INLEIDING

Een van de meest onbegrepen en miskende onderwerpen in de Bijbel is de "toorn van God".
God straft zondaars in "toorn" is een terugkerend thema dat door de hele Bijbel loopt. De
"toorn van God" heeft de mensheid duizenden jaren lang in verwarring gebracht, en het is niet
verrassend: hoe kan men "de toorn van God" verzoenen met de liefde van God? Is dit niet een
zeer raadselachtige paradox? En toch is dit een zeer belangrijk onderwerp, dat ieder mens moet
kennen en begrijpen.
Er zijn veel principes die we in gedachten moeten houden als we "de toorn van God"
bestuderen. Maar het belangrijkste is dit: alle raadselachtige voorbeelden van "de toorn van God"
moeten in harmonie zijn met de openbaring die Jezus Christus van God gaf. Als Jezus de Vader
volledig kwam openbaren, wat Hij herhaaldelijk beweerde te doen, wat onthulde Hij dan met
betrekking tot "de toorn van God"?
Jezus is onze laatste scheidsrechter, ons enige fundament, het enige onbeweeglijke criterium
waarop we ons volledige en definitieve begrip van Gods manieren van zijn en handelen baseren.
Alles wat buiten Jezus Christus' openbaring van God's hart en karakter valt, kan worden
weggegooid als private interpretatie en louter menselijke redenering, gebaseerd op de tradities die
we hebben geërfd van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Dit komt omdat Jezus de
enige openbaring is van God's zuivere principes van de Boom des Levens.
Het volgende dat we in gedachten moeten houden is het thema van de oorlog tussen Satan
en God, "de grote controverse". We kunnen niet tot een juist begrip van de "toorn van God"
komen zonder het te begrijpen in de context van deze "controverse", of om preciezer te zijn,
deze strijd tussen God en Satan. Dit is een ideeënstrijd die werd gevoerd door Satan's vijandige
aanval op God's regering van de agape liefde. Als we de duivel buiten beeld laten terwijl we
proberen de "toorn van God" te begrijpen, zullen we zeker tot alle mogelijke foute conclusies
komen, wat inderdaad met velen is gebeurd, en dat is iets wat de grote bedrieger graag voor
iedereen zou willen doen.
Vaak, wanneer de Bijbel de "toorn van God" beschrijft, doet hij dat in de context van de
goden. Door de hele Bijbel heen lijden Gods mensen, die beter hadden moeten weten, de "toorn
van God" pas nadat ze God hebben verlaten en zijn overgegaan om de goden van hun
omringende buren te aanbidden.
Het belangrijkste bijbelse hoofdstuk dat "de toorn van God" uitlegt, staat in het boek
Romeinen-hoofdstuk 1:18-32, dat we zin voor zin zullen bestuderen terwijl we verdergaan.
Daar zullen we alles vinden wat we nodig hebben om deze bijbelse term, die ons zo lang in
verwarring heeft gehouden, te begrijpen. Als we er eenmaal goed naar kijken, zal het ons

vertellen wat "de toorn van God" is, waarom het gebeurt, wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt.
Geen enkele studie van "de toorn van God" kan geloofwaardig zijn zonder een zorgvuldige
exegese van Romeinen hoofdstuk één. Dit is een kritische studie die volledig op de Bijbel zou
moeten steunen en de Bijbel alleen zichzelf zou moeten laten definiëren.
Dan is het niet verwonderlijk dat deze uiterst belangrijke bijbelse tekst ook de "toorn van
God" in de context van de goden brengt. Er wordt gesproken over het uitwisselen van "de
waarheid van God in een leugen" en het aanbidden en dienen van "het schepsel meer dan de
Schepper" (Romeinen 1:25). Het "schepsel" wordt hier uitgelegd in vers drieëntwintig:
en veranderde de heerlijkheid van de onkreukbare God in een beeld dat gemaakt is als
verdorven mensen en vogels en viervoetige dieren en kruipende dingen (Romeinen 1:
23).
Het is begrijpelijk dat de "glorie van de onkreukbare God wordt veranderd in een beeld dat
gemaakt is als een omkoopbaar mens". Dat hebben we gedaan sinds Adam en Eva ervoor
kozen om te eten van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. We hebben altijd het
tegenovergestelde gedaan van wat gedaan zou moeten worden; we maken God tot ons eigen
beeld in plaats van onszelf naar Hem te modelleren. We denken dat God denkt en handelt
zoals wij. Maar dat is niet het geval.
Nadat we ons van God hadden afgescheiden door die ene enkele handeling van het kiezen
voor het eten van de vrucht van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, ging ons
menselijk ras het domein van "de god van deze wereld" binnen (2 Korintiërs 4: 4). Hij
verdraaide vervolgens onze gedachten over de ware God door Hem via de goden te belasteren en
verkeerd voor te stellen. Op deze manier heeft Satan ons een ongelooflijk wreed, pervers en
pervers beeld van God gegeven. De voorstellingen van de Schepper door de goden waren van
dien aard, dat de mensheid zich gedwongen voelde om Gods gunsten te kopen. Dit komt omdat
de goden zelf goden van beloning en straf zijn, goden van Goed en Kwaad, goden die
opereren via de verdorven, dubbele, gemengde principes van de Boom van de Kennis van Goed en
Kwaad.
De enige oplossing voor dit fundamentele probleem van het verwarren van het karakter van God met
het karakter van de goden was dat de ware God iemand naar beneden stuurde om ons
misverstand te corrigeren. Dat iemand Jezus Christus is, die het "uitdrukkelijke beeld" is van
"de enige ware God" (Hebreeën 1:3, Johannes 17:3).
Tot zover goed. We kunnen begrijpen wat Paulus ons vertelt. Maar wat hebben "vogels,
viervoetige beesten en kruipende dingen" te maken met de glorie - dat is het karakter (Exodus
33:18-19)- van God? Het is duidelijk dat deze "vogels, viervoetige beesten en kruipende
dingen" symbolisch moeten zijn. Vogels, vee en reptielen hebben niets te maken met de oorlog
tussen God en Satan, behalve dan dat ze als symbool moeten worden gebruikt. Het moeten
symbolen zijn die verwijzen naar de afgoden, die op hun beurt weer symbolen zijn van iets veel
groters dan een gebeeldhouwd stuk hout, steen of edelmetaal. Idolen zijn visuele

