiste begrip van Gods karakter van AGAPE-liefde 
te verwerpen, en in volstrekte goddeloosheid en 
ongerechtigheid leeft, de toorn van God uit de hemel 
wordt geopenbaard. Paulus zegt dat toen God de mensen 
toestond hun door God gegeven keuzevrijheid uit te 
oefenen, zonder enige terughoudendheid, Hij hen opgaf 
aan (Romeinen 1:24, 26, 28) hun neiging tot voorkeur; dit 
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is Zijn toorn. Wanneer mensen ervoor kiezen om het 
gewelddadige principe van goed en kwaad van Satan in 
te voeren, dan staat God dat toe, waardoor ze de gevolgen 
van dat principe kunnen ondergaan, die uiteindelijk alle 
facetten van de dood met zich meebrengen.  

AGAPE liefde gebruikt geen geweld - zelfs niet om 
mensen te weerhouden van het leven in het kwaad. Alleen 
AGAPE-liefde kan worden gebruikt om mensen van het 
kwaad af te brengen. De AGAPE-liefde lijdt en neemt alle 
gevolgen van het kwaad op zich en is bereid om het 
eeuwige leven te verliezen in plaats van elke methode te 
gebruiken die in strijd is met de AGAPE-liefde. Daarom 
gaf God hen op tot hun uiteindelijke keuze om te geloven 
en te leven volgens de wet van Satan. Loslaten' is de toorn 
van God omdat AGAPE-liefde niets anders kan doen dan 
mensen vrij te laten in hun keuzes.    

  
Daarom gaf God hen over aan onreinheid, in de 

begeerten van hun hart, om hun lichamen onder elkaar te 
onteren, die de waarheid van God inruilden voor de leugen 
en het schepsel aanbaden en dienden in plaats van de 
Schepper, die voor eeuwig gezegend is. Amen. Om deze 
reden gaf God hen over aan verachtelijke hartstochten. En 
ook al hielden zij er niet van om God in hun kennis te 
behouden, God gaf hen over aan een vernederde geest, om die 
dingen te doen die niet gepast zijn. ... dat zij die zulke dingen 
beoefenen, de dood verdienen. . . .en in zichzelf de straf van 
hun dwaling ontvangen die hen toekomt (Romeinen 1:24-
26,28,32,27). 

 
De passage die zegt dat het ontvangen van de straf van 

hun fout op zich al een bevestiging is dat het de keuzes zijn 
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die we maken die ons lot bepalen.  
 
A Little Bit Of Leaven Leavens The Whole Lump 
Jakobus' woorden voor wie de hele wet zal houden, en toch 

op één punt struikelt, hij is schuldig aan alles (Jakobus 2:10), 
vinden hun weerklank in de volgende verklaring van de 
apostel Paulus:  

 
Weet je niet dat een beetje zuurdesem de hele boel zuur 

maakt? (1 Korintiërs 5:6). 
 
Uit de geschiedenis van de kinderen van Israël weten 

we dat Jezus de meeste moeite had om de sabbatbatbaters 
te bereiken. In een incident waarbij Hij in gesprek was met 
Zijn discipelen, waarschuwde Hij hen vooral voor de leer 
van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dit waren de 
belangrijkste leraren van de Joden en samen met de 
schriftgeleerden hadden zij hun volgelingen opgeleid met 
een scheve kijk op God. Jezus gaf zijn discipelen de 
volgende waarschuwing:  

 
Let op en pas op voor de zuurdesem van de Farizeeërs en de 

Sadduceeërs (Matteüs 16:6). 
 
Zoals gewoonlijk begrepen de discipelen de betekenis 

van Jezus' woorden niet: 
 
En ze redeneerden onder elkaar, zeggende. Het is omdat 

we geen brood hebben genomen (Matteüs 16:7). 
 
 Jezus corrigeert hun begrip door hen te 

informeren: 
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Hoe komt het dat u niet begrijpt dat ik niet met u heb 
gesproken over brood? - maar om op te passen voor de 
zuurdesem van de Farizeeërs en de Sadduceeërs. Dan hebben 
ze begrepen dat Hij hen niet heeft gezegd dat ze op moeten 
passen voor de zuurdesem van het brood, maar voor de leer 
van de Farizeeën en de Sadduceeën" (Matteüs 16:11-12). 

 
Jezus' openbaring van Gods karakter was in directe 

tegenstelling tot de leer van de religieuze leiders en hun 
volgelingen. 

Het was de bedoeling van Jezus om de discipelen te 
waarschuwen voor het feit dat ze moesten oppassen voor 
de leer van deze religieuze leiders, omdat ze een 
verkeerde voorstelling van Gods karakter gaven.     

De mensen die de orakels van God hadden gekregen, 
hadden een radicaal ander begrip van God dan wat Jezus 
verkondigde. De God die Jezus aan hen onthulde was niet 
dezelfde God die ze aanbaden. Dit gold in het bijzonder 
voor Sabbatarianen die in Hem geloofden en Hem 
geloofden: 

 
Ze begrepen niet dat Hij met hen over de Vader sprak. 

Toen zei Jezus tegen hen: 'Als jullie de Zoon des mensen 
optillen, dan zullen jullie weten dat Ik Hem ben en dat Ik 
niets van Mijzelf doe; maar zoals Mijn Vader Mij geleerd 
heeft, spreek Ik deze dingen. En Hij die Mij gezonden heeft 
is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik 
doe altijd die dingen die Hem behagen. Terwijl Hij deze 
woorden sprak, geloofden velen in Hem. Toen zei Jezus tegen 
de Joden die Hem geloofden: 'Als jullie in mijn woord 
blijven, zijn jullie inderdaad mijn discipelen, en jullie zullen 
de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken 
(Johannes 8:27-32). 
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Jezus onthulde het geweldloze karakter van God...  
Zoals we al hebben gezien, deed Satan zijn wandaden 

in de Hof met de geesten van Adam en Eva door hen de 
leugen over God te laten geloven. Hun besmette opvatting 
dat God een moordenaar is, resulteerde in hun angst voor 
Hem. Dat is de reden dat ze zich na hun 
ongehoorzaamheid voor Hem verborgen hielden.  

Jezus Christus heeft door zijn leven, dood en 
opstanding deze scheve kijk op God als een leugen 
blootgelegd. Helaas blijven we ook na de openbaring van 
Jezus de scheve kijk op God omarmen die Adam en Eva 
hadden nadat ze hadden gezondigd. Door zijn 
hogepriesterlijke werk in de transcendente sfeer probeert 
Jezus op dit moment nog steeds onze gedachten te 
zuiveren van de leugens van Satan over het AGAPE-
liefdekarakter van God, dat geen enkel spoor van geweld 
in zich draagt.  

We hebben de gebeurtenis van het kruis, dat is de 
ultieme openbaring van Gods karakter om ons te helpen 
zijn geweldloze AGAPE-liefde te kennen. Het is dan voor 
ons dat deze woorden van toepassing zijn:  

 
Voor iedereen aan wie veel gegeven is, van hem zal veel 

gevraagd worden; en aan wie veel is toegewijd, zullen zij het 
meer vragen (Lucas 12:48).  

     
Er was bijna geen kennis van Satan in het Oude 

Testament... 
Er zijn een paar indirecte verwijzingen naar de duivel 

in de Hebreeuwse taal met een coucherende betekenis. 
Eén zo'n vers is Leviticus 17:7: 
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 En zij zullen hun offers niet meer brengen aan de duivels, 
na wie zij een hoer zijn geworden. 

 
De NIV interpretatie komt meer overeen met wat er in 

het oorspronkelijke Hebreeuws staat: 
 
Zij mogen geen van hun offers meer brengen aan de 

geitenidolen aan wie zij zich prostitueren (NIV). 
 
De aanwezigheid van Satan in het hele Oude 

Testament zou echter vrijwel onbestaand zijn geweest als 
er niet vier expliciete verwijzingen in de volgende Boeken 
en verzen waren opgenomen: 1 Kronieken 21:1; Psalm 
109:6. In het boek Job wordt hij genoemd in hoofdstuk één 
en twee, en in het boek Zacharia in hoofdstuk drie.  

Met zo'n beperkte kennis van Gods tegenstander, de 
Vernietiger, de Beschuldiger, is het begrijpelijk dat de 
schrijvers van het Oude Testament niet volledig 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het 
aanrekenen van al het kwaad aan God. Het geheel van de 
heersende geloofssystemen om hen heen deed ook precies 
hetzelfde. In hun denken is God soeverein en 
oppermachtig, daarom werden ook kwade daden aan 
Hem toegeschreven. We kunnen dus met recht 
concluderen dat de God die zij aanbaden, en terecht 
vanwege hun onwetendheid, zowel de Schepper als de 
Vernietiger was.    

 
Het Nieuwe Testament is gevuld met verwijzingen 

naar Satan, de duivel...  
Wij, aan wie veel meer gegeven wordt, kunnen onze 

onwetendheid niet rechtvaardigen door de slechte daden 
van Satan en zijn afgezanten aan God toe te schrijven. Wij 
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zijn onvergeeflijk, want wij hebben informatieve bewijzen 
gekregen over Satan onder zijn verschillende namen en 
classificaties, van Genesis tot Openbaring, met een paar in 
het Oude Testament en de meerderheid in het Nieuwe 
Testament.  

Daarnaast hebben we het kruisgebeuren dat ons in 
niet mis te verstane bewoordingen de geweldloze 
AGAPE-liefde van God onthult. We hebben informatie tot 
onze beschikking die verder gaat dan alles wat een vorige 
generatie had, zodat we de feiten kunnen kennen voor 
zo'n tijd als we leven, zodat we de waarheid over het 
karakter van God zullen begrijpen.       

Na alle kennis die God ons op een gouden schotel 
heeft gegeven, zal ons falen om Gods karakter als de 
Schepper en Satan's karakter als de Vernietiger te kennen, 
ons lot bezegelen voor het welzijn of voor het leed. In het 
licht van dit alles, wanneer we de dood en het verderf dat 
de zondeval is van Satan's rechtsorde aan God 
toeschrijven of toeschrijven, en de werken van de Duivel 
aan God toeschrijven, bevinden we ons in feite in een 
slechtere situatie dan de generaties van de 
Oudtestamentische tijd, en trouwens, van elke vorige 
generatie. Als we de dood en de vernietiging die 
voortkomt uit Satan en zijn rechtsorde aan God 
toeschrijven, ontkennen we in feite het bestaan van Satan 
als Gods antagonist. Als God zowel de Schepper als de 
Vernietiger is, wat is dan Satan? Is hij slechts een 
waarnemer? 

Het is pijnlijk om te zien hoe we Gods karakter blijven 
demoniseren en zijn AGAPE-liefde vermengen met 
geweld. We doen dit zelfs nadat we de diepe openbaring 
van het kruis en van de sabbat hebben gekregen! Zowel 
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het kruis als de sabbat getuigen dat God geweldloos is; 
toch blijven we volharden in het toeschrijven van Satan's 
karaktertrekken aan God, en dit is het toppunt van 
verdorvenheid dat de Bijbel de onvergeeflijke zonde 
noemt.  

Het is uiterst moeilijk voor onze eindige geesten om de 
onvoorstelbare doodsstrijd te begrijpen die God onze 
Vader ervaart over onze verwrongen kijk op Hem. Jezus 
wilde dat we wisten dat God onze hemelse papa is. Helaas 
geloven wij, zijn aardse kinderen, de leugens van Satan 
over Hem en leven daarom in angst voor Hem. Wij zien 
Hem als een tiran die gemakkelijk geweld tegen ons zal 
gebruiken als we Zijn wil voor ons niet gehoorzamen.  

Zouden we alleen maar Gods AGAPE-liefde kunnen 
begrijpen en een vermoeden hebben van wat we aan God 
onderwerpen door de leugens die we over Hem geloven, 
dan zouden we de wereld op z'n kop zetten om ons 
denken te veranderen. Onze opvattingen en ons gedrag 
spreken boekdelen over wie we zijn als christenen die 
verlichting hebben gekregen boven die van enige andere 
religieuze groepering.  

 
Het sabbatprincipe bepaalt hoe we ons verdedigen... 
Sommigen zullen heftig beweren dat er soms geweld 

nodig is, vooral als het gaat om zelfverdediging. Ze zullen 
stellen dat als onze aardse vader ons niet zou verdedigen 
tegen indringers, hij nalatig zou zijn; het is dus 
vanzelfsprekend dat als onze aardse vader fysieke kracht 
gebruikt om ons te verdedigen tegen een moordenaar of 
een verkrachter, we des te meer van hem zouden houden. 
Hoe zouden we ons immers over hem voelen als hij ons 
niet tegen het kwaad zou beschermen?  
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Het antwoord op dit probleem vereist een 
onwankelbaar geloof in de God van de liefde. Als we Hem 
echt willen volgen, moeten we leren onszelf en onze 
geliefden te verdedigen op een manier die geen geweld 
gebruikt. Dan zullen we werkelijk zijn karakter en zijn 
principe van geweldloosheid weerspiegelen.     

We zullen te weten komen dat God ons met AGAPE-
liefde verdedigt en zelf sterft, zoals Hij dat in Jezus 
Christus heeft gedaan, terwijl Hij ons verdedigt. We zullen 
die liefde veel meer waarderen dan wanneer Hij de vijand 
met geweld zou doden en Zichzelf en ons met dezelfde 
satanische gewelddadige methoden zou redden.  

Aan het kruis stond God toe dat Zijn Zoon letterlijk 
werd vermoord op de meest onmenselijke manier die in 
die tijd mogelijk was. Hij leed in Zijn AGAPE-liefde met 
Zijn Zoon door de lijdensweg van het kruis. Allen die 
Gods karakter gaan begrijpen, zullen leven volgens het 
principe van het kruis en de satan en zijn rechtsorde 
verslaan. Dit zou betekenen dat zij hun geliefden niet met 
geweld zouden verdedigen, maar met hen of voor hen 
zouden sterven.  

Zulke mensen zullen Satan en zijn principe van 
geweld verslaan door het principe van het kruis volgens 
de apostel Johannes. 

 
En zij overwonnen hem door het bloed van het lam en 

door het woord van hun getuigenis, en hielden niet van hun 
leven tot de dood (Openbaring 12:11). 

 
In dit verband verklaarden de apostelen Petrus en 

Paulus wat zij van Jezus hebben geleerd over het principe 
van het kruis: 
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Want dit is prijzenswaardig, als men uit geweten tegenover 
God verdriet verdraagt en ten onrechte lijdt. Want wat voor een 
eer is het als je, als je voor je fouten geslagen wordt, het geduldig 
aanneemt? Maar als je goed doet en lijdt, als je het geduldig 
aanneemt, dan is dat prijzenswaardig voor God. Want daartoe 
bent u geroepen, omdat Christus ook voor ons heeft geleden en 
ons een voorbeeld heeft nagelaten dat u in zijn voetsporen moet 
volgen: Die geen zonde beging en geen bedrog in zijn mond 
vond; die, toen Hij verguisd werd, niet verachtelijk was; die, toen 
Hij leed, niet dreigde, maar Zichzelf aan Hem toevertrouwde die 
rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn eigen lichaam 
aan de boom droeg, opdat wij, gestorven aan de zonden, zouden 
leven voor de gerechtigheid - door wiens strepen u genezen bent. 
Want u was als een schaap dat verdwaald was, maar nu bent u 
teruggekeerd naar de Herder en opziener van uw ziel (1 Petrus 
2:19-25). 