voorstellingen van de goden en inderdaad, veel van de heidense goden hebben de vorm van
"vogels, viervoetige beesten en kruipende dingen".
Neem bijvoorbeeld Osiris, de Egyptische god van de vruchtbaarheid. Hij was ook de god van de
onderwereld, de god van het oordeel, en bekend als de 'weldadige' god. Hij werd soms aanbeden als een
stier, wat een "viervoetig beest" is, en was waarschijnlijk de kalf-god die het volk Israël eiste dat Aäron
mode uit hun gesmolten goud zou halen terwijl Mozes op de berg de Tien Geboden van Jehova
ontving.
Veel goden werden ook vereerd in de vorm van slangen, "kruipende dingen". Egypte zelf is gevuld
met slangenbeelden. De hoofdregalia van Toetanchamon bijvoorbeeld, de bekendste farao van onze tijd,
is een afbeelding van een cobra die klaar is om aan te vallen. Wat zijn sikje lijkt te zijn, is eigenlijk de staart
van de cobra. En voor het geval we twijfelen, de cobra is ook op het kopstuk van Koning
Toetankhamon gegraveerd, samen met een ander onheilspellend symbool.
Merk op hoe één bijbelcommentaar de goden beschrijft onder dezelfde symbolen die in Romeinen
hoofdstuk één, vers drieëntwintig staan vermeld:
Goden in menselijke vorm waren gebruikelijk in de Griekse en Romeinse religie. De
aanbidding van allerlei soorten wezens, zoals stieren [VIER-VOETEN], krokodillen
[KREEFT DINGEN], slangen [KREEFT DINGEN], en ibis [VOGELS], was in
Egypte gangbaar. In navolging van de afgodendienst van Egypte maakten de Israëlieten
hun gouden kalf [VIER-VOETEN BEAST] (Ex. 32:4). Later zette Jerobeam twee
gouden kalveren op bij Dan en Bethel en offerde hen offers (1 Koningen 12:28-32).
Sommige van de meer gecultiveerde heidenen beschouwden de beelden misschien als
louter symbolische voorstellingen, maar veel van de gewone mensen zagen in de
afgoden zelf de goden. De Bijbel houdt geen rekening met een dergelijk onderscheid,
maar veroordeelt eenvoudigweg alle beeldaanbidders als afgodendienaren (SDA
Commentaar VOL 6, p. 480, onderstreping toegevoegd).
Merk op hoe het gewone volk "de goden zelf in de afgodsbeelden zag." Wie waren toen de goden van
elke generatie en elk volk sinds de val van Adam? Waren het slechts kunstwerken? Waren het slechts
verzinsels van de verbeelding van de mensen? Wie zegt de Bijbel dat de goden waren? Let op wat David
zegt:
...maar werden vermengd onder de heidenen, en leerden hun werken. En zij dienden
hun afgoden, die voor hen een strik waren. Ja, zij offerden hun zonen en hun
dochters aan duivels, en vergoten onschuldig bloed, ook het bloed van hun zonen en
van hun dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän; en het land werd met
bloed verontreinigd. Alzo werden zij met hun eigen werken verontreinigd, en gingen zij
met hun eigen verzinsels een hoererij tegemoet. Daarom werd de toorn van de
HEERE tegen zijn volk aangewakkerd, dat hij zijn eigen erfenis verafschuwde. En
hij gaf hen in de hand van de heidenen; en zij die hen haatten regeerden over hen
(Psalm 106:35-41, onderstreping toegevoegd).
Volgens deze verzen waren de goden duivels, demonen. Door te offeren aan de goden offerde het
volk 'aan duivels'. Het volk van God diende de afgoden van de heidenen, en de afgoden waren

voorstellingen van demonen. Door het aanbidden van een afgod aanbaden zij demonen, duivels,
gevallen engelen en uiteindelijk Satan zelf.
Uit David's woorden leren we dat God zo "boos" was op het volk voor het aanbidden van deze goden
dat "Zijn toorn tegen zijn volk werd aangewakkerd, slapeloosheid die hij zijn eigen erfenis
verafschuwde". Is dat alles? Werd God gewoon boos toen Zijn volk de goden aanbad, was Hij alleen
maar woedend op hen? Was Hij wraakzuchtig toen Hij toestond dat "zij die hen haatten" over hen
regeerden? Is dit hoe God reageert op degenen die ervoor kiezen om tegen Zijn wil te gaan?
De belangrijkste vraag die we ons moeten stellen als we de bijbelse "toorn van God" bestuderen, is
dan: wat is het antwoord van God als mensen van Hem afgaan om de goden te aanbidden? Hoe reageert
God, die de Bijbel definieert als zijnde liefde, in een situatie als deze? Wordt Hij echt boos op de manier
waarop we boosheid begrijpen? Slaat Hij uit? Verliest Hij Zijn karakter van liefde? Wordt Hij een
dubbele God van Goed en Kwaad? Welke rol speelt Hij in de "toorn van God"?
Deze vragen zijn de kern van Gods karakter. We moeten antwoorden vinden die in overeenstemming
zijn met de hele Bijbel, en zoals we al zeiden, die in overeenstemming zijn met de enige ware voorstelling van
God-Jezus Christus. Hoe reageerde Jezus op degenen die Hem verlieten, verwierpen en zelfs doodden?
Jezus, de ultieme hoeksteen van ons bouwwerk van het begrijpen van de ware God, kan niet buiten
beeld blijven. Als we dit doen, vallen we terug in de leer van de goden, want zij zijn de "brede" "weg" op
deze aarde. Alles wat buiten Jezus' "nauwe" openbaring van God valt, is bezoedeld door de leugens van
de vijand van God en de mens:
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 moeilijk is
de weg die naar het leven leidt, en er zijn er maar weinig die hem vinden (Matteüs
7:13).
Bovendien moeten we, voordat we "de toorn van God" kunnen begrijpen, ons ook realiseren dat de
uitdrukking "de toorn van God" een bijbelse term is. Daarom is "de toorn van God" niet precies wat het
lijkt te zijn. Deze term, zoals bij elke term het geval is, moet niet letterlijk worden geïnterpreteerd.
Daarom moet "de toorn van God" niet zo worden opgevat, dat God boos wordt op de zondaars en dan
besluit om ze te vernietigen.
Bovendien betekent de term "de toorn van God" niet dat God boos wordt op de manier waarop
mensen boos worden. Dit zou een nogal oppervlakkige en voorbedachte rade zijn van deze term. Dus
voordat we kunnen begrijpen wat de term "de toorn van God" werkelijk betekent, moeten we dat eerst
begrijpen:
1. Laat Jezus ons eerst en vooral leiden in de juiste kennis van
Gods karakter.
2. 2. Ten tweede, laat de Bijbel het definiëren.
2. 3. Ten derde moeten we de hele Bijbel bestuderen om te zien:
a. Hoe deze term is gebruikt.
b. Wat veroorzaakt het - welke factoren activeren het?

c. Wat gebeurde er toen het in het verleden werd gebruikt.
We moeten ook het woord "toorn" onderzoeken, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. Het
Griekse woord voor toorn is orgē. Dit is het Griekse woord dat het meest gebruikt wordt in de
context van "de toorn van God" in het Nieuwe Testament. Sterke concordantie definieert orgē als
"goed verlangen (als een reikende of opwindende geest)" (Sterke concordantie). "Verlangen" is
de primaire betekenis van orgē-het geeft een gepassioneerd, sterk, extreem sentiment aan.
De etymologie van het woord orgē verdient ook enige aandacht. Orgē komt van het woord
oregomai, wat betekent "zich uitstrekken, dat wil zeggen, zich uitstrekken na (lang voor): begeren
na, verlangen". Het woord oregomai zelf is "middelste stem van blijkbaar een verlengde vorm van
een verouderde primaire" (Strong's Concordance), de "verouderde primaire" is het woord oros.
Als we kijken naar deze "verouderde primaire" vinden we dat het betekent "een berg, heuvel, of
berg," (Sterke's Concordantie). Oros komt op zijn beurt weer van een ander woord, orō, wat
"opstijgen of achteruitgaan" (Strong's Concordance) betekent.
Dit laatste woord oro, dat "opstaan of opstaan" betekent, doet denken aan een andere bijbelse
passage die betrekking heeft op "de toorn van God". Het vers in kwestie is Jesaja 28:21, wat de
enige verwijzing in de Bijbel is naar Gods vreemde daad, waarin God opstaat:
Want de HEERE zal opstaan als in de berg Perazim, hij zal vertoornd zijn [ANGRY,
NKJV] als in het dal van Gibeon, opdat Hij Zijn werk, Zijn vreemd werk zal doen; en
Zijn daad, Zijn vreemde daad zal geschieden (Jesaja 28:21, KJV, onderstreping
toegevoegd).
Dit vers zit vol met informatie, en later zullen we het in detail onderzoeken en bestuderen,
woord voor woord, nadat we hebben uitgelegd wat "de toorn van God" is. De lezer zal dan
zien dat er in dit vers een universum van informatie is dat uiterst relevant is voor ons die op dit
moment, op dit moment in de geschiedenis, in het bijzonder leven.
Er zijn veel woorden voor "toorn" in het Hebreeuws, en elk van hen heeft een eigen karakter,
kleur en smaak. We zullen ze hier niet allemaal bestuderen, behalve om erop te wijzen dat ze
gevuld zijn met subtiliteit, en veel licht werpen op de gebeurtenissen waarin "de toorn van God"
werd uitgeoefend.
In het Nieuwe Testament heeft de apostel Jacobus de kwestie van de toorn aan de orde
gesteld. Dit is wat hij zei:
Dus, mijn geliefde broeders, laat ieder mens snel horen, langzaam spreken, langzaam
toorn; want de toorn van de mens brengt niet de gerechtigheid van God voort
(Jakobus 1:19-21, cursivering toegevoegd).
James' woorden zijn fundamenteel, en als we "de toorn van God" bestuderen moeten we ze altijd in
gedachten houden. We moeten altijd onthouden dat "de toorn van de mens niet de gerechtigheid van
God voortbrengt". Deze uitspraak is uiterst belangrijk omdat het ons vanaf het begin van onze studie

over 'de toorn van God' vertelt dat er twee soorten toorn zijn: menselijke toorn - 'de toorn van de mens' - en
goddelijke toorn - 'de toorn van God'.
Wat Jakobus ons vertelt is dat de toorn van de mens - die voortkomt uit het vlees, uit het morele
systeem van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad - niet in overeenstemming is met de
gerechtigheid van God, die voortkomt uit de Boom des Levens. Daarom produceert de toorn van de
mens "niet de gerechtigheid van God". Daarom kan "de toorn van de mens" niet hetzelfde zijn als "de
toorn van God", en vice versa. Daarom moet "de toorn van God" "de gerechtigheid van God
voortbrengen."
De zonen van Jakob, Simeon en Levi zijn een uitstekend voorbeeld van "de toorn van de
mens" die "niet de gerechtigheid van God voortbrengt". We leren het van Jakob's zegeningen
aan elk van zijn zonen. Vlak voor zijn dood zegende Jakob al zijn zonen. Toen de patriarch bij
Simeon en Levi aankwam - de twee broers die de eer van hun zus hadden gewroken door niet
alleen degenen te doden die haar persoonlijk hadden onteerd, maar ook alle mannen in hun
stad - zei hij:
Simeon en Levi zijn broers;
De instrumenten van wreedheid [CHÂMÂS: VIOLENCE] zijn in hun woonplaats.
Laat mijn ziel niet in hun raad komen;
Laat mijn eer niet verenigd zijn in hun vergadering;
Want in hun woede hebben ze een man gedood,
En in hun eigen wil hamsteren ze een os.
Vervloekt zijn hun woede, want het is heftig;
En hun woede, want het is wreed!
Ik zal ze verdelen in Jakob
En verstrooi ze in Israël (Genesis 49:5-7, nadruk toegevoegd).
Jacob wist dat Simeon en Levi broers waren - na alles wat ze waren zijn zonen! Wat hij bedoelde met
zeggen dat ze "broers" zijn, is dat ze als het ware uit hetzelfde hout gesneden zijn. "Instrumenten van
wreedheid [VIOLENCE] zijn in hun woning." Jacob begreep dat Simeon en Levi's
gewelddadige toorn wreed was, en als zodanig was het niet in harmonie met God. Hun woede,
hun toorn was "vervloekt". Daarom zei hij: "Laat mijn ziel niet in hun raad komen."
Jacob wilde zich niet aansluiten bij zijn zonen in hun wrede toorn: "Laat mijn eer niet
verenigd zijn in hun vergadering." Het lijkt erop dat Jacob zegt: "Laat niemand denken dat ik
hun gedrag door de vingers zie, of dat ik denk en handel zoals zij in dit opzicht." "Vervloekt
zijn hun woede, want het is wreed." Bijgevolg zouden Simeon en Levi, vanwege hun
misleidende gevoel van gerechtigheid en woede, verdeeld en verstrooid zijn.
"De toorn van God" moet dan een term zijn die iets heel anders betekent dan "de toorn van de mens"
-van wat de mens als toorn beschouwt. Gods toorn kan niet wreed, gewelddadig of vervloekt zijn, want
dan zou het net zoiets zijn als de toorn van de mens.