 
 Nu pleit ik, Paulus, zelf bij u door de zachtmoedigheid en 

zachtmoedigheid van Christus - die in aanwezigheid onder u 
nederig is, maar die afwezig is, is moedig naar u toe. Maar ik 
smeek u dat ik, als ik aanwezig ben, niet moedig mag zijn met 
dat vertrouwen waarmee ik van plan ben moedig te zijn tegen 
sommigen, die aan ons denken alsof we naar het vlees 
hebben gewandeld. Want hoewel we in het vlees lopen, voeren 
we geen oorlog naar het vlees. Want de wapens van onze 
oorlogsvoering zijn niet vleselijk, maar machtig in God 
voor het neerhalen van bolwerken, het neerhalen van 
argumenten en alles wat zich verheft tegen de kennis van 
God, het in gevangenschap brengen van elke gedachte tot de 
gehoorzaamheid van Christus, en het bereid zijn om alle 
ongehoorzaamheid te bestraffen als uw gehoorzaamheid is 
vervuld (2 Korintiërs 10:1-6; cursivering toegevoegd). 
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In dit opzicht zei Jezus dat al Zijn volgelingen zullen 
doen wat Hij deed:  

 
Wie achter Mij wil komen, laat hem zichzelf 

verloochenen en zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want 
wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het 
redden (Marcus 8:34-35). 

Het volgende vers geeft aan dat als we Gods AGAPE-
principe van geweldloosheid verwerpen, dat we volgens 
Jezus zelfs op onze vijanden moeten toepassen, we onze 
ziel zullen verliezen: 

 
Want wat heeft het voor zin als een man de hele wereld 

wint en zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een man geven in 
ruil voor zijn ziel? Want wie zich schaamt voor Mij en Mijn 
woorden in dit overspelige en zondige geslacht, voor hem zal 
ook de Zoon des mensen zich schamen als Hij komt in de 
heerlijkheid van Zijn Vader met de heilige engelen (Marcus 
8:36-38). 

 
Het uur is aangebroken dat de Zoon des Mensen moet 

worden verheerlijkt. Ik zeg u met zekerheid, tenzij een 
tarwekorrel in de grond valt en sterft, blijft hij alleen achter; 
maar als hij sterft, produceert hij veel graan. Wie zijn leven 
liefheeft, zal het verliezen en wie zijn leven in deze wereld 
haat, zal het bewaren voor het eeuwige leven. Als iemand 
Mij dient, laat hem Mij dan volgen; en waar Ik ben, daar zal 
Mijn dienaar ook zijn. Als iemand Mij dient, zal hij Mijn 
Vader eren (Johannes 12:23-26). 

 
We zien God nog steeds als een gewelddadige God... 
De tragedie van de tragedies is dat we eigenlijk 
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dezelfde leugens over God willen blijven geloven die 
Adam en Eva geloofden toen ze Satan gehoorzaamden. 
Deze oorspronkelijke leugen, waar Adam zich in geloofde, 
is dat we bang voor God moeten zijn vanwege een 
vermeende gewelddadige strekking in Hem ten opzichte 
van hen die Hem niet gehoorzamen. Gods waarschuwing 
aan Adam, maar voor de boom van de kennis van goed en 
kwaad zult u niet eten, want op de dag dat u ervan eet zult u 
zeker sterven, (Genesis 2:17), werd door Satan omgedraaid, 
zodat de nieuwe betekenis ervan zou zijn: pas op, God is 
erop uit om u te doden. Vertolken we nog steeds de Schrift 
en verdraaien we Gods karakter op dezelfde manier als 
Adam en Eva deden nadat ze gezondigd hadden? Neem 
bijvoorbeeld de volgende passages: 

 
Want het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23) 
 
De zonde is de rechtsstaat van Satan, en inherent 

daaraan is de dood, die het loon van de zonde is. Daarom 
is 1) Satans rechtsregel, 2) de zonde, 3) het loon van de 
zonde en 4) de dood allemaal één en hetzelfde 
onafscheidelijke onrechtvaardige principe. Alle vier 
hebben niets gemeen met Gods karakter en zijn 
koninkrijksprincipe, maar zijn direct in strijd met alles wat 
Hij vertegenwoordigt en waar Hij voor staat. Deze zijn 
allemaal in vijandschap met God. Dat wordt ons verteld, 

 
De laatste vijand [OF GOD] die vernietigd zal worden 

is de dood (1 Korintiërs 15:26; cursivering toegevoegd).  
 
Voor zover de kinderen dan deel hebben gekregen van 

vlees en bloed, deelde Hij zelf ook in hetzelfde, opdat Hij door 
de dood hem zou vernietigen die de kracht van de dood had, 
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dat wil zeggen de duivel (Hebreeën 2:14). 
 
Toen Jezus aan het kruis stierf, nam Hij alle gevolgen 

van de zonde op zich die voortvloeiden uit Satan's wet van 
goed en kwaad. Zo onthulde Hij Gods liefde, die de 
zondaars niet willekeurig straft. Wanneer dit feit bekend 
is, geloofd en aangetoond, dan wordt de macht die Satan 
heeft over de dood vernietigd. 

God vernietigt Satan niet zoals Satan wil dat we 
geloven dat God werkt. Zijn vernietiging vindt plaats als 
hij volledig wordt overgelaten aan zijn eigen rechtsorde, 
van waaruit hij zijn ondergang zal ervaren.  

Alle vier, als vijanden van God zullen worden 
vernietigd: Satan's rechtstaat, de zonde, het loon van de 
zonde en de dood, want zij behoren tot het principe van 
de dood. De bovenstaande verzen verduidelijken dat de 
dood niet van God is, maar Zijn vijand; daarom kunnen 
we niet beweren dat God verantwoordelijk is voor de 
dood van allen die zijn gestorven sinds de tijd van Adam 
en Eva. De dood is ontstaan toen Lucifer zijn rechtsorde 
introduceerde. God is nooit betrokken geweest bij enige 
daad van doden. 

Hoeveel van ons hebben dit vers gebruikt, want het 
loon van de zonde is de dood, om erop te wijzen dat God de 
zonde en de zondaars absoluut en zeker zal vernietigen 
met de dood? Hoe zit het met de volgende woorden die 
hen volgen? 

Maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus 
Jezus onze Heer (Romeinen 6:23). 

Het is de gave van God die het doodsprincipe 
vernietigt, en noch de eerste noch de tweede dood zal in 
de toekomst bestaan; er zal alleen maar eeuwig leven zijn 
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in Christus Jezus onze Heer. De levengevende wet van 
Jezus Christus van de AGAPE-liefde zal alles zijn. 

Jezus Christus vertelt ons wie de moordenaar is... 
Zien we niet dat het loon van de zonde de dood is op 

dezelfde manier waarop Adam de waarschuwing van 
God zag? Interpreteren we het niet zo dat God de zonde 
en de zondaars vernietigt, maar alleen degenen redt die in 
Jezus Christus geloven? Geloof in wat er met Jezus 
Christus, onze Heer, gebeurt, is de vraag die juist 
begrepen en beantwoord moet worden. 

Het antwoord wordt door Jezus gegeven in een van 
zijn gesprekken met zijn Joodse toehoorders: geloof in de 
boodschap van Jezus Christus, die ons vertelde dat God, 
zijn Vader, niemand doodt. 

Ik spreek wat ik met mijn vader heb gezien en jij doet wat 
jij met je vader hebt gezien (Johannes 8:38). 

Het contrast dat Jezus maakt tussen Zijn Vader en de 
vader van Zijn toehoorders laat zien dat hun vader degene 
is die vanaf het begin een moordenaar was. Hij is de 
moordenaar.  

Zal Satan uiteindelijk zelfmoord plegen? In één 
opzicht wel. Hij werd gewaarschuwd dat de dood 
inherent is aan zijn principe. Iedereen die zich aan zijn 
principe houdt, zal erdoor sterven, ook hijzelf. Zo koos hij 
ervoor om zelfmoord te plegen. Zijn wet is een 
zelfvernietigend principe dat zal imploderen en hem en al 
zijn volgelingen zal doden.  

 
Moordenaar van het begin 
De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord 

voor 'moordenaar' is 'moordenaar'. Het is met dit begrip, 
overgebracht in de totaliteit van de context van zijn 
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discussie met zijn joodse toehoorders, dat Jezus verder 
uitwerkt waarom hij Satan een moordenaar noemde:  

 
Je bent van je vader de duivel, en de verlangens van je 

vader wil je doen. Hij was een moordenaar vanaf het begin 
(Johannes 8:44). 

 
Het is de wet die door Satan in het universum is 

ingevoerd, die hem vanaf het begin tot een manslager 
maakt. Omdat zijn wet het principe van de levenswijze 
bevat, veroorzaakt en beheert hij dus door middel van zijn 
wet alle dood.  

 
Omdat onze natuur goed en slecht is, zien we God 

als goed en slecht... 
Het vertoog tussen God en Adam in de Hof bewijst het 

punt over de leugens van Satan over God. Deze leugen 
kwam voort uit Satan's principe van goed en kwaad, waar 
Adam en Eva in geloofden nadat ze God ongehoorzaam 
waren. De monsterlijke leugen die Satan, door middel van 
het principe van goed en kwaad, Adam en Eva leerde is dat 
God iemand is om bang voor te zijn. Dit principe vertelde 
Adam en Eva dat God degenen die ongehoorzaam zijn 
aan Hem executeert. Het deed Zijn waarschuwingen 
klinken als een dreigement en als je toevallig 
ongehoorzaam bent aan Hem, dan zul je zeker sterven.  
Daarom zei het tegen Adam en Eva: "Wees bang voor 
Hem Adam, want nu zal Hij je beul zijn." 

 
God kwam op zoek naar Adam zonder 

veroordeling... 
Als we goed kijken naar Gods gedrag na de 

ongehoorzaamheid van Adam, zullen we merken dat Zijn 
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daden het tegenovergestelde onthullen van wat Satan had 
overgebracht. God ging op zoek naar Zijn angstvolle 
kinderen in de koelte van de dag om hen Zijn volmaakte 
liefde te laten zien die onze angst uitstraalt, omdat angst 
gepaard gaat met kwelling. Laten we nog eens kijken naar 
het volledige vers uit 1 Johannes 4:18, uit de Versterkt 
Version en het in onze gedachten overbrengen naar die 
scène in de Hof:  

 
Er is geen angst in de liefde - angst bestaat niet; maar 

volgroeide (volledige, volmaakte) liefde blijkt angst uit deuren 
en verdrijft elk spoor van terreur! Want angst brengt de 
gedachte aan straf met zich mee, en [dus] wie bang is heeft niet 
de volle rijpheid van de liefde bereikt - is nog niet uitgegroeid tot 
de volledige volmaaktheid van de liefde". 

 
Adam en Eva verstopten zich voor God omdat ze bang 

waren dat ze geleerd hadden van Satan's principe van goed 
en kwaad, dat nu deel uitmaakte van hun denken. Satan liet 
hen God zien als een gewelddadig Wezen dat hen had 
afgewezen vanwege hun ongehoorzaamheid. Nu ze in de 
steek gelaten werden, geloofden ze ook dat God hen zou 
doden. Deze scheve kijk op God kwam tot stand nadat zij 
de raad van God niet gehoorzaamden, omdat hun 
ongehoorzaamheid een nieuw systeem van principes met 
zich meebracht, waardoor zij hun juiste kijk op Gods 
karakter zouden verliezen.  

Het kruis bevestigt de waarachtigheid dat het principe 
van de boom van de kennis van goed en kwaad de geest van 
Adam en Eva ten opzichte van God negatief heeft 
beïnvloed. 

Aan het kruis riep Jezus met luide stem: 'Eli, Eli, lama 
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sabachthani', dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u Mij verlaten (Matteüs 27:46)? Jezus werd 
onderworpen aan alle valkuilen van goed en kwaad, ook al 
had God Hem niet in de steek gelaten. God gaat nooit weg 
of laat niemand in de steek. Want Hij heeft zelf gezegd: 'Ik 
zal u nooit verlaten of in de steek laten' (Hebreeën 13:5).   

In tegenstelling tot hun valse verwachting is wat we 
zien in Gods gedrag het bewijs dat Adam en Eva niet in de 
steek zijn gelaten. Hij had geen woorden van veroordeling 
of de intentie om te straffen. In plaats daarvan riep God in 
Zijn AGAPE-liefde hen uit om te zeggen: "Waar ben je? 

 
En zij hoorden het geluid van de Here God die in de 

koelte van de dag in de tuin wandelde, en Adam en zijn 
vrouw verstopten zich voor de aanwezigheid van de Here 
God tussen de bomen in de tuin. Toen riep de Here God tot 
Adam en zei tot hem: 'Waar ben je? Hij zei: 'Ik hoorde uw 
stem in de tuin, en ik was bang omdat ik naakt was en mijzelf 
verborg (Genesis 3:8-10). 

 
De vervloekingen die volgen zijn, zoals eerder gezegd, 

slechts een verklaring over de gevolgen van het aannemen 
van de rechtsstaat van Satan. 

 
 
Wij, Adam en Eva's kinderen, zijn allemaal 

betrokken bij het brengen van de uiteindelijke resolutie 
van de Kosmische Geestelijke Oorlog... 

We zijn allemaal afstammelingen van Adam en Eva, 
en zijn allemaal broers en zussen en kinderen van dat 
eerste paar. We krijgen allemaal het voorrecht om een 
centrale rol te spelen in de rechtvaardiging van Gods 
karakter voor de wereld, voorafgaand aan de tweede 
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komst van Jezus Christus. Er is geen partijdigheid met God 
(Romeinen 2:11), want God is absoluut en verandert niet 
naar gelang de omstandigheden, daarom zijn zijn 
principes in de omgang met ieder van ons over de hele 
linie hetzelfde, ongeacht wie we zijn.  

Alle zonen en dochters van Adam en Eva zullen de 
bevoorrechte verantwoordelijkheid hebben om Gods 
karakter van AGAPE-liefde te kennen en te demonstreren. 
Er is geen partijdigheid met God, dus elk nageslacht van 
Adam en Eva zal, zonder uitzondering, één van de twee 
dingen laten zien door hun relaties met elkaar: of ze nu 
leven volgens Gods wet van AGAPE-liefde of volgens 
Satan's wet van goed en kwaad. 

 
 Het sabbatbatprincipe zal een centrale rol spelen...  
De zevende dag sabbat en het principe waar het voor 

staat, zal zeker betrokken zijn bij de problemen waarmee 
de mensheid aan het eind van de rit geconfronteerd 
wordt. Nogmaals, wat was de reden waarom God de 
zevende dag had gezegend en geheiligd? De reden dat 
God ons de sabbat gaf, zodat dood en verderf ons niet 
zullen doen vergeten dat de Schepper niet de Vernietiger 
is, maar dat Hij de God van de AGAPE-liefde is. 

De laatste kwestie waar de mensheid mee te maken 
krijgt, is het karakter van God, dat wordt 
vertegenwoordigd door de sabbat van de zevende dag.    
Elk kind van Adam en Eva zal door zijn daden van geweld 
of geweldloosheid onthullen of het nu de aanbidders van 
God of van Satan zijn.  