We maken God naar ons eigen beeld als we denken dat God net zo toornig op onrechtvaardigheid
reageert als wij. We maken Hem naar ons eigen beeld als we denken dat Hij reageert op de manier
waarop we dat doen als we worden tegengesproken, of als anderen niet meegaan op onze manier.
Simeon en Levi's toorn was in overeenstemming met "de toorn van de mens"; en als gevolg daarvan
heeft hun toorn niet "de gerechtigheid van God voortgebracht".
Als we de "toorn van God" bestuderen, moeten we altijd in gedachten houden dat er achter de
schermen van ons dagelijks leven een kosmische geestelijke oorlog plaatsvindt. Deze oorlog tussen
Christus en Lucifer is een oorlog tussen twee verschillende en volledig gescheiden morele wetten: Gods
morele wet van onvoorwaardelijke liefde, met vrijheid en geweldloosheid, en Satan's morele wet van
Goed en Kwaad - de gewelddadige en slaafse morele wet van beloning en straf. Als we verder gaan, zullen
we zien hoe dit Goede en Kwade systeem werkt wanneer we het koninkrijk van de goden bespreken.
"De toorn van God" is een mechanisme binnen de oorlog tussen God en Satan. Dit betekent dat als er
iets gebeurt, dan gebeurt er iets anders, enzovoort. Er vindt hier een domino-effect plaats, en Satan heeft
een centrale rol te spelen in dit mechanisme. Het is heel belangrijk dat we begrijpen welke rol hij daarin
speelt, en welke rol God daarin speelt.
Iedereen moet de oorlog tussen God en Satan en het mechanisme van "de toorn van God" begrijpen waarom? Omdat het voor ieder mens mogelijk is om "de toorn van God" te vermijden. Iedereen kan
eraan ontsnappen als ze ervoor kiezen om dat te doen. Het operatieve woord hier is 'keuze'. Toen "de
toorn van God" in het verleden gebeurde, had iedereen de keuze om het te vermijden. Helaas
kozen velen er vaak voor om niet te doen wat nodig is om het te voorkomen. We hebben het
voordeel om terug te kijken naar de fouten uit het verleden en om nu de juiste keuzes te maken
voordat de uiteindelijke "toorn van God" weer plaatsvindt in de zeer nabije toekomst.
Het mechanisme van "de toorn van God" is in het verleden vele malen in gang gezet en deze
geschiedenis is in de Bijbel vastgelegd. Het Oude Testament is gevuld met verzen die
gebeurtenissen beschrijven waarin "de toorn van God" in werking was. Hier zijn er maar een
paar:
En in de grootsheid van uw uitmuntendheid hebt u hen die tegen u opstonden
omvergeworpen; u hebt uw toorn uitgezonden; het verteerde hen als een stoppel
(Exodus 15:7, cursivering toegevoegd).
Als jullie hen op enigerlei wijze teisteren, en zij roepen ook maar tot Mij, dan zal Ik hun
geroep zeker horen; en Mijn toorn zal heet worden, en Ik zal jullie met het zwaard
doden; jullie vrouwen zullen weduwen zijn, en jullie kinderen zullen vaderloos zijn
(Exodus 22:23-24, cursivering toegevoegd).
Laat Mij dus alleen, opdat Mijn toorn tegen hen brandt en Ik ze verslind. En Ik zal
van jullie een grote natie maken" (Exodus 32:10, cursivering toegevoegd).
Maar terwijl het vlees nog tussen de tanden zat, voordat het werd gekauwd, werd de
toorn van de Heer tegen het volk opgewekt en sloeg de Heer het volk met een zeer
grote plaag (Numeri 11:33, onderstreping toegevoegd).

Ook in Horeb lokte je de Heer uit tot toorn, zodat de Heer boos genoeg op je
was om je te vernietigen (Deuteronomium 9:8, nadruk toegevoegd).
Ga, vraag de Heer voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van dit
boek dat is gevonden; want groot is de toorn van de Heer die tegen ons is
opgewekt, omdat onze vaders de woorden van dit boek niet hebben gehoorzaamd,
om te doen naar alles wat er over ons geschreven is (2 Koningen 22:13, nadruk
toegevoegd).
Daarom verlieten zij het huis van de Here God van hun vaders, en dienden zij houten
beelden en afgoden; en de toorn kwam over Juda en Jeruzalem vanwege hun
overtreding (2 Kronieken 24:18, nadruk toegevoegd).
Daarom zegt de Heer, de God van de heerscharen, de God van Israël: 'Waarom begaat
u dit grote kwaad tegen uzelf, om man en vrouw, kind en kind van u af te snijden, uit
Juda, terwijl u niemand overlaat om te blijven, omdat u Mij met de werken van uw
handen provoceert tot toorn, brandende wierook voor andere goden in het land
Egypte waar u bent gaan wonen, opdat u zich zou afsnijden en een vloek en een smaad
zou zijn onder alle volkeren van de aarde (Jeremia 44:7-8, cursivering toegevoegd)?
Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden van "de toorn van God" in de Bijbel. Als we
dit niet goed begrijpen, zou dit handvol verzen ons een beeld geven van een willekeurige,
wraakzuchtige, straffende en wrede God die degenen die tegen Hem in opstand komen omver
werpt en verteert. Deze God doodt met het zwaard hen die Hem afwijzen, waardoor vrouwen
weduwe en kinderen vaderloos achterblijven. Hij stuurt plagen tegen Zijn eigen volk omdat het
vogelvlees wil eten - "terwijl het vlees nog tussen de tanden zit" - en wanneer het verder wordt
geprovoceerd, vernietigt Hij hen. Dit is een wispelturige en wispelturige God, wiens toorn bij
de geringste provocatie wordt aangewakkerd en zeer wordt aangewakkerd als het volk niet
ieder woord van Hem volgt.
We moeten ons afvragen: Is de Schepper God inderdaad zo'n wraakzuchtige, wrede dictator?
Wat zou het gepaste antwoord zijn op een God als deze, die zo lief is of bang is? Is dit
bovendien de God die Jezus Christus heeft geopenbaard toen hij op aarde was, Hij die zei: "Hij
die Mij heeft gezien heeft de Vader gezien"? (Johannes 14:9) Is dit een beeld van een God van
zuivere liefde, zoals geopenbaard door Jezus Christus? Heeft het zachtmoedige en zachtaardige
Lam van God - "het uitdrukkelijke beeld van de Vader" (Hebreeën 1:3) - ooit zo'n willekeurig,
haatdragend en despotisch temperament laten zien?
En toch... zijn deze woorden over "de toorn van God" duidelijk geschreven in het geïnspireerde
woord van God. Bovendien zijn de hierboven beschreven gebeurtenissen allemaal waarachtige
mensen die zijn gestorven als gevolg van "de toorn van God". Het is duidelijk dat er meer aan de
hand is dan je op het eerste gezicht zou denken. We hopen dat dit glashelder wordt als we eenmaal
de mouwen opstropen en beginnen te graven in de Schrift.
De Bijbel voorspelt dat er binnenkort een laatste gebeurtenis zal plaatsvinden, waarin "de
toorn van God" in "volle kracht" zal worden uitgestort - zonder vermenging. De schrijvers van