In dit laatste nummer van de laatste fase van de 
wereldgeschiedenis zijn er geen confessionele, religieuze, 
politieke, raciale, economische, culturele, gender- of 
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geografische barrières. We zullen allemaal betrokken zijn 
bij de beslissing over ons lot, voor ons welzijn of voor het 
leed, en er zullen geen uitzonderingen zijn.    In dat proces 
zullen we onthullen of we de aanbidders van de ware God 
zijn of dat we als koning over ons de engel van de 
bodemloze put hebben, die niemand anders is dan de 
Duivel zelf.        

 
Iedereen zal kiezen voor AGAPE Liefde of Goed en 

Kwaad... 
De Bijbel zegt dat God aan ieder van hen zal geven 

volgens zijn daden (Rom. 2:6). De keuzes die ieder van hen 
maakt en de daaruit voortvloeiende handelingen zullen 
iedereen voor God of voor Satan plaatsen. Ieder van ons 
zal één van de twee dingen onthullen en er zal geen derde 
optie zijn. Aan elkaar op de planeet aarde en aan de rest 
van het universum zullen we elk in ons leven ofwel Gods 
wet van AGAPE-liefde, vertegenwoordigd door de 
heiligheid van de zevende dag, ofwel Satan's wet van 
willekeurige bestraffing, dood en verwoesting laten zien. 
Dit is wat de apostel Johannes ons allen te zeggen heeft:  

 
Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want liefde is van 

God; en iedereen die liefheeft is uit God geboren en kent God. 
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. . . . -
Geliefde, als God ons zo lief heeft, moeten we elkaar ook 
liefhebben . . . Als iemand zegt: 'Ik hou van God' en zijn 
broer haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broer niet 
liefheeft die hij heeft gezien, hoe kan hij God liefhebben die 
hij niet heeft gezien? En dit gebod hebben we van Hem: dat 
wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben (1 
Johannes 4:7, 8, 11, 20, 21). 
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Als Gods karakter zijn zegel is, dan is AGAPE Liefde 
het zegel van God, want God is liefde. 

De AGAPE-liefde van God, vertegenwoordigd door 
de zevende dag sabbat, is het zegel van God om te 
herdenken dat Hij AGAPE-liefde is en niet de Vernietiger. 
De Bijbel vertelt ons dat degenen die de liefde van God 
zullen kennen, betrokken zullen zijn bij het uitbeelden van 
Zijn AGAPE-liefde aan ieder mens op de planeet. Zij 
zullen kritisch betrokken zijn bij het manifesteren van 
Gods liefde. Deze demonstratie van onvoorwaardelijke, 
zelfopofferende liefde zal plaatsvinden wanneer het 
kwaad zijn hoogtepunt onder de mensheid bereikt en dit 
is niet ver in de toekomst. Jezus waarschuwde ons om 
deze liefde niet koud te laten worden wanneer het kwaad 
op aarde welig tiert. In Matteüs 24:12 zegt Hij: 

 
 En omdat de wetteloosheid in overvloed de liefde van 

velen zal doen groeien. 
 
Wanneer het kwaad zijn hoogste punt bereikt, bestaat 

er een groot gevaar dat degenen die nu Gods AGAPE-
liefde in hun hart hebben, weer overgaan op het gebruik 
van het principe van goed en kwaad, omdat hun liefde koud 
wordt. En degenen die het principe van goed en kwaad al in 
hun hart hebben, zullen er nog verder in gehard worden 
en zullen een escalerende straf eisen. Zij zullen de strengst 
denkbare vormen van straf eisen om het kwaad af te 
schrikken. 

 
 
 
Nu is de dag van verlossing van het principe van 

goed en kwaad... 
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We moeten niet nalaten om nu Gods liefde uit te leven 
in plaats van het uit te stellen met de verwachting dat we 
later in die toekomstige periode vlak voor de Tweede 
Advent voorbereid zullen zijn.    Zie, nu is de geaccepteerde 
tijd; zie, nu is de dag van de verlossing (1 Korintiërs 6:2), 
verlossing van het principe dat vernietiging en dood 
brengt. 

Gods principe van AGAPE-liefde leert ons het 
tegenovergestelde van het principe van goed en kwaad en 
laat ons dat zien: 

 
...waar de zonde [GOED EN Kwaad] in overvloed 

aanwezig was, was de genade [AGAPE] veel meer aanwezig 
(Romeinen 5:20; cursivering toegevoegd). 

 
De reacties van de mensheid op wetteloosheid (waar de 

zonde in overvloed aanwezig was), zullen onthullen of ze al 
dan niet hebben geleefd volgens de wet van de AGAPE-
liefde die wordt vertegenwoordigd door de zevende-
daagse sabbat. Deze openbaring zal het duidelijkst zijn 
wanneer iedereen wordt geconfronteerd met het kwaad, 
vooral op het hoogtepunt ervan. Op dit moment zullen 
allen die de AGAPE-liefde van God in hun leven 
openbaren door hun daden het zegel van God ontvangen, 
en zij die niet leven naar de AGAPE-liefde van God, zullen 
het merkteken van het beest ontvangen.  

 
God's en Satan's volgelingen onthuld...  
De zevende dag sabbat werd gecreëerd en ingesteld, 

gezegend en geheiligd, om dogmatisch iets van het 
hoogste belang en betekenis te bevestigen over Gods 
karakter dat we moeten navolgen: dat Hij AGAPE-liefde 
is en dat er geen geweld in Hem is.  De sabbat werd 
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ingesteld om ons eraan te herinneren dat na de invoering 
van de zonde in onze aardse sfeer en de chaos, Gods 
karakter niet verandert van geweldloosheid naar geweld 
tegen vriend of vijand. Als God dit over Zichzelf aan ons 
heeft geopenbaard, dan moeten wij als Zijn volgelingen, 
wanneer er wetteloosheid in overvloed zal zijn, niet 
toestaan dat ons hart verhard wordt of dat Gods AGAPE-
liefde in ons niet meer bestaat.      

Jezus waarschuwde ons voor iets van ernstige 
geestelijke betekenis. Hij waarschuwde ons dat net voor 
Zijn tweede komst, wanneer ongerechtigheid of 
wetteloosheid heerst en de aarde doordringt in het leven 
van de mensen, de liefde van velen koud zal worden:  

 
En omdat de wetteloosheid in overvloed aanwezig zal zijn, 

zal de liefde van velen koud worden (Matteüs 24:12). 
 
En omdat ongerechtigheid in overvloed zal bestaan, zal 

de liefde van velen koud worden (KJV). 
 
We moeten er allemaal voor zorgen dat dit niet met 

ons gebeurt, dat onze liefde niet afkoelt. Wanneer 
wetteloosheid in anderen in overvloed aanwezig zal zijn, zal 
onze reactie ook onthullen of we leven naar wat de 
zevende dag sabbat betekent of naar de wet van goed en 
kwaad van Satan. 

Als we geloven dat God geweld gebruikt tegen Zijn 
zondige vijanden, dan zullen wij allen die volgelingen zijn 
van zo'n God Zijn daden imiteren. Zo zal het zevende-
daagse sabbatprincipe van Gods wet van AGAPE-liefde, 
waarin geen sprake is van geweld of destructief werk, 
worden ontkend en weerlegd door onze reactie op 
wetteloosheid en onrechtvaardigheid die in overvloed zal 
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voorkomen. De scheidslijn tussen Gods of Satans 
volgelingen zal blijken uit onze reactie op de 
wetteloosheid. Het gebruik van geweld of geweldloosheid 
zal bepalen welk kamp we kiezen.  

Elke schending van Gods wet van AGAPE-liefde is 
geweld, want er is geen geweld in AGAPE-liefde. Als we 
op enigerlei wijze Gods wet van AGAPE-liefde in de 
horizontale dimensie schenden, maken we ons schuldig 
aan geweld tegen onze medemenselijke familie, ook al lijkt 
het er niet op dat we openlijk geweld plegen. Als er schade 
wordt aangericht, is dat geweld tegen degene die schade 
heeft geleden. Wanneer men het bezit van een ander steelt, 
heeft men dat individu gekwetst en zo geweld tegen die 
persoon veroorzaakt.    Hetzelfde principe geldt voor onze 
omgang met onze ouders, voor het nemen van leven, in 
welke vorm dan ook, voor het plegen van overspel, het 
afleggen van valse getuigenissen en het begeren. Dit alles 
doet iemand pijn. 

 
De zevende dag sabbat herdenkt Gods karakter en 

werd bevestigd, niet tenietgedaan aan het kruis.  
De extra dag had zijn oorsprong in de scheppingsweek 

en dateert van voor de zonde. Het werd ingesteld om een 
gedenkteken te zijn voor de realiteit dat God AGAPE-
liefde is. In dat licht zou het belachelijk zijn om te 
suggereren dat de zevende dag sabbat werd afgeschaft 
aan het kruis, en dat het niet meer was wat het 
oorspronkelijk was geschapen om eeuwig te herdenken.  

Het kruis verklaarde en bevestigde dat wat de sabbat 
voorstelt waar is, want het is door het kruis dat we zien 
dat God AGAPE-liefde is, in die zin dat Hij alle straf voor 
de zonde op zich nam.    God de Schepper rustte op de 
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sabbatdag uit van Zijn scheppingswerk. En God de 
Verlosser rustte op de sabbatdag uit van Zijn 
verlossingswerk toen Hij in het graf lag. Beide 
gelegenheden tonen aan dat Hij AGAPE-liefde is.  

Het kruis bevestigt de sabbat 
De goddelijke betekenis van de zevende dag sabbat 

heeft betrekking op Gods karakter van AGAPE-liefde, en 
die liefde werd bevestigd en niet tenietgedaan aan het 
kruis, zodat de sabbat niet ophoudt van toepassing te zijn. 
Wat aan het kruis is gebleken, heeft deze waarheid 
gestaafd en heeft de sabbat van de zevende dag en het 
eeuwige principe dat het moest voorstellen zeker niet 
tenietgedaan. Het kruis bevestigde waarom God een extra 
periode van vierentwintig uur had geschapen en noemde 
het de zevende-daagse sabbat. De ultieme openbaring van 
Gods karakter van AGAPE-liefde werd aangetoond door 
de dood van Jezus Christus aan het kruis. Aan het kruis 
nam Jezus de totaliteit van de zondeval op zich. Hij 
beleefde de volledige bestraffing van de zonde, met 
inbegrip van zowel de eerste als de tweede dood.    Jesaja 
53:8 bevestigt dat: 

 
Want Hij werd afgesneden van het land van de 

levenden; voor de overtreding van Mijn volk werd Hij 
getroffen. 

 
Jezus beleefde zowel de eerste als de tweede dood aan 

het kruis vanwege Zijn en de Vader's AGAPE-liefde voor 
ons, zodat we de dood, het loon van de zonde, niet zouden 
hoeven te ervaren. Ook al wordt de eerste dood in de 
Bijbel slaap genoemd, het is een deel van de zondeval, 
want als er geen zonde was, zou de eerste dood niet 
bestaan. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven dat 
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ons in Christus Jezus, onze Heer, is gegeven (Romeinen 6:23). 
De eerste dood is de letterlijke dood die Hij onderging. 
Daarnaast heeft Hij ook de tweede dood ervaren, de 
eeuwige vergetelheid, toen Hij met luide stem riep: 'Eli, Eli, 
lama sabachthani?', dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten? (Matteüs 27:46).  

Sinds Jezus leefde en stierf volgens het principe van de 
AGAPE-liefde heeft Hij ook de opstanding ervaren omdat 
het principe van Satan Hem niet in het graf kon houden. 
Dit bevestigde Hij toen Hij zei: De heerser van deze wereld 
komt, en hij heeft niets in Mij (Johannes 14:30). Hij zei tegen 
Martha: Ik ben de opstanding en het leven, Hij die in Mij 
gelooft, hoewel hij mag sterven, zal hij leven. En wie leeft en in 
Mij gelooft, zal nooit sterven (Johannes 11:25).      

  
Wat Jezus aan het kruis heeft meegemaakt 
Jezus Christus was volledig één met de Vader in alle 

betekenissen van het woord, verenigd door de AGAPE-
liefde. Alleen Hij kon dus zo'n verlatenheid ervaren. 
Niemand heeft of zal ooit dezelfde ervaring hebben die 
Jezus onderging, omdat niemand ooit één zal zijn in 
AGAPE-liefde met God in die uiteindelijke zin. Sommigen 
zullen de tweede dood ervaren en niet meer zijn. Maar 
niemand zal dezelfde onbeschrijflijke en onvoorstelbare 
pijn van afscheiding van de Vader hebben als Jezus 
Christus, omdat niemand op dezelfde manier met de 
Vader is verenigd als Jezus.  

 
De Heer van de sabbat heeft de resultaten van de 

zonde tenietgedaan... 
Hoewel Jezus de hele consequentie van alle zonden 

aan het kruis op zich nam, is Satan nog steeds de vorst van 
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deze wereld.  Bijgevolg blijven we onder zijn rechtsorde 
leven en blijven we het eindresultaat van zijn hegemonie 
ervaren. Jezus ging over tot het omverwerpen van de 
resultaten van de boze wet van Satan en bewees dat die 
gevolgen niet door de Heer van de sabbat werden 
veroorzaakt: 

 
 En Jezus ging door heel Galilea, onderwees in hun 

synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk, en genas 
alle soorten van ziekte en allerlei soorten van ziekte onder het 
volk. Toen ging Zijn roem door heel Syrië; en zij brachten Hem 
alle zieke mensen die met verschillende ziekten en kwellingen te 
kampen hadden, en degenen die in het bezit waren van demonen, 
epileptici en verlammers, en Hij genas hen. Grote menigten 
volgden Hem - uit Galilea, en uit Decapolis, Jeruzalem, Judea, 
en voorbij de Jordaan (Matteüs 4:23-25). 

 
Verder bewijs dat Jezus Christus de gevolgen van de 

zonde op zich nam, wordt gegeven in Matteüs' 
kruisverwijzing uit Jesaja, die bewijst dat Hij de genezer 
en de gever van het leven is, en niet degene die de mensen 
pijn en leed toebrengt als een straf: 

 
Toen de avond was gekomen, brachten ze velen die 

bezeten waren door demonen naar Hem toe. En Hij wierp de 
geesten uit met een woord en genas allen die ziek waren, 
opdat het in vervulling zou gaan, wat door Jesaja, de profeet, 
werd gezegd: 'Hij nam zelf onze zwakheden en droeg onze 
ziekten' (Mattheüs 8:16, 17). 

 
De eerste dood maakt deel uit van de resultaten van 

de zonde... 
Jezus droeg aan het kruis alle gevolgen voor de zonde, 
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en dat sluit zeker niet uit dat de straf die onafscheidelijk 
met de zonde gepaard gaat, de eerste en de tweede dood 
is. Sommigen beweren dat de tweede dood de enige 
ervaring was die Jezus voor de mensheid aan het kruis 
onderging; daarom is volgens deze redenering de tweede 
dood de enige dood waarvan Hij ons redt. Deze groep 
gelooft dat God niemand straft met de tweede dood, maar 
Hij straft wel de zondaars met de eerste dood en daarom 
ervaren we nog steeds de dood. Opnieuw bewijst het kruis 
in niet mis te verstane bewoordingen de 
onnauwkeurigheid van dat foutieve geloof.  