dit boek geloven dat deze komende gebeurtenis op handen is en door deze generatie zal
worden ervaren. Deze toekomstige "toorn van God" wordt door de hele Bijbel geprofeteerd,
maar is zeer duidelijk beschreven in Openbaring hoofdstuk veertien, en is ingebed in de
boodschap van de derde engel:
Dan volgt een derde engel, die met luide stem zegt: "Als iemand het beest en zijn
beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal hij
zelf ook drinken van de wijn van de toorn van God, die in volle kracht wordt
uitgestort in de beker van zijn verontwaardiging (Openbaring 14:9-10, onderstreping
toegevoegd).
In Openbaring hoofdstuk zes lezen we dat dit zal samenvallen met de tweede komst van
Jezus:
Ik keek toen Hij het zesde zegel opende, en zie, er was een grote aardbeving; en de zon
werd zwart als een zak haar, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel
vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn late vijgen laat vallen als hij door een
machtige wind wordt geschud. En de hemel viel terug als een boekrol als hij wordt
opgerold, en elke berg en elk eiland werd uit zijn plaats gerukt. En de koningen der
aarde, de grote mannen, de rijke mannen, de bevelhebbers, de machtige mannen, elke
slaaf en elke vrije man, 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 6:12-17,
nadruk toegevoegd)
De aankomende toorn die in deze verzen wordt voorspeld, zal "op volle kracht worden
uitgegoten" - wat betekent dat er hier geen verlossende genade zal zijn. Dit boek komt uit als
een waarschuwing voor iedereen die ogen heeft om te zien en oren om te horen, zodat ze
kunnen ontsnappen aan deze angstaanjagende, apocalyptische toekomst die voorspeld wordt
binnenkort te gebeuren.
Het is niet Gods wil dat we "de toorn van God" ondergaan. In feite wil Hij dat we het ten
koste van alles vermijden! Zo laat Hij ons de weg zien om er aan te ontsnappen. Luister naar
wat Hij de apostel Paulus heeft geïnspireerd om te schrijven:
Want God heeft ons niet tot toorn benoemd, maar tot het verkrijgen van verlossing
door onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:9, onderstreping toegevoegd).
Want zij verklaren zelf met betrekking tot ons welke manier van binnenkomst wij bij u
hadden en hoe u zich tot God wendde om de levende en ware God te dienen en te
wachten op Zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de dood heeft opgewekt, zelfs Jezus
die ons verlost van de komende toorn (1 Tessalonicenzen 1:9-10, cursivering
toegevoegd).
Maar voordat we "de toorn van God" kunnen vermijden, moeten we weten wat het betekent.
We moeten ook beseffen dat het echt is, dat het komt, en dat het woest zal zijn. Dit is geen

onbeduidende zaak, en het zal invloed hebben op allen die niet naar de enige schuilplaats
rennen die God heeft voorzien - Jezus Christus. Ons doel bij het schrijven van dit huidige
werk is dat het de lezer op de een of andere manier zal helpen om te ontsnappen aan de
verwoestende vernietiging die op de wereld zal komen schijnbaar als een vloed als gevolg van
de zogenaamde "toorn van God". ”
Tot slot zijn er twee bijbelse apparaten die we onder de aandacht van de lezer willen brengen en
die zullen helpen bij het begrijpen van de studie van de Schrift. Het eerste apparaat is een soort en
antitypes. De Blauwe Brief Bijbel definieert ze dus:
Een "Type" is dan een "persoon," of "gebeurtenis," of "ceremonie" die wordt
opgenomen om een toekomstige "persoon," of "gebeurtenis," of "ceremonie" te
"voorafschaduwen". De "toekomstige" "persoon," "gebeurtenis," of "ceremonie" is de
antitype.
We hebben één voorbeeld uit de Blauwe Brief Bijbel gekozen: Jozef en Jezus. Jozef is slechts
één van de vele soorten Jezus. Jozua, Jona en Aäron de hogepriester behoorden ook tot de vele
soorten Jezus. Dit is hoe de Blauwe Brief Bijbel de type-antitype relatie tussen Jezus en Jozef
beschrijft:
Jozef was "geliefd" bij zijn vader, net als Jezus.
Jozef werd naar zijn broeders gestuurd, net als Jezus.
De broeders van Jozef weigerden hem te ontvangen, net als de broeders van Jezus.
Jozef werd door zijn broeders verkocht, net als Jezus.
Jozef werd ten onrechte beschuldigd en veroordeeld, net als Jezus.
Jozef werd begraven in de gevangenis, net als Jezus in het graf van Jozef.
Jozef werd uit de gevangenis opgestaan en verheven om met de farao op zijn troon te
zitten, dus Jezus werd opgestaan en verheven om op de troon van zijn Vader te zitten.
Jozef op de troon werd de brooddispenser van het uitgehongerde Egypte, dus Jezus op de
troon van Zijn Vader is het "Brood des Levens" voor een vergankelijke wereld.
Nadat Jozef werd verheven kreeg hij een niet-Joodse bruid, dus Jezus zal een niet-Joodse
bruids-THE CHURCH krijgen.
Het begrijpen van soorten en antitypes is een grote hulp bij het begrijpen van de ongelooflijk
complexe en overvloedige hoeveelheid informatie die in de Schrift staat. Door hen krijgen we
een beter begrip van de geestelijke waarheden.
Het andere bijbelse apparaat waar we de lezer op willen wijzen is het Hebreeuwse parallellisme,
een literair apparaat dat in de hele Bijbel wordt gebruikt. De Joodse Encyclopedie verklaart het
Hebreeuwse parallellisme op deze manier:
Nu wordt algemeen erkend dat het parallellisme de fundamentele wet is, niet alleen van
het poëtische, maar zelfs van het retorische en dus van de hogere stijl in het algemeen
in het Oude Testament. Onder parallellisme wordt in dit verband verstaan de
regelmatig terugkerende juxtapositie van symmetrisch geconstrueerde zinnen. De