 De kruisverwijzing die Mattheus nam is van Jesaja 
53:4, waarin staat: Hij heeft zeker ons verdriet gedragen en ons 
verdriet gedragen. Letterlijk vertaald staat er zeker dat hij 
onze ziekten heeft gedragen en onze smarten heeft gedragen. De 
eerste dood, de slaapdood, is een uiterst pijnlijk proces 
voor de meerderheid van de mensen en ook voor bijna al 
die dierbaren die achterblijven. De pijn op het gezicht van 
degenen die hun geliefden hebben verloren aan de dood 
van Satan is onvoorstelbaar, behalve voor degenen die een 
dergelijke ervaring ondergaan.  

Heeft Jezus niet al onze pijn genomen en is hij niet de 
meest ondraaglijke pijnlijke dood gestorven voor de 
zonden van de mensheid? De dood aan het kruis verwijst 
niet alleen naar de tweede dood toen Hij de ultieme 
verlatenheid beleefde. Als we de waarheid ontkennen dat 
Hij ook de eerste dood voor de zonden van de mensheid 
stierf, dan vallen we in de misleidende bewering dat God 
wel degelijk mensen doodt met de eerste dood. Deze 
bewering ontkent wat God in Jezus Christus voor de 
mensheid aan het kruis heeft gedaan.  

Als we beweren en propageren dat God nog steeds 
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straft met de eerste dood, dan moeten we ook verklaren 
dat hij straft met allerlei ziekten, ziekten, aardbevingen, 
etc...want dit zijn de dingen die deel uitmaken van de 
eerste dood. Dit geloof is veel verraderlijker dan het geloof 
dat de meesten hebben dat God persoonlijk betrokken is 
bij elk aspect van de dood, inclusief de tweede dood. Het 
is makkelijker voor deze tweede groep om het licht te zien, 
zelfs vanuit de totale duisternis waarin ze zich bevinden, 
dan voor de eerste groep die beweert dat God in de eerste 
dood doodt en niet in de tweede. Deze bevinden zich in 
de schemerzone, en zijn noch in de duisternis, noch in het 
licht. Dit zijn de mensen die wel degelijk tot de Laodicean-
kerk behoren, die lauw is en noch koud, noch warm 
(Openbaring 3:16). 

 Dit misleidende begrip stelt God voor als een 
willekeurige dictator en rechtvaardigt zijn harde daden 
door het zwakke excuus te geven dat hij het beste kent en 
dat hij weet wanneer en op wie hij geweld moet 
gebruiken, zelfs in de mate dat hij genocide pleegt. 
Dezelfde zwakke redenering beweert dat Hij de 
zogenaamde goede mensen moet redden van de slechte, 
en daarom is Hij gerechtvaardigd, in Zijn oneindige 
wijsheid, in het gebruik van geweld tegen degenen die 
zich niet aan de regels houden. Er wordt ook gezegd dat 
Hij niet alleen sommigen persoonlijk executeert, maar ook 
anderen opdraagt om het kwade werk van de executie af 
te dwingen als en wanneer Hij dat gerechtvaardigd acht. 
Dit is de redenering achter het principe van Satan, en is 
niet van God.  

 
Als Verlosser rustte Jezus ook op de zevende dag... 
Nadat Jezus Christus op de zesde dag, de 
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voorbereidingsdag, het verlossingswerk had voltooid, zei 
Hij: 'het is volbracht! (Johannes 19:31, 30) Vervolgens rustte 
Hij op de sabbatdag in het graf.   

In zijn AGAPE-liefde heeft God niemand met een 
gewelddadige dood gestraft; integendeel, Jezus heeft de 
straf die het principe van goed en kwaad vereist, op zich 
genomen, in de mate dat hij zelf zelfs een gewelddadige 
dood zou sterven. Zo bevestigde, bevestigde en onthulde 
Jezus dat Hij de AGAPE-liefde is, de Schepper, die ook de 
verlosser is en niet de Vernietiger. De dief is degene die 
doodt en vernietigt met de eerste en tweede dood, maar 
Jezus geeft leven en dat...meer overvloedig:   

  
De dief komt niet anders dan om te stelen, en te doden 

en te vernietigen. Ik ben gekomen om het leven te hebben, en 
om het overvloedig te hebben (Johannes 10:10). 

 
De zevende-daagse sabbat werd ingesteld bij de 

Schepping, zodat deze waarheid met zekerheid bekend 
zou zijn, zodat wanneer er in de toekomst dood en verderf 
zou plaatsvinden, men zich zou herinneren dat dit het 
onvermijdelijke resultaat is van Satan's principe en niet 
van Gods AGAPE-liefde.   

  
De sabbat onthult Gods eeuwige karakter van de 

liefde. 
Het gebod met betrekking tot de zevende dag sabbat 

wordt benadrukt door de uitgebreide versterking die het 
heeft gekregen in vergelijking met de andere negen. Het 
vierde gebod was nooit een schaduw die wees op de dood 
van Jezus Christus aan het kruis en had ook na het kruis 
geen betekenis meer. Als dat waar zou zijn, zou de 
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toepasselijkheid en het voortbestaan ervan na de 
gebeurtenis van het kruis dus teniet worden gedaan. Het 
kruis daarentegen onthulde dat het sabbatprincipe net zo 
eeuwig is als Gods karakter van de AGAPE-liefde. Het 
kruis onthulde wie de ware geweldloze God is en 
onderscheidde Hem ondubbelzinnig van de valse god van 
het geweld, die Satan is. We zijn allemaal ten prooi 
gevallen aan de valse god van het geweld wanneer we 
beweren dat de God van het universum gewelddadig is.  

 
De sabbat werd bevestigd aan het kruis... 
Zoals gezegd, is er een veel voorkomende fout in onze 

tijd die leert dat de zedenwet aan het kruis is afgeschaft. 
Als dat waar is, dan is bijvoorbeeld het gebod dat u niet 
zult doden, samen met de andere negen afgeschaft. Zijn we 
nu dan vrij om de anderen te doden, te stelen en te breken? 
Paulus richt zich op ditzelfde onderwerp door de 
inspiratie van God, die van tevoren wist dat zijn wet zo'n 
aanval zou ondergaan, en die de vijand voorkwam door 
ons de waarheid te geven: 

 
Maken we dan de wet ongeldig door geloof? Zeker niet! 

Integendeel, we stellen de wet vast (Romeinen 3:31). 
 
 De bovenstaande passage verwijst zeker naar de Tien 

Geboden, de morele wet van God, die de sabbat omvat. 
Het gaat niet over de ceremoniële wetten, dat zijn de 
wetten die naar het kruis wezen en daarom aan het kruis 
werden afgeschaft.  

 
Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Zeker niet! 

Integendeel, ik zou geen zonde gekend hebben, behalve door 
de wet. Want ik zou geen begeerte hebben gekend, tenzij de 
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wet had gezegd: 'Gij zult niet begeerten' (Romeinen 7:7). 
 
Is er een probleem met de wet? Zeker niet! Het is de 

zonde zelf die het probleem met de wet voor ons heeft 
gecreëerd. Paulus vertelt ons wat de status van de wet is:  

 
Maar de zonde, die door het gebod de gelegenheid 

aangrijpt, heeft in mij allerlei kwaadaardige begeerten 
voortgebracht. Want afgezien van de wet was de zonde dood 
(Romeinen 7:8). 

 
Adam en Eva hebben gezondigd toen ze 

gehoorzaamden aan de rechtsorde van Satan, die werd 
vertegenwoordigd door de boom van de kennis van goed en 
kwaad. De hele mensheid heeft het principe van goed en 
kwaad van hen geërfd en ons leven wordt erdoor beheerst. 
Wanneer de wet van de Tien Geboden met deze zondige 
gecontroleerde mentaliteit als willekeurig wordt 
beschouwd, dan wordt de wet van AGAPE-liefde die in 
de Tien Geboden staat zonde voor ons, ook al is de wet 
heilig, en het gebod heilig en rechtvaardig en goed (Romeinen 
7:12).  

Omdat onze geest werkt volgens Satan's wet van goed 
en kwaad, wat zonde is, zijn we niet langer in staat om Gods 
wet van AGAPE-liefde te begrijpen. Gods wet is heilig, 
Zijn gebod is heilig, rechtvaardig en goed; maar omdat 
onze geest kromgetrokken is door goed en kwaad, zijn we 
niet langer in staat om AGAPE-liefde te zien voor wat het 
is. De wet zegt dat je niet zult begeren.  Als we AGAPE-
liefde hadden, zouden we automatisch de wet vervullen, 
want wie AGAPE-liefde heeft, zal niet begeren. Als 
AGAPE-liefde het hoogste werkingsprincipe in ons leven 
zou zijn, zou ons niet verteld hoeven te worden dat we 
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niet moeten begeren, omdat er in ons geen verlangen zou 
zijn om te begeren.    

Met het bovenstaande begrip is het dan ook uiterst 
cruciaal en kritisch dat we de volgende vraag 
beantwoorden: is de wet van het Tien Gebod zonde? Als 
Paulus stelt dat hij zeker niet duidelijk maakt dat de Tien 
Gebodenwet geen zonde is. Jezus bevestigde dit door de 
hele Tien Geboden onder AGAPE-liefde te vatten.  

Omdat AGAPE-liefde de enige hoogste wet van het 
universum is, is de zonde dus de overtreding van de wet 
van AGAPE-liefde. We zondigen als we Gods Tien 
Geboden interpreteren met de geest van goed en kwaad in 
plaats van AGAPE-liefde. Zo'n geest werkt door angst en 
niet door AGAPE-liefde. Het probeert de wet te 
handhaven om twee redenen: ofwel om straf te vermijden, 
ofwel als middel om door middel van goede werken gunst 
te vinden bij God om de beloning van de verlossing door 
verdienste te verkrijgen. Hoe dan ook, het onderliggende 
motief dat hier wordt gezien is een egoïstisch motief en 
heeft niets te maken met liefde voor God of de naaste. In 
die zin, en alleen in die zin, is de wet afgeschaft, dat we de 
wet niet meer houden om deze egoïstische redenen. Nu 
mogen we die in de geest en in de waarheid houden (Joh. 
4:23) vanwege de openbaring van de liefde die Jezus 
Christus ons kwam geven. Jezus heeft de oude manier van 
het houden van de wet afgeschaft en heeft ons laten zien 
hoe we in de wet van de liefde kunnen leven, door te leven 
in voortdurende liefde voor de Vader en voor elkaar. Dit 
is de ware betekenis van wedergeboorte: 

 
Jezus antwoordde: 'Ik zeg u met zekerheid: tenzij iemand 

uit water en de Geest geboren wordt, kan hij het koninkrijk 
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van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is 
vlees, en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwondert u 
zich niet dat ik u gezegd heb: 'Gij moet opnieuw geboren 
worden' (Johannes 3:5-7). 

 
Was de sabbat dan weg met het kruis? 
Als de wet van het Tien Gebod zonde is, dan is de 

sabbatwet ook zonde. Dit roept een uiterst fundamentele 
en doorslaggevende vraag op. We moeten duidelijk 
begrijpen of de sabbatwet een zonde is, en of God deze 
wet heeft afgeschaft, nadat hij aan het kruis is genageld.  

 
Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Zeker niet, 

(Romeinen 7:7)!  
De apostel Paulus heeft deze kwestie voor ons 

geregeld. Ja, de wet zou zonde zijn en zou aan het kruis 
zijn afgeschaft als het onderliggende principe niet de 
AGAPE-liefde was. Maar dit is duidelijk niet het geval, 
want we weten dat de AGAPE-liefde het basisprincipe is, 
dat elk van de commando's beheerst. Als we de wet zien 
als een verzameling willekeurige bevelen met een 
willekeurige beloning voor gehoorzaamheid en een 
willekeurige straf voor ongehoorzaamheid, wat de 
mentaliteit van het principe van goed en kwaad is, dan 
genereren de bevelen zeker zonde, en zouden ze aan het 
kruis zijn afgeschaft. Als we concluderen dat de wet niet 
is afgeschaft aan het kruis, dan volgt daaruit dat de 
zevende-daagse sabbat ook niet is afgeschaft of vervangen 
door een andere dag, want Jezus zei: 

 
Want zeker, Ik zeg u, tot de hemel en de aarde 

voorbijgaan, zal één punt of één titel in geen geval 
voorbijgaan aan de wet totdat alles is vervuld (Mattheüs 
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5:18). 
 
Heeft zondag, de eerste dag van de week, de zevende 

dag sabbat vervangen? 
In het geheel van het Nieuwe Testament zijn er acht 

verwijzingen naar de eerste dag van de week, namelijk de 
zondag. Als deze dag de zevende dag van de sabbat zou 
vervangen, zou men verwachten dat dit duidelijk wordt 
vermeld in een van deze acht referenties. Er zijn echter 
vele onmiskenbare goddelijke bevelen gegeven voor de 
heiligheid van de zevende dag sabbat als de dag van 
aanbidding. Als de dag van aanbidding werd veranderd 
van de zevende dag in de eerste dag van de week, waarom 
wordt dan niet hetzelfde dwingende, overtuigende en 
gezaghebbende bevel gegeven voor de eerste dag van de 
week? Nergens in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, 
wordt ons door God verteld dat de zondag, de eerste dag 
van de week, de zevende dag van de week voor 
aanbidding zal vervangen.    Hieronder staan alle passages 
in het Nieuwe Testament die betrekking hebben op de 
eerste dag van de week:    

 
(1) Nu na de sabbat, toen de eerste dag van de week begon te 

dagen, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria het graf 
zien (Mattheüs 28:1). 

 
(2) Toen de sabbat voorbij was, brachten Maria 

Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salomé 
kruiden mee, opdat ze Hem zouden komen zalven. Heel 
vroeg in de ochtend, op de eerste dag van de week, kwamen 
ze naar het graf toen de zon was opgekomen (Marcus 16:1, 
2). 
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(3) Toen Hij nu op de eerste dag van de week vroeg 
opstond, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie 
Hij zeven demonen had geworpen (Marcus 16:9). 

 
(4) Nu kwamen ze op de eerste dag van de week, heel 

vroeg in de ochtend, met bepaalde andere vrouwen naar het 
graf en brachten de specerijen die ze hadden bereid (Lucas 
24:1). 

 
(5) Nu ging Maria Magdalena op de eerste dag van de 

week vroeg naar het graf, terwijl het nog donker was, en zag 
dat de steen van het graf was weggehaald (Johannes 20:1). 

 
(6) Toen, op dezelfde dag 's avonds, de eerste dag van de 

week, toen de deuren werden gesloten waar de discipelen 
bijeen waren, kwam Jezus uit angst voor de Joden en stond 
Hij in het midden en zei tot hen: 'Vrede zij met u' (Johannes 
20:19). 

 
(7) Nu wat betreft de verzameling voor de heiligen, zoals 

ik de kerken van Galatië heb bevolen, moet u dat ook doen: 
Laat ieder van jullie op de eerste dag van de week iets opzij 
leggen en opbergen zoals het hem goeddunkt, zodat er geen 
inzameling is als Ik kom (1 Korintiërs 16:1, 2). 

 
(8) Nu op de eerste dag van de week, toen de discipelen 

samenkwamen om brood te breken, sprak Paulus, klaar om 
de volgende dag te vertrekken, tot hen en vervolgde zijn 
boodschap tot middernacht (Handelingen 20:7). 