symmetrie wordt zowel in de inhoud als in de vorm uitgevoerd en ligt vooral in de
verhouding van de uitdrukking tot de gedachte. Hetzelfde idee wordt uitgedrukt in zijn
volledige betekenis - dat wil zeggen, in zijn verschillende aspecten en wendingen - niet
in een ononderbroken, ononderbroken zin, maar in verschillende corresponderende
clausules of leden met verschillende woorden.
Volgens de logische onderlinge verwevenheid van de leden zijn er drie soorten
parallellisme te onderscheiden:
(1) Het synoniem, waarbij hetzelfde sentiment in verschillende maar gelijkwaardige
woorden wordt herhaald: (Ps. xxv. 5; comp. ib. exiv.; Num. xxiii. 7-10; Isa. lx. 1-3; etc.).
"O Heer, leer mij Uw wegen, leer mij Uw paden. "Vaak herhaalt de tweede regel niet
alleen het idee, maar versterkt of diversifieert het ook. "Zij zullen van de vrucht van
hun eigen weg eten, en met hun eigen middelen gevuld worden." (I Sam. xviii. 7; comp.
Isa. xiii. 7, lv. 6 e.v.; Ps. xcv. 2). "Saul heeft zijn duizenden gedood, en David zijn
tienduizenden."
(2) Het antithetische, waarbij de parallelle leden de tegengestelde kanten van dezelfde
gedachte uitdrukken: (Prov. xi. 3; comp. ib. x. 1 e.v.; Isa. liv. 7 e.v.; Ps. xx. 8, xxx. 6).
"De integriteit van de oprechten zal hen leiden, maar de perversiteit van de
verraderlijke zal hen vernietigen." Vaak zijn er een of meer synonieme elementen in
beide leden, waardoor het contrast nadrukkelijker aanwezig is: (Prov. xxix. 27; comp.
ib. xvi. 5, xvi. 9, xxvii. 2). "Een onrechtvaardig mens is een gruwel voor de
rechtvaardigen, en hij die oprecht is, is een gruwel voor de goddelozen".
(2) Het synthetisch (ook wel constructief en epithetisch genoemd), waarin de twee
leden twee ongelijksoortige ideeën bevatten, die echter met elkaar verbonden zijn door
een zekere verwantschap: (Prov. i. 7; comp. ib. iii. 5, 7; Isa. l. 4; Ps. i. 3, xv. 4). "De
vrees voor de Heer is het begin van de wijsheid. Maar de dwazen verachten de wijsheid
en de instructie" (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11902-parallelism-inhebrew-poetry).
Kennis van het Hebreeuwse parallellisme zal de lezer helpen om een aantal van onze
conclusies beter te begrijpen, omdat we door het parallellisme vaak tot die conclusies komen.
Een begrip van het Hebreeuwse parallellisme zal vooral handig worden als we Jesaja 28:21
bestuderen, wat de fundamentele tekst is met betrekking tot Gods "vreemde daad".
We hopen dat dit boek een zegen zal zijn voor degenen die het lezen. Ons vurig verlangen is dat
velen erdoorheen zullen komen om God in een geheel nieuw licht te zien, een licht waarin ze tot
Hem worden aangetrokken in liefde en niet in angst, omdat "volmaakte liefde" alle "angst"
verdrijft, "omdat angst straf met zich meebrengt". Maar wie vreest, is niet volmaakt gemaakt in de
liefde" (1 Johannes 4:18).
We moeten alle punten die we hierboven hebben genoemd begrijpen voordat we "de toorn
van God" kunnen begrijpen. We moeten ook beseffen dat er een verband is tussen de "toorn
van God" en Satan's principe van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Wat is dan in
het licht van dit alles "de toorn van God"? Wat zegt de Bijbel hierover? Hoe definieert de Bijbel

het? En hoe zit het met Zijn vreemde daad? Hoe harmoniseren we het met een God van "volmaakte
liefde"? Kan Gods toorn buiten Zijn liefde om werken?

1

HET EVANGELIE VAN CHRISTUS

Als we ons bezighouden met het onderzoek naar "de toorn van God", moeten we in
gedachten houden dat alles wat met God te maken heeft in overeenstemming moet zijn met de
essentie van Zijn karakter van de liefde zoals die door Jezus Christus is geopenbaard. Dus, zelfs
Zijn zogenaamde "toorn" moet in harmonie zijn met Zijn agape liefde.
Romeinen hoofdstuk een, verzen achttien en verder gaat specifiek in op "de toorn van God".
Maar voordat we deze passages bekijken, zullen we de twee bekende verzen die eraan
voorafgaan, onderzoeken:
Want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van
God om te verlossen voor iedereen die gelooft, voor de Jood eerst en ook voor de
Griek. Want daarin wordt de gerechtigheid van God geopenbaard van geloof tot
geloof; zoals geschreven staat: "De rechtvaardige zal door het geloof leven" (Romeinen
1:16-17, cursivering toegevoegd).
Het evangelie - het goede nieuws dat door Jezus Christus en Jezus Christus wordt gegeven is de "kracht van God" om hen die erin geloven te redden. Dit is "redding" van het slechte
nieuws dat Satan ons al zesduizend jaar lang voedt door zijn Boom van de Kennis van Goed en
Kwaad.
In het evangelie wordt Gods gerechtigheid geopenbaard "van geloof tot geloof" - van een
vroeger of huidig geloof tot een toekomstig geloof dat gebaseerd is op beter begrip, betere
informatie en meer kennis. Er is hier een gevoel van progressie - een voorwaartse beweging, een groei
in inzicht met betrekking tot de God in wie we moeten geloven. Dit betekent dat we van een
vroeger geloof dat gebaseerd was op een verkeerd beeld van God, naar een ander geloof gaan,
een geloof dat gebaseerd is op de waarheid over God zoals die geopenbaard is in het evangelie
van Jezus Christus. Deze waarheid die door Jezus in zijn evangelie is geopenbaard is de "kracht
van God voor de verlossing" voor iedereen die een paradigmaverschuiving durft te hebben en
gelooft in "de enige ware God" (Johannes 17:3) die Jezus Christus heeft geopenbaard.
Wat is het "evangelie van Christus"? Het Griekse woord voor "evangelie"-evangelion
betekent "goed nieuws". Het 'goede nieuws' van Christus is gericht op wat Hij heeft
geopenbaard over de Vader, dat Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft en ons niet veroordeelt.
Het is het "goede nieuws" over God dat Jezus ons kwam geven dat "de kracht van God tot
redding is voor iedereen die gelooft". Zijn "goed nieuws" is ingekapseld in Zijn woorden aan