 
Het eerste wat we moeten opmerken uit bovenstaande 

passages is dat de zondag altijd de eerste dag van de week 
wordt genoemd en niet de dag des Heren. Niet één keer 
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wordt het de sabbat genoemd, en niet in één van deze 
verwijzingen lezen we dat God de eerste dag van de week 
heeft gezegend en geheiligd. Bovendien staat er niet één 
keer in de hele Bijbel: Denk aan de dag van de opstanding 
om het heilig te houden. 

Het is een historisch en geaccepteerd feit dat al deze 
verwijzingen decennia na het kruis zijn geschreven. Het is 
interessant om op te merken dat zelfs nadat er zoveel tijd 
was verstreken tussen de eigenlijke gebeurtenissen en de 
opname van die gebeurtenissen, deze verwijzingen niet 
één keer vermelden dat de zevende dag sabbat werd 
vervangen door de eerste dag van de week als de dag van 
de eredienst. De schrijvers van de Bijbel waren duidelijk 
niet aan het aanbidden op de eerste dag van de week; dit 
is een onbijbelse traditie die geleidelijk aan begon na de 
ondergang van de apostelen. 

 Het vers dat gewoonlijk wordt gebruikt als argument 
om te bewijzen dat de sabbat van de zevende dag is 
veranderd in de eerste dag van de week, is degene die stelt 
dat de apostelen op de dag van de opstanding 
samenkwamen.    Dit vers is vermeld als item nummer (6), 
waar we lezen dat de apostelen bijeenkwamen uit angst 
voor de Joden en niet om de opstanding van Jezus te 
vieren als een aanbiddingsdag. Integendeel, op dat 
moment wisten of geloofden ze niet eens dat Jezus was 
opgestaan! 

Later verscheen Hij aan de elf terwijl ze aan tafel zaten; 
en Hij berispte hun ongeloof en hun hardheid van hart, 
omdat ze degenen die Hem hadden gezien nadat Hij was 
opgestaan niet geloofden (Marcus 16:14). 

Met passie, precisie en durf zou de apostel Paulus later 
elke kwestie die theologisch gezien niet in 



430 

 

overeenstemming was met wat hij van Jezus Christus had 
geleerd, onder ogen zien. Hij daagde iedereen uit, 
ongeacht wie ze waren, door fouten aan het licht te 
brengen en het juiste bijbelse standpunt te verkondigen. 
Een schrijnend voorbeeld was zijn anathema voor de 
dwingende naleving van het Joodse besnijdenisritueel. 
We kunnen zo'n passie gemakkelijk visualiseren als we 
Filippenzen 3:2-3 lezen: 

 
Pas op voor honden, pas op voor slechte werkers, pas op 

voor de verminking! Want wij zijn de besnijdenis, die God 
in de Geest aanbidden, zich verheugen in Christus Jezus en 
geen vertrouwen hebben in het vlees. 

 
Paulus wist dat een enkele afwijking van de waarheid 

Gods kostbare kinderen weg kon leiden van het glorieuze 
evangelie van de genade, en hij bleef standvastig en trouw 
aan de opdracht die hem was toevertrouwd: 

 
Want ik heb niet geschuwd om u de hele raad van God te 

verklaren (Handelingen 20:27). 
 
Zo bleef Paulus de sabbat houden na zijn ontmoeting 

met Jezus op de weg naar Damascus. In het licht van het 
bovenstaande zou men geloven dat Paulus, die na de 
opstanding van Jezus Christus christen werd, als gevolg 
van een persoonlijke ontmoeting met Hem, definitief zou 
verklaren dat de sabbat van de zevende dag was 
vernietigd en vervangen door de eerste dag van de week. 
Men zou zeker duidelijkheid over dat uiterst belangrijke 
onderwerp verwachten van iemand als Paulus, gezien zijn 
gepassioneerde persoonlijkheid en opleiding als theoloog. 
Als Jood vertelt hij dit over zichzelf: 
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Mijn levenswijze uit mijn jeugd, die vanaf het begin 

onder mijn eigen volk in Jeruzalem werd doorgebracht, 
weten alle Joden. Zij kenden mij vanaf het begin, als zij 
bereid waren te getuigen, dat ik volgens de strengste sekte 
van onze godsdienst een Farizeeër leefde (Handelingen 26:4, 
5). 

 
Een Jood, en nog meer in het bijzonder een Farizeeër, 

was bijzonder nauwgezet toen het ging om deze 
eerbiedige dag. In feite werd de sabbat van de zevende 
dag zo onbuigzaam en streng waargenomen, dat als hij 
was afgeschaft, Paulus hem zeker zou hebben 
afgekondigd. Een gepassioneerd individu als hij zou 
ongetwijfeld en duidelijk tegen zijn kudde hebben gezegd 
dat de eerste dag van de week nu de belijdende dag van 
aanbidding was geworden in plaats van de zevende-
daagse sabbat; maar dat doet hij niet.  

De twee verzen die in item nummer (7) in de lijst staan, 
vermelden niet dat er op de eerste dag van de week een 
geestelijke bijeenkomst zou zijn wanneer er als gemeente 
zou moeten worden opgehaald. Paulus zegt juist het 
tegenovergestelde. Ieder van u moet een bedrag opzij zetten en 
bij hem houden in verhouding tot zijn winst (De Nieuwe 
Engelse Bijbel). Bewaren door hem betekent 'thuis', en niet 
in een of andere bijeenkomst, zodat er geen collecte wordt 
gedaan als Paulus naar Korinthe gaat. 

 In item nummer (8) vindt het evenement plaats op 
zaterdagavond nadat de zevende dag sabbat is afgelopen 
en de eerste dag van de week begint en het gaat door tot 
middernacht. Het is een afscheidsbijeenkomst voor Paulus 
die de volgende dag zal vertrekken om andere kerken te 
bezoeken. Het breken van het brood was een dagelijks 
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ritueel van hen en het gebeurde ook op deze avond: 
 
Dus dagelijks doorgaan met één overeenkomst in de 

tempel, en het breken van brood van huis tot huis, aten ze 
met blijdschap en eenvoud van hart (Handelingen 2:46). 

 
Wat is de Memorial For The Resurrection? 
De belangrijkste reden die wordt gegeven voor het in 

acht nemen van de eerste dag van de week is dat het het 
gedenkteken van de opstanding zou zijn. Ook dat is geen 
bijbels standpunt. Het bijbelse gedenkteken van de 
opstanding is de doop door onderdompeling. We 
herdenken de dood, de begrafenis en de opstanding van 
Jezus Christus tijdens de doop, als we onder water gaan 
en dan uit onze onderwatertoestand worden opgewekt. 

 
Wat zullen we dan zeggen? Zullen we doorgaan in de 

zonde dat er genade in overvloed is? Zeker niet! Hoe zullen 
wij, die gestorven zijn om te zondigen, er nog langer in 
leven? Of weet u niet dat evenveel van ons als in Christus 
Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Daarom 
werden we met Hem begraven door de doop in de dood, dat 
net zoals Christus uit de dood is opgewekt door de 
heerlijkheid van de Vader, ook wij in nieuwheid van leven 
moeten wandelen. Want als we verenigd zijn in de gelijkenis 
van Zijn dood, zullen we zeker ook in de gelijkenis van Zijn 
opstanding zijn, wetende dat onze oude mens met Hem 
gekruisigd is, dat het lichaam van de zonde weggenomen is, 
dat we geen slaven meer zijn van de zonde (Romeinen 6:1-
6). 

 
Want velen van u die in Christus gedoopt zijn, hebben 

Christus [ZIJN BEGINSEL VAN LIEFDE LIEFDE] 
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(Galaten 3:27; cursivering toegevoegd). 
 
Begraven met Hem in de doop, waarin u ook met Hem 

bent opgewekt door het geloof in de werking van God, die 
Hem uit de dood heeft opgewekt (Kolossenzen 2:12). 

 
Er is ook een antitype die ons nu redt - de doop (niet de 

verwijdering van de vuiligheid van het vlees, maar het 
antwoord van het goede geweten tegenover God), door de 
opstanding van Jezus Christus (1 Petrus 3:21). 

 
 Het Oude Verbond Mindset was weg met het 

kruis...  
Het houden van de wet als een middel om gunst te 

vinden bij God en het verkrijgen van verlossing is de 
benadering van het Oude Verbond. Het is het soort 
ingeworteld denken dat Jezus en de schrijvers van het 
Nieuwe Testament zo intens en met grote moeite hebben 
geprobeerd om het te doen kantelen. De apostel Paulus 
maakt het onderscheid tussen de twee 
verbondsdendenken als hij Mozes, die de denkwijze van 
een dienaar had, vergelijkt met Jezus, die de denkwijze 
van een Zoon had.  

In Hebreeën 3:1-11 worden we vermaand om Jezus 
Christus in overweging te nemen als de enige persoon die 
ons iets heel bijzonders te leren heeft, en de vergelijking 
wordt gemaakt tussen zijn en Mozes' begrip van God: 

 
Daarom beschouwen de heilige broeders, deelgenoten 

van de hemelse roeping, de apostel en hogepriester van onze 
belijdenis, Christus Jezus, die trouw was aan Hem die Hem 
heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis 
(Hebreeën 3:1-2). 
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Jezus Christus werd door God aangesteld en was 

trouw aan God in de openbaring die Hij ons gaf van Gods 
karakter van liefde. We zien verderop in het boek dat zijn 
leerstellingen voorrang hebben op die van Mozes, omdat 
Hij zelf Goddelijk is: 

 
Want deze [JEZUS CHRISTUS] is meer eer waardig 

dan Mozes, omdat Hij die het huis bouwde meer eer heeft 
dan het huis (Hebreeën 3:3). 

 
De mensheid is het huis van God, want het is God die 

de mensheid heeft geschapen. Als de bouwer van het huis 
heeft Jezus meer Eer dan het huis.  Zijn getuigenis is 
daarom meer eer waard dan het getuigenis van Mozes, die 
slechts een mens was: 

 
Want elk huis is door iemand gebouwd, maar Hij die alle 

dingen heeft gebouwd is God (Hebreeën 3:4). 
 
Mozes' gebrekkige kennis van God 
Terwijl we verder gaan, zien we dat Mozes trouw was 

aan Gods roeping, maar binnen de beperkte kennis die hij 
van God had. We zien dat zijn kennis gebrekkig was, 
omdat hij alles, ook de wet, interpreteerde vanuit het 
perspectief van het principe van goed en kwaad, het Oude 
Verbondsdenken.  Mozes, die allen vertegenwoordigt die 
dezelfde mentaliteit hebben, zag de wet van het Tien 
Gebod als behorend tot het systeem van willekeurige 
beloning en bestraffing, en die visie hield hem in een 
toestand van slavernij. Mozes en het volk van het Oude 
Testament dienden God uit angst en niet uit liefde, met 
uitzondering van Henoch en Elia, die werden vertaald. 
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Jezus daarentegen had het verstand van een Zoon en 
diende zijn Vader uit liefde: 

 
En Mozes was inderdaad trouw in heel zijn huis als een 

dienaar, voor een getuigenis van die dingen die daarna 
zouden worden gesproken, maar Christus als een Zoon 
over zijn eigen huis, wiens huis we zijn als we het 
vertrouwen en de blijdschap van de hoop tot het einde toe 
vasthouden (Hebreeën 3:5-6; cursivering toegevoegd). 

 
Let op Christus als Zoon over Zijn eigen huis, wiens huis 

wij zijn als... het woord als hier niet verwijst naar werken 
van de wet, maar het vertrouwen en de blijdschap van de hoop 
vasthoudt tot het einde toe.  Wij moeten het vertrouwen en 
de blijdschap van het goede nieuws dat Jezus aan de 
mensheid heeft verkondigd, dat wij de kinderen van God 
zijn, erfgenamen volgens de belofte die aan Abraham is 
gedaan, vasthouden; wij zijn het huis van God. We zijn 
geliefd, vergeven, geaccepteerd, en we moeten het 
vertrouwen en de vreugde van zulk groot nieuws 
vasthouden.  

 
Mozes voorspelde dat er iemand zou komen die we 

zouden moeten horen... 
Wat betekent het in de bovenstaande passage als er 

staat dat de ervaring van Mozes een getuigenis zou zijn 
van die dingen die daarna zouden worden uitgesproken? 
Die dingen die achteraf gesproken zouden worden, 
zouden volgens Mozes zelf de openbaring zijn van Gods 
ware karakter en wijzen op het toekomstige verschijnen 
van Jezus Christus die de Vader zou openbaren:  

 
De HEERE, uw God, zal voor u een profeet als ik 
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opwekken uit uw midden, uit uw broeders. Hij zal u horen, 
naar alles wat u van de HEERE, uw God, verlangt in Horeb, 
op de dag van de samenkomst, en zeggen: 'Laat mij de stem 
van de HEERE, mijn God, niet meer horen, en laat mij dit 
grote vuur niet meer zien, opdat ik niet sterf'. En de HEERE 
zei tegen mij: 'Wat zij hebben gesproken is goed. Ik zal voor 
hen een profeet als jij opwekken uit hun broeders, en Ik zal 
Mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal tot hen 
spreken alles wat Ik Hem beveel. En het zal zijn dat wie Mijn 
woorden, die Hij in Mijn naam spreekt, niet zal horen, die 
zal Ik van hem verlangen' (Deuteronomium 18:15-19). 

 
Dat bovenstaande passage een verwijzing is naar Jezus 

Christus wordt bevestigd door het feit dat deze passage 
door Petrus wordt geciteerd in Handelingen 3:22-23, toen 
hij na Pinksteren in Salomo's Portico over Jezus Christus 
predikte: 

 
... en dat Hij Jezus Christus mag zenden, die voordien 

tot u werd gepredikt, die de hemel moet ontvangen tot de 
tijden van het herstel van alle dingen, die God sinds het 
begin van de wereld door de mond van al zijn heilige profeten 
heeft gesproken. Want Mozes zei werkelijk tot de vaderen: 
'De Heer, uw God, zal voor u een profeet als ik uit uw 
broeders oprichten. Hij zal u in alle dingen horen, wat Hij 
ook tegen u zegt. En het zal zijn dat iedere ziel die niet wil 
horen dat de profeet uit het volk volkomen vernietigd zal 
worden (Handelingen 3:20-23).  

 
Merk op dat Peter de woorden in alle dingen toevoegt, 

wat hij ook tegen je zegt. Na het citeren van bovenstaande 
passage uit Deuteronomium sluit Peter zijn toespraak af 
met de volgende woorden: 



437 

 

 
Eerst heeft God, nadat Hij zijn dienaar Jezus had 

opgewekt, u gezonden om u te zegenen, door u allen van uw 
ongerechtigheden af te wenden (Handelingen 3:26). 

 
De hele wereld, en in het bijzonder degenen die in de 

God van Abraham, Izaäk en Jakob geloven, moeten 
rekening houden met wat Mozes heeft gezegd. Meer in het 
bijzonder moet de christelijke wereld het ware leren 
kennen van de valse Messias, want God heeft ons 
duidelijk gezegd dat het Jezus Christus was die Hij 
bedoelde zoals Hij door Mozes sprak, die Petrus 
aanhaalde.        

Merk op dat Jezus in het bovenstaande vers een 
Dienaar wordt genoemd. Er is een groot verschil tussen 
Jezus' trouwe dienstbaarheid en Mozes' trouw als dienaar. 
Mozes' mentaliteit van een dienaar maakt hem inderdaad 
tot een dienaar en hij gehoorzaamt God als een dienaar 
gehoorzaamt een meester uit angst. De apostel Johannes 
bevestigt Mozes' gedeeltelijke kennis van God toen hij zei:  

 
Want de wet werd door Mozes gegeven, maar de genade 

en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft 
God ooit gezien. De eniggeboren Zoon, die in de boezem van 
de Vader is, heeft Hem verklaard (Johannes 1:17-18). 

 
Dit vers geeft aan dat Mozes niet helemaal de genade 

en de waarheid kende.      Jezus' geest van een Dienaar 
maakt van Hem een geliefde en liefhebbende Zoon die 
doet wat Hij zijn Vader ziet doen en die daarom, door 
AGAPE-liefde, altijd anderen dient, net zoals de Vader dat 
doet. Daarom is Hij in de boezem van de Vader op een 
manier die Mozes niet was:  
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Laat deze geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was, 

die, in de vorm van God, de overval niet als gelijk aan God 
beschouwde, maar zichzelf van geen enkele reputatie maakte, 
die de vorm aannam van een dienstknecht, en die naar de 
gelijkenis van de mensen kwam. En omdat Hij in de 
gedaante van een man werd gevonden, verootmoedigde Hij 
zich en werd Hij gehoorzaam tot het punt van de dood, zelfs 
de dood van het kruis (Fillipianen 2:5-8). 

 
Ik zeg u gerust, de Zoon kan niets van zichzelf doen, 

maar wat Hij de Vader ziet doen; want wat Hij ook doet, de 
Zoon doet het ook op dezelfde manier (Johannes 5:19). 

 
Jezus zelf heeft aan zijn discipelen uitgelegd wat zijn 

soort dienstbaarheid betekent:  
 
Nu was er ook een dispuut onder hen, over welke van 

hen als de grootste moest worden beschouwd. En Hij zei 
tegen hen: 'De koningen der heidenen oefenen heerschappij 
over hen uit, en    zij die gezag over hen uitoefenen worden 
'weldoeners' genoemd. Maar niet onder u, integendeel, hij 
die de grootste onder u is, laat hem als de jongste zijn, en hij 
die regeert als hij die dient. Want wie is groter, hij die aan 
tafel zit, of hij die dient? Is hij niet degene die aan tafel zit? 
Toch ben ik onder jullie als degene die dient (Lucas 22:24-
27). 

 
De wet kwam door Mozes 
Waarom zei Mozes, toen hij profeteerde over de 

komende Messias, dat je hem zou horen? Waarom 'ik' zal je 
niet horen? Omdat wat Jezus Christus aan de wereld 
moest geven, verder ging dan wat Mozes kon geven. Alles 
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wat Mozes de kinderen van Israël gaf, werd gefilterd door 
angst, door gebrek aan begrip voor de liefde van God, 
door het principe van goed en kwaad. Daarom vroeg het 
volk, in uiterste verstening, dat zij de stem van de HEER 
mijn God niet meer zouden horen, en dat ik dit grote vuur 
niet meer zou zien, opdat ik niet zou sterven. Ook hier is 
duidelijk hun mentaliteit van angstige dienstbaarheid te 
zien: 

 
Toen nam hij [MOSES] het boek van het Verbond en las 

in het gehoor van het volk. En zij zeiden: 'Alles wat de 
HEER heeft gezegd, zullen wij doen en gehoorzaam zijn 
(Exodus 24:7). 

 
Zo was het met een geest van schrijnende angst dat de 

kinderen van Israël alles zeiden wat de Heer heeft gezegd dat 
we zullen doen, en gehoorzaam zijn. In volledige angst 
probeerden ze op alle mogelijke manieren gehoorzaam te 
zijn aan God, maar met die mentaliteit hadden ze geen 
enkel begrip van Gods liefde.  

 
Wees niet bang 
Wanneer een openbaring uit de transcendente sfeer 

voor de mens optreedt, wordt altijd gezegd: wees niet bang, 
want we zijn zo geneigd te vrezen voor de boom van de 
kennis van goed en kwaad. Het boek van de Hebreeën, aan 
de andere kant, informeert ons dat we het 
tegenovergestelde kader van de geest moeten hebben:  

 
Laten we daarom moedig naar de troon der genade 

komen, zodat we barmhartigheid kunnen verkrijgen en 
genade kunnen vinden om te helpen in tijden van nood 
(Hebreeën 4:16). 
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De apostel Johannes deelt ons bondig mee dat we, 

zonder Gods AGAPE-liefde te begrijpen, met de oude 
verbondsgeest bang zullen blijven voor God.    God wil 
echter dat we de nieuwe verbondsgeest hebben, die het 
directe tegenovergestelde is van de oude manier van 
geloven in Hem:  

 
Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde 

verdrijft de angst omdat angst gepaard gaat met kwelling. 
Maar hij die vreest is niet volmaakt gemaakt in de liefde (1 
Johannes 4:18). 

 
Het boek van de Hebreeën wijst er verder op dat er iets 

mis was met het oude Verbond: 
 
Want als dat eerste convenant foutloos was geweest, dan 

was er geen plaats meer gezocht voor een tweede. Omdat het 
vinden van een fout met hen, zegt hij: Zie, de dagen komen, 
zegt de HEERE, dat Ik een nieuw verbond zal sluiten met 
het huis Israëls en met het huis van Juda -'niet naar het 
verbond dat Ik gesloten heb met hun vaderen in de dagen dat 
Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden; 
want zij gingen niet verder in Mijn verbond, en Ik heb hen 
veronachtzaamd, zegt de HEERE. Want dit is het verbond, 
dat Ik na die dagen met het huis Israels zal sluiten, zegt de 
HEERE: 'Ik zal Mijn wetten in hun gedachten zetten en ze 
op hun harten schrijven; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen 
Mijn volk zijn. Niemand van hen zal zijn naaste leren en 
niemand zijn broeder, zeggende: 'Ken de HEERE, want 
allen zullen Mij kennen, van de minste van hen tot de 
grootste van hen. Want Ik zal barmhartig zijn voor hun 
ongerechtigheid, en hun zonden en hun wetteloze daden zal 
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Ik niet meer gedenken. Daarin zegt Hij: 'Een nieuw 
verbond' Hij heeft het eerste achterhaald. Wat nu 
achterhaald en oud wordt, is klaar om te verdwijnen 
(Hebreeën 8:7-13). 

Merk op dat het oude verbond zijn waarde verloor 
omdat het volk niet verder ging in Gods verbond. Ze 
gingen niet door met het volgen van de God van de liefde. 
Voor hen werd God een harde en veeleisende meester en 
werd gehoorzaamheid aan de wet een droge oefening in 
het gehoorzamen van regels en voorschriften in plaats van 
gehoorzaamheid vanuit een hart vol liefde voor God en 
waardering voor de wijsheid van zijn liefdeswet. 

 
Genade en waarheid kwamen door Jezus Christus... 
God beloofde dat de Messias, Jezus, de mensen van 

hun ongerechtigheden zou afwenden door hen de juiste 
kennis van God te geven en hen van angst naar liefde te 
doen keren: 

 
 Want de wet werd door Mozes gegeven, maar de genade en 

de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft God 
ooit gezien. De eniggeboren Zoon, die in de boezem van de Vader 
is, heeft Hem verklaard (Johannes 1:17-18). 

 
Als we de passage uit Hebreeën 3 verzen 7-11; 4:3, 4 

weer oppakken, zullen we zien dat het deze hele 
denkwijze van de kinderen van Israël in het Oude 
Testament aan de orde stelt. Vanwege deze 
gedachtengang konden zij niet in Gods rust komen, wat 
interessant genoeg een verwijzing is naar Zijn heilige 
sabbat. Ze konden niet in Gods rust komen omdat ze altijd 
in hun hart verdwaald waren, en ze hebben Gods wegen 
niet gekend: 
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Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Als jullie vandaag 

Zijn stem willen horen, verhard dan niet jullie harten zoals 
in de rebellie, op de dag van de beproeving in de woestijn, 
waar jullie vaders Mij op de proef stelden, Mij hebben 
beproefd. En zag Mijn werken veertig jaar lang. Daarom was 
Ik boos op die generatie en zei: 'Ze gaan altijd op een 
dwaalspoor in hun hart, en ze hebben Mijn wegen niet 
gekend. Daarom heb Ik gezworen in Mijn toorn, dat zij niet 
in Mijn rust zullen komen'...hoewel alle werken van de 
grondlegging van de wereld af waren. Want Hij heeft op een 
bepaalde plaats van de zevende dag op deze manier 
gesproken: 'En God rustte op de zevende dag van al Zijn 
werken' (Hebreeën 3:7-11; 4:3, 4).  

 
We worden vermaand te geloven in de God van de 

AGAPE-liefde... 
We worden vermaand om hun voorbeeld niet te 

volgen in de overige verzen van Hebreeën hoofdstuk 3:12, 
13: 

 
Pas op, broeders, opdat er in jullie geen kwaadaardig 

hart van ongeloof is om van de levende God af te wijken; 
maar vermaan elkaar dagelijks, terwijl het 'Vandaag' wordt 
genoemd, opdat niemand van jullie gehard wordt door de 
bedrieglijkheid van de zonde. 

 
Merk op dat het woord ongeloof hier wordt gebruikt in 

de context van het verlaten van de levende God.  Het 
wordt niet gebruikt in de context van het geloven in het 
bestaan van God, maar om af te wijken van de levende God 
die de bron van het leven is, en niet van de dood. 
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Goed en kwaad leert een verwrongen kijk op God 
De bedrieglijkheid van de zonde is de leugen van het 

principe van goed en kwaad, en zijn dezelfde leugens over 
het karakter van God waar Adam en Eva ten prooi aan 
vielen. Het zijn de leugens die hen van God afkeerden in 
angst.  

 
Want we zijn deelgenoten van Christus geworden als we 

het begin van ons vertrouwen standvastig houden tot het 
einde toe, terwijl er gezegd wordt: 'Als je vandaag zijn stem 
hoort, verhard dan je hart niet zoals in de rebellie. Want wie 
is er, na het gehoord te hebben, in opstand gekomen? Was 
het inderdaad niet allemaal die uit Egypte kwam, onder 
leiding van Mozes? Nu, met wie was Hij veertig jaar lang 
boos? Was het niet met hen die zondigden, wiens lichamen 
in de woestijn vielen? En aan wie heeft Hij gezworen dat zij 
niet in Zijn rust zouden komen, maar aan degenen die niet 
gehoorzaamden? We zien dus dat ze niet binnen konden 
komen vanwege het ongeloof' (Hebreeën 3:14-19). 

 
Het binnengaan van Gods sabbatrust kan alleen 

gebeuren door de ware kennis van Zijn karakter, die de 
zevende dag vertegenwoordigt.    Als we verder gaan in 
Hebreeën hoofdstuk 4, zien we dat de betekenis van de 
zevende dag sabbat voorop staat bij het binnengaan van 
Gods rust, wat de rest is die voortkomt uit de kennis van 
Zijn ware karakter van AGAPE-liefde: 

 
 Laten we daarom, aangezien er een belofte blijft bestaan om 

Zijn rust te betreden, vrezen dat niemand van jullie daar tekort 
schiet. Want voorwaar, het evangelie werd zowel aan ons als aan 
hen gepredikt; maar het woord dat zij hoorden heeft hen niet 
geholpen, omdat het niet vermengd was met het geloof in hen die 
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het hoorden (Hebreeën 4:1-2). 
 
Geloof in Gods karakter is vereist om in zijn rust te 

komen. 
Het evangelie werd aan de Israëlieten gepredikt, maar 

hun horen van het evangelie was niet gemengd met het 
geloof. Nogmaals, naar wat voor soort geloof verwijst dit? 
De Israëlieten geloofden in God en hadden veertig jaar 
lang Zijn wonderbaarlijke werken gezien. Het geloof dat 
hier wordt aangesproken heeft te maken met het juiste 
begrip van God, wat zij niet hadden. 

Want wij die hebben geloofd, gaan die rust binnen, zoals 
Hij heeft gezegd: "Ik heb gezworen in Mijn toorn, zij zullen 
niet binnengaan in Mijn rust". Alhoewel de werken zijn 
voltooid vanaf de grondlegging van de wereld (Hebreeën 
4:3). 

 
De rest kunnen we alleen aangaan als we de leer van 

Jezus Christus, die heeft gezegd, begrijpen en aanvaarden, 
als we de juiste kennis van Gods onvoorwaardelijke liefde 
hebben: 

 
Komt tot Mij, allen die werken en zwaar beladen zijn, en Ik 

zal jullie rust geven (Matteüs 11:28). 
 
Jezus belooft ons rust te geven van de zware arbeid die 

de dienstbaarheid aan God met zich meebrengt door de 
angst die Satan's belonings- en strafsysteem met zich 
meebrengt. Hij liet ons zien dat we onze hemelse Vader 
Abba, papa, mogen noemen, wiens juk zijn AGAPE-liefde 
is: 

 
Neem Mijn juk op jullie en leer van Mij, want Ik ben 
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zachtmoedig en nederig van hart en jullie zullen rust vinden 
voor jullie zielen. Want Mijn juk is gemakkelijk en Mijn last 
is licht (Matteüs 11:29-30). 

 
Sommige mensen zien het juk als een last, maar een 

juk is bedoeld om een last te verlichten en makkelijker te 
dragen. We mogen naar Christus toe worden geroepen en 
Hij neemt het gewicht van goed en kwaad weg door de 
kennis van AGAPE-liefde te geven en zo onze last te 
verlichten. 

 
Er blijft een sabbatbatrust voor het volk van God 

over. 
Zoals we in dit hoofdstuk al hebben besproken, was 

de reden dat God op de zevende dag rustte, omdat Hij 
door de Schepping zijn AGAPE-liefde had laten zien. 
Niemand kan binnenkomen, of zich bij God voegen in Zijn 
rust, tenzij ze de kennis en het geloof hebben dat Gods 
karakter van AGAPE-liefde geen geweld kent: 

 
Want Hij heeft op een bepaalde plaats van de zevende dag op 

deze manier gesproken: 'En God rustte op de zevende dag van al 
zijn werken'; En weer op deze plaats: 'Zij zullen Mijn rust niet 
ingaan' (Hebreeën 4:4-5). 

 
 De reden dat God in het bovenstaande vers stelt dat 

zij niet in Zijn rust zullen komen, is omdat zij niet geloofden 
in Zijn karakter van AGAPE liefde voor geweldloosheid 
dat de zevende-daagse sabbatrust vertegenwoordigde. 
Dit werd verklaard na het kruis.    Het is onmogelijk om te 
rusten als er angst aanwezig is.    

In de volgende passage zien we dat degenen die niet 
in Gods rust zijn getreden, niet zijn binnengekomen 
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vanwege ongehoorzaamheid aan de waarheid over zijn 
karakter. Er wordt ons echter verteld dat in de toekomst 
sommigen er wel in zullen komen: 

 
Aangezien het daarom blijft dat sommigen het moeten 

betreden, en degenen aan wie het eerst werd gepredikt niet 
binnenkomen vanwege ongehoorzaamheid, wijst Hij 
opnieuw een bepaalde dag aan en zegt in David: 'Vandaag,' 
na zo'n lange tijd, zoals gezegd is: 'Vandaag, als je zijn stem 
wilt horen, verhard dan je hart niet' (Hebreeën 4:6-7). 