Nicodemus: "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen,
maar om de wereld door Hem te redden" (Johannes 3:17).
Het verband tussen het evangelie en het heil is duidelijk. Het goede nieuws is dat God er niet
op uit is om ons te krijgen, te veroordelen of te doden. God wil ons redden van een vijand die
ons zou krijgen, veroordelen en doden. God doet dit door ons te redden van de leugens van
deze vijand - leugens die ons vernietigen. Dit is inderdaad goed nieuws, want "als God voor
ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?".
Wat zullen we dan tegen deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan er dan
tegen ons zijn? Wie heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen
overgeleverd, hoe zal Hij met Hem niet ook alle dingen vrijelijk aan ons 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 (Romeinen 8:31-35)?
Waar wordt de "gerechtigheid van God"-God's manier van zijn, Zijn wet, Zijn karakter dat
tot uitdrukking kwam in "de liefde van Christus"- onthuld? Het is geopenbaard "in het" -in het
"evangelie van Christus". Volgens dit vers is Zijn gerechtigheid nergens anders geopenbaard.
Het staat alleen in 'het evangelie van Jezus Christus'. In deze openbaring is er verlossing, "want
het is de kracht van God om te verlossen voor iedereen die gelooft." Iedereen die gelooft in
wat? Iedereen die gelooft in "de gerechtigheid van God" die "erin geopenbaard wordt" onthuld in het evangelie van Jezus Christus. En wat is de gerechtigheid van God? "De
gerechtigheid van God" is de essentie van zijn wezen, dat is zijn agape liefde: "God is liefde" (1
Johannes 4: 8, 16).
In de Hof verloor Adam de gerechtigheid van God uit het oog, hij verloor het karakter van
God's agape liefde uit het oog. We weten dit omdat Adam bang voor God werd toen hij
eenmaal van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad at, en de Bijbel is hier heel duidelijk
over - wie bang is voor God kent God niet:
Er is geen angst in de liefde, maar de volmaakte liefde verdrijft de angst, omdat
angst gepaard gaat met kwelling [KOLASIS: PUNISHMENT]. Maar hij die vreest is
niet volmaakt gemaakt in de liefde. We houden van Hem omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad (1 Johannes 4:18-19, cursivering toegevoegd).
Want u hebt niet opnieuw de geest van slavernij ontvangen om te vrezen, maar u
hebt wel de geest van adoptie ontvangen, die wij uitroepen: "Abba, Vader" (Romeinen
8:15, onderstreping toegevoegd).
Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht en van liefde
en van een gezonde geest (2 Timoteüs 1:7, cursivering toegevoegd).
Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want liefde is van God; en iedereen die liefheeft
is uit God geboren en kent God (1 Johannes 4:7, onderstreping toegevoegd).

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde (1 Johannes 4:8, onderstreping
toegevoegd).
Adam verruilde Gods rechtvaardige daden - Zijn onvoorwaardelijke liefde - voor de
ongerechtigheid van Satan's principe van de Kennis van Goed en Kwaad, dat het
voorwaardelijke belonings- en bestraffingssysteem is. Adam dacht dat deze "ongerechtigheid"
Gods gerechtigheid was. Deze vreselijke en verwarde situatie wordt door Salomo op deze
manier uitgelegd:
Bovendien zag ik onder de zon:
In plaats van te oordelen
De boosaardigheid was er.
En in de plaats van de gerechtigheid,
Er was geen sprake van een gebrek aan evenwicht (Prediker 3:16).
Door het literaire apparaat van het Hebreeuwse parallellisme leren we in dit vers dat 'oordeel'
hetzelfde is als 'gerechtigheid' en dat 'goddeloosheid' hetzelfde is als 'ongerechtigheid'. Het
evangelie redt ons van de fundamentele fout om Gods 'gerechtigheid' te verwarren met Satan's
'ongerechtigheid', en de daaruit voortvloeiende verwarring en rampspoed die gepaard gaan met
het maken van zo'n vreselijke vergissing.
In het Boek der Hebreeën leren we dat Jezus "gerechtigheid" liefhad en "ongerechtigheid"
haatte.
U hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat (KJV: INIQUITY);
daarom heeft God, Uw God, U met de olie van blijdschap meer gezalfd dan Uw
metgezellen" (Hebreeën 1:9, cursivering toegevoegd)
Paulus gaat verder met te zeggen dat "de kracht van God tot redding" wordt geopenbaard
aan de "Jood eerst". Waarom? Omdat "aan hen de orakels van God werden toevertrouwd"
(Romeinen 3:2). De Joden hadden het Oude Testament dat hen op Jezus Christus wees. Maar
hoe is deze passage van toepassing op ons, die vandaag de dag, tweeduizend jaar nadat Paulus
deze woorden heeft geschreven, leven? Let op wat Paulus later zegt, in Romeinen hoofdstuk
twee:
Want hij is geen Jood die naar buiten toe één is, noch is de besnijdenis die naar
buiten toe in het vlees is; maar hij is een Jood die naar binnen toe één is; en de
besnijdenis is die van het hart, in de Geest, niet in de brief; wiens lof niet van mensen
maar van God komt (Romeinen 2:28-29, cursivering toegevoegd).
In onze tijd moet het woord "Jood" worden toegepast op degenen die geestelijke Joden zijn naar binnen toe. De persoon die 'innerlijk' joods is, heeft het voordeel dat hij ook de zegen van

de toegang tot de orakels van God in zich opneemt. Daar kan hij het goede nieuws van Jezus
Christus vinden met betrekking tot het werkelijke karakter van God. Als de "inwendige Jood"
gelooft en gehoorzaamt, is hij gered van de toorn. Als hij niet gelooft, blijft "de toorn van God
in hem" (Johannes 3:36). Dit woord "blijft" in het Grieks betekent "blijft". Dit betekent dat
"de toorn van God" op de een of andere manier al in ons allen aanwezig was om mee te
beginnen. Om iets te "blijven", moet het er al zijn. Als iemand het goede nieuws van Jezus niet
gelooft, dan blijft "de toorn van God" bij hem of blijft het bij hem.
Net als degenen die geboren zijn als Joden "in het vlees" - fysieke afstammelingen van
Abraham - heeft ook de geestelijke Jood de Schrift, die, als hij inderdaad een geestelijke Jood
is, hij zal bestuderen en kennen. Deze geestelijke Jood zal de stippen gaan verbinden en het
licht zal in zijn geest schijnen.
Maar niet alleen voor hen die doordrenkt zijn van bijbelse informatie wordt deze kennis
gegeven; het is ook voor "de Griek". Paulus gebruikte het woord "Grieks" om specifiek de
Grieken en hun filosofieën aan te spreken, die zij uit het oude Egypte hebben geleerd. De
Grieken gingen vroeger naar Egypte om "de mysteries" van Egypte te leren. De Griekse
filosofie is volledig tegengesteld aan de leer van Jezus. Maar met "Grieks" bedoelde Paulus ook
iedereen die een "niet-Jood" is. In onze tijd kunnen we dit woord interpreteren als iedereen die
niet in het evangelie van Jezus Christus gelooft.
We kunnen dan nog een stap verder gaan en zeggen dat het evangelie ook bestemd is voor
hen die niet noodzakelijkerwijs grondig gegrondvest zijn op bijbelse kennis, maar die buiten de
Bijbelse kennis om Gods Geest aanvaarden (die met elke levende persoon streeft, Genesis 1:2).
"De Griek" kan dan zelfs verwijzen naar hen die gehoor geven aan Gods oproep om hun
medemensen onvoorwaardelijk lief te hebben. Zij die de morele wet van onvoorwaardelijke
liefde in hun hart hebben gegrift, zijn "een wet voor zichzelf":
Want als heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen in de wet doen, zijn
deze, hoewel ze de wet niet hebben, een wet voor zichzelf, (Romeinen 2:14).
Iedereen die dit boek leest heeft waarschijnlijk John drie zestien onthouden. Maar vers
zeventien is ook fundamenteel voor de boodschap van Jezus:
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, dat wie
in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn
Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de
wereld door Hem te redden (Johannes 3:16-17, cursivering toegevoegd).
Jezus sprak deze woorden tot Nikodemus, een vooraanstaand geestelijk figuur van zijn tijd.
Nikodemus begreep niet wat Jezus hem probeerde te vertellen. We mogen dan wel prominente
geestelijke figuren zijn in onze eigen tijd, maar net als Nikodemus hebben we geen flauw benul
van wat Jezus zegt.