 
Laten we daarom voor ons, aan wie deze belofte is 

gegeven, ons hart niet verharden tot de waarheid van 
Gods aard van AGAPE-liefde.  

 
De ware kennis van God is nodig om de wet te 

handhaven. 
God heeft ons dingen geopenbaard, dingen die nodig 

zijn om de wet van de liefde te behouden. De openbaring 
die hierbij komt kijken is dat God zelf AGAPE-liefde is, en 
dat is de kennis die nodig is om de wet van AGAPE-liefde 
te houden: 

 
De geheimen behoren toe aan de Heer onze God, maar de 

dingen die geopenbaard worden behoren ons en onze 
kinderen voor altijd toe, zodat we alle woorden van deze wet 
kunnen doen (Deutoronomium 29:29). 

 
Er is niets meer over als de kennis van Gods 

Onvoorwaardelijke Liefde wordt afgewezen. 
Er wordt ons verteld dat degenen die ooit Gods liefde 

kenden en nu niet meer geloven, een zeer sombere 
toekomst hebben.    Aangezien zij beslist hebben 
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afgewezen dat God AGAPE-liefde is, hoeven zij alleen 
maar uit te kijken naar de onvermijdelijke en 
onherroepelijke ultieme verdoemenis. Deze finaliteit 
wordt bereikt wanneer de waarheid is verkondigd en 
uiteindelijk verworpen.    In feite is dat de voorwaarde 
waarin Lucifer en zijn engelen zich bevinden. Ze waren 
ooit verlicht en hadden de hemelse gave geproefd: 

 
Want het is onmogelijk voor hen die ooit verlicht waren 

en de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoten zijn 
geworden van de Heilige Geest en het goede woord van God 
en de krachten van de komende tijd geproefd hebben, als ze 
wegvallen, om ze opnieuw te vernieuwen om zich te bekeren, 
omdat ze voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen 
en Hem te schande maken (Hebreeën 6:4-6). 

 
Want als we opzettelijk zondigen nadat we de kennis 

van de waarheid hebben ontvangen, blijft er niet langer een 
offer voor de zonden over, maar een zekere angstige 
verwachting van het oordeel en een vurige verontwaardiging 
die de tegenstanders zal verslinden (Hebreeën 10:26-27). 

 
Judas is een ander voorbeeld van iemand die niet in 

Gods onvoorwaardelijke liefde geloofde. Jezus probeerde 
het hem te laten weten, zelfs tot het einde toe, door hem 
vriend te noemen en zo te laten zien dat hij werd 
geaccepteerd en vergeven. Judas kon het niet geloven en 
nam zijn eigen leven. Petrus daarentegen, hoewel hij bitter 
weende over zijn eigen verraad aan Jezus, werd verzekerd 
door de blik van liefde die de Heiland hem na de drie 
ontkenningen gaf, en hij wist dat hij vergeven was.  

Het woord tegenstander in het bovenstaande vers is het 
Griekse woord hupenantios, hoop-en-an-tee'-os. De 
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definitie van dat woord is als volgt, uit de Concordantie 
van Sterke: "Uit G5259 en G1727; onder (heimelijk) 
tegengesteld aan, dat wil zeggen, tegengesteld of (als 
zelfstandig naamwoord) een tegenstander: - tegenstander, 
tegen." De betekenis verwijst hier naar iemand die tegen 
de waarheid is, of tegengesteld aan de waarheid, in plaats 
van een vijand. Dit Griekse woord wordt in het Nieuwe 
Testament nog maar één keer gebruikt: 

 
En u, dood in uw overtredingen en de onbesnijdenis van 

uw vlees, heeft Hij samen met Hem levend gemaakt, u alle 
overtredingen vergeven, het handschrift van de eisen die 
tegen ons waren uitgewist, wat tegenstrijdig was 
[HUPENANTIOS] met ons. En Hij heeft het uit de weg 
geruimd door het aan het kruis te nagelen (Kolossenzen 2:13-
14; cursivering toegevoegd). 

 
Jozua is een soort Jezus, degene die ons naar de ware 

rust leidt... 
De kinderen van Israël gingen uiteindelijk wel naar 

Kanaän, het Beloofde Land, onder leiding van Jozua, die 
een soort Jezus was. Jezus zal de geestelijke kinderen van 
Israël naar het ware geestelijke Beloofde Land leiden, 
waarvan de eerste slechts een type was: 

 
Want als Jozua hen rust had gegeven, zou hij daarna 

niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er blijft dus 
een rust voor het volk van God. Want wie in zijn rust is 
gekomen, heeft zich ook uit zijn werken teruggetrokken, 
zoals God dat uit het zijne heeft gedaan. Laten we daarom 
ijverig zijn om die rust binnen te gaan, opdat niemand valt 
volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid 
(Hebreeën 4:8-11). 
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Merk op dat degenen die in Gods rust gaan, ook zullen 

ophouden met hun werken, omdat God op de zevende 
dag ophoudt met zijn werken. Waarom is dat zo? Zij die 
in de rust gaan die voortkomt uit de kennis van Gods 
karakter, zullen ophouden te proberen een boze en 
veeleisende God te kalmeren en zullen een kinderlijke 
relatie met de Vader aangaan. Ze zullen God niet langer 
dienen onder harde slavernij. De wetenschap dat ze 
onvoorwaardelijk geliefd zijn zal hun harten zo 
veranderen dat ze niet langer in voortdurende angst voor 
afwijzing en bestraffing zullen leven, maar in een sfeer van 
voortdurende genade en acceptatie met God. Zij zullen 
ook ophouden met de werken van de wet van goed en 
kwaad. 

 
Het sabbatprincipe is eeuwig zoals het karakter van 

God eeuwig is. 
Vanaf de eerste sabbatdag naar voren in de 

eeuwigheid zal deze vierentwintigjarige periode die bij de 
schepping is ontstaan altijd worden herdacht als de sabbat 
van de Schepper God: 

 
 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 

en de eerste zal niet herinnerd worden of in gedachten komen... 
De wolf en het lam zullen samen eten, de leeuw zal stro eten 
zoals de os, en het stof zal het voedsel van de slang zijn. Zij 
zullen niet kwetsen of vernietigen in heel Mijn heilige berg,' zegt 
de Heer...Want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die 
Ik zal maken voor Mij zullen blijven,' zegt de Heer, 'zo zullen 
uw nageslacht en uw naam blijven. En het zal geschieden dat 
van de ene nieuwe maan naar de andere, en van de ene sabbat 
naar de andere, al het vlees voor Mijn aangezicht zal komen 
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aanbidden', zegt de Heer (Jesaja 65:17, 25; 66: 22, 23). 
 
Als we de sabbat vanuit dit perspectief bekijken en 

met een spirituele geest stilstaan bij deze heilige periode, 
zullen we nooit beweren dat God een vernietiger is. 
Nogmaals, we hebben geen excuus om niet te weten dat 
God de Schepper is en niet de Vernietiger.  

 
De meerderheid van alle gelovigen in God beweren 

dat hij zowel de Schepper als de Vernietiger is...    
Als we kijken naar de omvang van de 

wereldbevolking, zijn de Sabbatarianen een kleine 
minderheid.    Maar onder deze minderheid is er een nog 
kleinere minderheid die gelooft dat de ware reden voor de 
aanbidding op de zevende dag van de sabbat gebaseerd is 
op wat tot nu toe is gezegd: 1) dat God AGAPE-liefde is, 
en dat Hij vanwege Zijn AGAPE-liefde niet willekeurig 
betrokken kan zijn bij enige daad van vernietiging en 
dood; 2) dat al deze gewelddadigheden voortkomen uit de 
gevolgen van de zonde en verstrengeld zijn met het 
principe van Satan, zoals weergegeven door de boom van 
de kennis van goed en kwaad. Daarom houden alle mensen 
die betrokken zijn bij de dood en de vernietiging, bewust 
of onbewust, zich aan Satan's principe van goed en kwaad, 
want God is niet willekeurig betrokken bij dergelijke 
activiteiten. Zoals gezegd, slechts een symbolische 
minderheid van de Sabbataren heeft dit geloof.  

De meerderheid van de Sabbatarianen, net als hun 
voorgangers in de tijd van Christus, omarmen de 
traditionele opvatting dat God zowel de Schepper als de 
Vernietiger is. Zij zijn het, wat dit specifieke geloof betreft, 
eens met degenen die op zondag, de eerste dag van de 
week, aanbidden. De zondag is duidelijk een dag van 
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aanbidding die door de traditie wordt nageleefd en niet 
vanuit een bijbels standpunt. Ongeacht welke dag van de 
week God wordt aanbeden, is er echter een 
overweldigende gemeenschappelijkheid in alle religies 
van de wereld, en dat is dat God zowel de Schepper als de 
Vernietiger is. 

 
Welke dag en welk geloof zou Jezus classificeren als 

traditioneel, de eerste dag van de week, of het geloof van 
de sabbataren dat God de vernietiger is?   

Jezus classificeerde het geloof dat God zowel Schepper 
als Vernietiger is als traditie en niet als goddelijke 
openbaring, ongeacht de dag van de aanbidding. De Bijbel 
onthult dat het gebrekkige geloof dat God zowel Schepper 
als Vernietiger is een gemeenschappelijke grond zal zijn, 
die alle gelovigen en ongelovigen in een 
gemeenschappelijke zaak verenigt. Deze kwestie zal de 
agent zijn die een wereldwijde eenwording zal 
veroorzaken waarbij de hele mensheid betrokken zal zijn. 
Dit kan op dit moment onhaalbaar lijken, gezien het feit 
dat de huidige gefragmenteerde religieuze gemeenschap 
zich heeft vertakt in zoveel groepen dat het bijna 
onmogelijk is om de diversiteit ervan op te sommen. 
Bovendien kan men zich afvragen wat gelovigen en 
ongelovigen mogelijk gemeen hebben waardoor ze zich 
zouden kunnen verenigen. 

 Verwijzend naar de tijd vlak voor Zijn tweede komst, 
vertelde Jezus ons dat we bijzondere aandacht moeten 
besteden aan het feit dat we ons niet laten misleiden. Hij 
waarschuwde ons dat we ons onder geen enkele 
omstandigheid mogen laten bedriegen door wat velen in 
Gods naam zullen beweren dat het Gods richtlijnen zijn. 
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Dit betekent dat sommigen zullen beweren dat zij, 
volgelingen van God, het voorrecht hebben om Zijn leer te 
kennen en als zodanig zullen zij eisen dat iedereen zich 
aan die leer conformeert. Zou Jezus zulke mensen 
classificeren als aanhangers van een bedrieglijke traditie, 
een traditie die niet goddelijk gemandateerd is? Het lijkt 
erop dat dit inderdaad de eerste en belangrijkste essentie 
van Jezus' waarschuwing was:  

 
Let op dat niemand je bedriegt. Want velen zullen in 

Mijn naam komen en zeggen: 'Ik ben de Christus', en zullen 
velen bedriegen. En je zult horen van oorlogen en geruchten 
over oorlogen. Zie dat u niet verontrust bent, want al deze 
dingen moeten gebeuren, maar het einde is nog niet in zicht. 
Want de natie zal opstaan tegen de natie, en het koninkrijk 
tegen het koninkrijk. En er zullen hongersnood, pest en 
aardbevingen zijn op verschillende plaatsen. Dit alles is het 
begin van het verdriet (Matteüs 24:4-8). 

 
Als alle uitspraken van Jezus in de bovenstaande 

passage alleen betrekking hebben op het begin van het 
verdriet, hoe zal de aarde er dan uitzien als de slotfase van 
het verdriet zijn hoogtepunt heeft bereikt? Het hier 
gegeven beeld is er een waarin onvoorstelbare chaos zal 
heersen op elk gebied van het menselijk bestaan. Wanneer 
de aarde zo'n toestand bereikt, zullen deze 
omstandigheden worden beschouwd als straffen van God 
op de bewoners van de aarde. Er zal algemeen worden 
aangenomen dat God ons straft voor het overwicht van 
het kwaad in ons midden en voor die dingen die niet in 
overeenstemming zijn met Zijn leer.  

 
Aanbidding zal verplicht worden om een God die 
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boos is op boosdoeners te verontschuldigen. 
De Bijbel schildert een scenario waarin de gelovigen in 

God die Zijn ware karakter niet hebben begrepen, niet 
alleen zullen eisen dat de verplichte aanbidding wordt 
ingesteld, maar ook dat deze in overeenstemming is met 
wat zij geloven. Zij zullen denken dat de reden voor de 
verwoesting die op aarde plaatsvindt het overwicht van 
alle kwaad is, zoals dat niet in overeenstemming is met 
hun geloof. Zij zullen redeneren dat alle activiteiten die in 
strijd zijn met de richtlijnen van God moeten worden 
gestopt. Zij zullen er vast van overtuigd zijn dat de 
methoden die als straf voor de zogenaamde 
goddeloosheid worden gebruikt, niet van belang zijn. Elke 
religieuze groep zal zijn eigen geloofssysteem hebben, en 
elk van hen zal degenen die zich niet aan hun respectieve 
geloof houden als kwaadaardig beschouwen. Het enige 
wat ze gemeen hebben is dat de God van het geweld die 
ze aanbidden hen in staat stelt om geweld te gebruiken 
tegen hen die ze als boosdoeners beschouwen. De kracht 
en de executie zullen de orde van de dag zijn in de richting 
van het werkelijke of vermeende kwaad.    

De enige algemene consensus onder deze gelovigen is 
de zekerheid dat God voor de boosdoeners zorgt door hen 
te straffen met welke methoden dan ook.    Er zal algemeen 
worden aangenomen dat de aarde de gewelddadige toorn 
van God ervaart als gevolg van de zondige activiteiten van 
de mensheid. Het kwaad zal zo'n crescendo ondergaan op 
de planeet aarde en zal zo'n hoogtepunt bereiken dat er 
drastische maatregelen nodig zijn. Religionisten zullen 
eisen dat de verplichte aanbidding op wereldschaal wordt 
ingesteld, omdat zij denken dat God de bewoners van de 
aarde wereldwijd straft met een wereldwijde chaos. Zij 
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zullen de pijn en het lijden en de algemene chaotische 
toestand van de aarde wijten aan hen die zij als 
boosdoeners beschouwen en zij zullen hen ervan 
beschuldigen de toorn van God over de wereld te brengen. 

 
 Sommige zullen de vrijheid van keuze opeisen 
Er zullen sommigen zijn die niet gedwongen willen 

worden tot verplichte aanbidding, maar die hun geestelijk 
leven willen leiden op de manier die zij gepast achten. Zij 
zullen beweren dat dit een persoonlijke zaak is tussen hen 
en hun God. Deze bewering zal niet aanvaardbaar zijn 
voor een meerderheid die eist dat God op een bepaalde 
manier wordt aanbeden. De meerderheid zal zeggen dat 
dit een ontoelaatbare en verwerpelijke manier van 
aanbidden is, die ontkent wat God wil en daarom 
kwaadaardig is, en die voor God en voor hen 
onaanvaardbaar is. Ze zullen verder stellen dat het door 
een dergelijke ketterij komt dat God de wereld straft door 
allerlei rampen.    

De schriftgeleerden, die de religieuze geleerden van 
hun tijd waren, en de Farizeeën, die de conservatieve 
exposanten van de Bijbel waren, confronteerden Jezus in 
verband met een van hun belangrijke tradities, een die 
niets te maken had met de geboden van God. Jezus 
negeerde hun vraag over de specifieke rituele praktijk 
waar ze Hem op uitdaagden. In plaats daarvan richtte Hij 
zich op het gebod van God dat zij door hun traditie 
hadden vernietigd.  

Hetzelfde is gedaan met Gods voornaamste gebod dat 
werd ingesteld om Zijn essentie te onthullen en dat zijn 
oorsprong had tijdens de scheppingsweek. Een 
traditioneel geloof heeft de waarheid over het waarom 
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van de zevende dag sabbat verdrongen. Deze traditie 
heeft zijn wortels in Satan's principe van de boom van de 
kennis van goed en kwaad, en is vandaag de dag nog steeds 
heersend. 

Als Jezus hier vandaag bij ons was, zou Hij ons dan 
met grote bezorgdheid en teleurstelling mededelen dat we 
ons ernstig hebben vergist in het vervangen van de sabbat 
van de zevende dag door een dag die Hij nooit heeft 
ingesteld, geautoriseerd of gesanctioneerd? Hij zou, 
hoogstwaarschijnlijk met diepe droefheid, ook de 
Sabbataren informeren dat zij de heiligheid van de dag die 
Hij persoonlijk heeft geschapen om een gedenkteken voor 
het wezen van God te zijn, hebben ontheiligd door te 
geloven in een traditie die niets met Hem of zijn Vader te 
maken heeft. Deze traditie vond zijn oorsprong in de Hof 
van Eden en werd geboren toen Adam en Eva de Satan 
gehoorzaamden en aten van de boom van de kennis van goed 
en kwaad.  Deze traditie handhaaft het principe dat leert 
dat de Heer van de Sabbat zowel de Schepper als de 
Vernietiger is. 

Jezus zou waarschijnlijk veel ontevredener en 
ontzetter zijn over de Sabbatarianen dan over welke 
andere dag van de week dan ook. Waarom zou dat het 
geval zijn, aangezien de eerstgenoemde al sabbatbatbaters 
zijn? Welke groep zou Hij waarschijnlijk het eerst 
aanspreken, de Sabbatarianen of de eerste dag van de 
weekaanbidders? Zou Hij de hedendaagse 
sabbatbatbatbaters op dezelfde manier toespreken als Hij 
tweeduizend jaar geleden deed toen Hij zei waarom u ook 
het gebod van God overtreedt vanwege uw traditie? Zo heb je 
het gebod van God zonder gevolg gemaakt door je traditie 
(Matteüs 15:3, 6). Dus, ook al verwijst de context van deze 
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passage naar het vijfde gebod dat stelt: Eer je vader en je 
moeder (Exodus 20:12), de ontheiliging van het principe 
van de AGAPE-liefde wordt door hun traditie in beide 
geboden tenietgedaan. 

 Zou Hij tegen de Sabbataren zeggen: 'Waarom gelooft 
u dat de God van de AGAPE-liefde ook de Vernietiger is? 
Hoe kun je zo'n vergissing geloven, gezien het feit dat de 
uitdrukkelijke reden waarom de sabbat werd ingesteld, 
was dat het zou dienen als een gedenkteken van Gods 
AGAPE-liefde, een gedenkteken om te bevestigen dat God 
niet verantwoordelijk is voor het kwaad, zodat je, 
wanneer er vernietiging plaatsvindt, herinnerd wordt aan 
de betekenis ervan? 

 In Zijn bediening ging Jezus eerst naar de 
schriftgeleerden en Farizeeërs en al hun volgelingen in het 
Joodse geloof, omdat zij de orakels van God aan hen 
hebben toevertrouwd (Romeinen 3:3).  Met in het 
achterhoofd dat zij het sabbatgebod met uiterste 
oprechtheid volgden, is het bijzonder interessant om op te 
merken dat het bij hen was dat Jezus de grootste 
uitdagingen aanging, omdat zij dachten dat zij God 
kenden, terwijl zij in feite de Heer van de sabbat van de 
Bijbel niet kenden. Zij kenden de Heer van de sabbat niet 
om de eenvoudige reden dat zij de geestelijke betekenis 
van de sabbat volledig hadden verloren: dat God AGAPE-
liefde is waarin geen geweld voorkomt. De God die zij op 
de juiste dag aanbaden was de traditionele goden die 
andere geloofssystemen hadden, en die met Satan was 
ontstaan.         

 
Toen kwamen de schriftgeleerden en Farizeeërs uit 

Jeruzalem naar Jezus en zeiden: 'Waarom overtreden jullie 
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discipelen de traditie van de oudsten? Want ze wassen hun 
handen niet als ze brood eten. Hij antwoordde en zei tegen 
hen: 'Waarom overtreedt u het gebod van God vanwege uw 
traditie? Want God beval, zeggende: 'Eer uw vader en 
moeder;' en: 'Wie vader of moeder vervloekt, laat hem ter 
dood brengen'. Maar je zegt: 'Wie tegen zijn vader of moeder 
zegt: 'Wat voor winst je ook van mij hebt gekregen, het is 
een geschenk aan God' - 'dan hoeft hij zijn vader of moeder 
niet te eren'. Dus je hebt het gebod van God van geen enkele 
betekenis gemaakt door je traditie. Hypocrieten! Welnu, 
Isaia heeft over jullie geprofeteerd en gezegd: 'Deze mensen 
komen tot Mij met hun mond en eren Mij met hun lippen, 
maar hun hart is ver van Mij verwijderd. En zij aanbidden 
Mij tevergeefs, zoals zij de geboden van de mensen 
onderwijzen' (Matteüs 15:1-9). 

 
De geboden van de mensen die zij leerden als 

leerstellingen van God waren in wezen dat God zowel de 
Schepper als de Vernietiger is. Alle mensen geloven 
dezelfde fout omdat alle religies deze leugen geloven en 
onderwijzen.  

 
Het Evangelie van het Koninkrijk van God is zijn wet 

van AGAPE Liefde, die tegen het koninkrijk van Satan 
ingaat. 

De fundamentele, op God gerichte reden voor de 
zevende-daagse sabbatverering wordt overweldigend 
afgewezen door gelovigen en ongelovigen. God schiep de 
zevende dag als een gedenkteken voor Zijn karakter van 
geweldloosheid. Satan heeft de wereld gevangen 
genomen door het evangelie van het koninkrijk te 
ontkennen, wat Gods geweldloze karakter van AGAPE-
liefde is. De resultaten van het geweld dat de wereld heeft 
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doordrongen, spreken boekdelen ten gunste van de God 
van de geweldloosheid, omdat de meerderheid van de 
wereld die in geweld gelooft, gelooft dat hun God 
gewelddadig is.  

Hoe anders zou het leven op aarde zijn als de 
wereldreligies en in het bijzonder de christelijke 
gemeenschap de geweldloze aard van Gods AGAPE-
liefde accepteerde en beleefde! De waarheid over het 
karakter van God is de laatste boodschap die aan de 
mensheid wordt overgebracht voordat de wereld ten 
einde komt door het geweld dat inherent is aan het 
principe van goed en kwaad: 

 
En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld 

gepredikt worden als een getuigenis van alle volken, en dan 
zal het einde komen (Matteüs 24:14). 

 
Satan wil begrijpelijkerwijs niet dat het einde komt, 

omdat hij de prins van deze wereld wil blijven (Joh.14:30) en 
zijn boosaardige werk aan onze wereld en haar bewoners 
wil voortzetten. Hij wil niet dat er een einde komt aan zijn 
koninkrijk, want hij laat God en al zijn aardse kinderen 
lijden onder het bloedbad dat wordt aangericht onder zijn 
wet van geweld die zijn koninkrijk regeert.  

Omgekeerd wil onze God dat er een einde komt aan 
dit alles; daarom hebben we de opdracht gekregen om dit 
evangelie van het koninkrijk te verkondigen.  Deze 
prediking houdt in dat we het evangelie van het 
koninkrijk laten zien, als een getuigenis van alle volken. 
Wanneer dit evangelie van het koninkrijk in ons leven 
wordt gedemonstreerd als een getuigenis van alle volken, 
dan zal het einde komen (Matteüs 24:14), volgens Jezus 
Christus.  
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Dit evangelie van het koninkrijk waar Jezus naar 
verwijst, moet worden begrepen en opgevangen voordat 
we het kunnen laten zien als een getuigenis voor alle 
naties.    Terwijl we de totaliteit van het leven, de dood, de 
opstanding en de hemelse bediening van Jezus Christus 
onder de loep nemen en analyseren, vinden we één 
dominant onderwerp zijn alle verslindende passie, en dat 
is het evangelie van het koninkrijk. Het doel van Zijn 
vurige toewijding is om aan iedereen, als het licht van de 
wereld, het karakter van de God van het universum te 
onthullen. Als dit eenmaal bekend is en geleefd wordt, 
moeten we niet meer in de duisternis blijven.  De 
duisternis die Jezus wil uitroeien is de totaliteit van Satan's 
leugens die ons doen geloven dat God zowel Schepper als 
Vernietiger is. Dit is zeker niet het evangelie van het 
koninkrijk. Daarom openbaart Hij met een hartstochtelijk 
pleidooi voor ons allen de God van het universum en het 
evangelie van het koninkrijk. 

 
Toen riep Jezus uit en zei: 'Wie in Mij gelooft, gelooft 

niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft. En wie Mij 
ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in 
de wereld gekomen, dat wie in Mij gelooft, niet in de 
duisternis moet blijven. En als iemand Mijn woorden hoort 
en niet gelooft, dan beoordeel Ik hem niet, want Ik ben niet 
gekomen om de wereld te beoordelen, maar om de wereld te 
redden. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet ontvangt, 
heeft datgene wat hem oordeelt - het woord dat Ik heb 
gesproken zal hem op de laatste dag oordelen. Want Ik heb 
niet op Mijn eigen gezag gesproken, maar de Vader die Mij 
gezonden heeft heeft Mij een bevel gegeven, wat Ik moet 
zeggen en wat Ik moet zeggen. En Ik weet dat Zijn bevel het 
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eeuwige leven is. Daarom, wat Ik ook spreek, zoals de Vader 
Mij heeft gezegd, zo spreek Ik (Johannes 12:44-50). 

 
Het Evangelie is Godsgericht en is het goede nieuws 

over God... 
Het evangelie van het koninkrijk gaat over God, over 

Zijn karakter van AGAPE-liefde; het gaat niet over ons. 
We hebben het allemaal over ons gemaakt, terwijl het in 
werkelijkheid allemaal over God gaat.    Het is God 
gecentreerd, niet de mens gecentreerd. Het goede nieuws 
is hoe het koninkrijk van God functioneert en hoe radicaal 
anders het is dan de manier waarop het koninkrijk van 
Satan functioneert.  

 
Wie het bloed van de mens vergiet, door de mens zal zijn 

bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij 
de mens gemaakt (Genesis 9:6). 

 
Allen die het evangelie van het koninkrijk, Gods 

geweldloze karakter van de AGAPE-liefde, niet hebben 
begrepen, zullen gewelddadig zijn en het bloed van de 
mens vergieten.    Hun eigen bloed zal op zijn beurt 
worden vergoten door mensen die geloven in het 
gewelddadige principe van Satan.    Dit is het oog voor een 
oog en tand voor een tand principe, en hun bloed zal 
vergoten worden door hen die ook geloven in geweld.  

Met een geest die verzegeld is door het geloof dat God 
de Schepper ook de Vernietiger is, zullen ze geweld 
gebruiken als er geweld tegen hen wordt gebruikt en 
zullen ze de bewering van Jezus schaamteloos 
weerleggen: 

 
Maar ik zeg u dat u zich niet moet verzetten tegen een 



461 

 

kwaadaardig persoon, maar wie u op de rechterwang slaat, 
keert de ander ook naar hem toe (Matt. 5:39). 

 
Een dergelijke passieve reactie, zoals door Jezus 

geleerd, wordt onmogelijk in het leven van degenen die 
geloven in het principe van geweld. Zij kunnen het 
koninkrijk van God niet begrijpen als zij deze woorden 
van Paulus niet geloven:  

 
Laat deze geest in u zijn die ook in Christus Jezus was 

(Filippenzen 2:5).  
 
Alleen Jezus Christus leerde en leefde het 

geweldloze AGAPE-liefdebeginsel van God. 
Het principe, waarop de zevende-daagse sabbat van 

de scheppingsweek is gebaseerd, werd bevestigd door de 
dood van Jezus Christus aan het kruis, en bevestigd door 
wat het evangelie van het koninkrijk is. Het kruis 
bekrachtigde dat de essentie van God AGAPE-liefde is, en 
bewees dat Hij het principe van Satan nooit heeft gebruikt 
en ook nooit zal gebruiken om hem of zijn volgelingen te 
verslaan of te straffen.  

Zowel de schepping van de zevende dag sabbat als het 
kruis bewijzen in niet mis te verstane bewoordingen dat 
dit het evangelie van het koninkrijk is. Wanneer we dit 
evangelie van het koninkrijk in ons leven begrijpen en 
demonstreren, in de horizontale dimensie, dan zal de 
passage dit evangelie van het koninkrijk in de hele wereld 
gepredikt worden als een getuigenis van alle volken, en dan zal 
het einde komen (Matteüs 24:14), zal in vervulling gaan.  

Jezus Christus beloofde dat als we er eindelijk voor 
kiezen om te leven volgens het sabbatprincipe van de 
zevende dag van het evangelie van het koninkrijk dat Hij 
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voor ons zal komen:  
 
En zie, Ik kom snel, en Mijn beloning is bij Mij, om aan 

iedereen te geven naar zijn werk (Openbaring 22:12). 
 
Jezus komt om de beloning van het eeuwige leven te 

geven aan hen die ervoor gekozen hebben om te leven 
volgens het principe van de boom des levens. Zij zullen 
worden vertaald zonder de dood te ervaren. Het loon dat 
Jezus geeft is inherent aan het werk van het tonen van 
Gods AGAPE-liefde in ons leven in de horizontale 
dimensie. Dit loon wordt gegeven zonder dat de 
mogelijkheid bestaat dat Satan de weldadigheid ervan 
belemmert, voor één keer. 
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kiezen we ervoor om in deze laatste fase van de 
wereldgeschiedenis Gods koninkrijksprincipe in te 
voeren, dan zal Satan niet langer de macht van de dood 
over ons hebben.  Deze beloning is niet een of andere 
willekeurige daad van God, maar is het aangeboren 
resultaat van de werken van AGAPE-liefde in het leven 
van zijn kinderen. Hij [JEZUS CHRISTUS] die van deze 
dingen getuigt, zegt: 'Ik kom toch snel. Amen. Kom toch, Heer 
Jezus (Openbaring 22:20). 

 
Dit is ook ons verlangen naar een gepassioneerd 

antwoord, onze wens en ons pleidooi.    
 
 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. 

Amen (Openbaring 22:21). 