Tegen Nicodemus zei Jezus: "Je moet opnieuw geboren worden." Om een moderne,
technologische metafoor te gebruiken, zei Jezus tegen Nikodemus dat hij zijn begrip van God
moest terugzetten op de fabrieksinstellingen. Soms wanneer een computer, tablet of telefoon defect
raakt, is de beste manier om het te repareren het terug te zetten naar de fabrieksinstellingen die het
had toen het uit de fabriek kwam. Onze geest moet worden gereset om te lijken op de oorspronkelijke geest
van Adam in de Tuin voordat hij van Satan's Boom at. Dat is de enige manier waarop we God
kunnen zien zoals hij werkelijk is, als een God van de liefde.
Wat Nikodemus en wij allemaal nodig hebben om opnieuw geboren te worden, is het goede
nieuws over God dat Jezus met ons kwam delen. We moeten al onze vooropgezette en
verkeerde ideeën over Gods karakter, die Satan de mensheid heeft geleerd, loslaten. We
moeten stoppen met geloven dat God een strenge, harde, straffende despoot is, en in plaats
daarvan moeten we luisteren naar het goede nieuws dat door Jezus wordt verkondigd.
Daarom bleef Jezus tegen Nikodemus zeggen: "Want God heeft Zijn Zoon niet naar de
wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden".
Gered van wat? Gered van de veroordeling, de toorn die integraal deel uitmaakt van Satan's
systeem van beloning en straf. Dit is het evangelie; dit is het goede nieuws! Uiteindelijk werd
Nikodemus inderdaad herboren tot de waarheid dat God niet bezig is iemand te veroordelen
of te straffen, en zo werd hij een ware discipel van Jezus.
Wie klaagt ons aan? Satan doet dat, zoals te zien is in Zachariah hoofdstuk drie. Wie
veroordeelt? Satan is de beschuldigde, zoals in Openbaring hoofdstuk twaalf, vers tien. Maar
wat doet God? Hij rechtvaardigt ons. "Het is God die rechtvaardigt."
Satan heeft ons door zijn principe van beloning en straf schuldig verklaard en verdient als
zodanig straf. Maar God verklaart ons onschuldig, rechtvaardig. Dit betekent dat Hij het
systeem van beloning en straf van Satan, dat ons veroordeelt, nietig verklaart. In plaats daarvan
verklaart Hij ons onschuldig volgens Zijn wet van onvoorwaardelijke liefde, die ons niets
tegenhoudt en ons een volkomen duidelijke lei geeft:
want allen hebben gezondigd [HET MORAAL RECHT VAN BELANGRIJK EN
PUNISHMENT - DE BOOM VAN HET KENNIS VAN GOEDEREN EN
DIVIDENDEN] en zijn te kort geschoten in de glorie van God [VAL KORTE VAN
ZIJN RECHT VAN DE LIEFDE], [ALLES] vrijelijk gerechtvaardigd door Zijn
genade [DOOR ZIJN LIEFDE] door de verlossing die in Christus Jezus is, die God
als een profetie [MERCY SEAT] door Zijn bloed, door geloof, heeft uiteengezet om
Zijn gerechtigheid [Agape LOVE] te laten zien, omdat God in Zijn verdraagzaamheid
[Agape LOVE] de zonden die eerder waren begaan (Romeinen 3), had overgeslagen:2325, nadruk toegevoegd)
Ik heb uw overtredingen, als een dikke wolk, en als een wolk, uw zonden, uitgewist.
Keer terug naar Mij, want Ik heb jullie verlost" (Jesaja 44:22, cursivering toegevoegd).
Voor zover het oosten uit het westen komt, heeft Hij tot nu toe onze overtredingen
van ons verwijderd (Psalm 103:12, nadruk toegevoegd).

God heeft onze zonden weggenomen, Hij heeft ons vrijelijk gerechtvaardigd. Dit betekent niet
dat God onze zonden eerder tegen ons heeft gehouden, en nu, omdat Jezus Zichzelf heeft
opgeofferd om Hem te kalmeren, is Hij ons vergevingsgezind. Nee, in God's wet van de liefde
tegen de zonden waren die zonden om te beginnen nooit tegen ons gehouden. Jezus kwam niet om God te
kalmeren - Hij kwam om Hem te openbaren.
Wat Jezus heeft gedaan is dit: Hij heeft de macht van Satan over ons weggenomen door ons
te laten zien dat de Vader het systeem van beloning en straf niet gebruikt zoals Satan ons deed
geloven. Met andere woorden, door ons de waarheid over God te laten zien, heeft Jezus
beloning en straf volledig uit de weg geruimd en heeft Hij God's ware weg geïntroduceerd, die
de weg van de liefde is:
En jij, dood in je overtredingen en de onbesnijdenis van je vlees [DEAD BECAUSE
OF THE CONDEMNATION OF THE REWARD AND PUNISHMENT
SYSTEM], heeft Hij samen met Hem tot leven gewekt, het vergeven van alle
overtredingen [UNCONDITIONAL Agape LOVE], het uitwissen van het handschrift
van eisen die tegen ons waren [SATAN'S MORAL LAW OF GOOD AND
EVIL/REWARD AND PUNISHMENT], wat in strijd met ons was. En Hij heeft
het uit de weg geruimd, nadat Hij het aan het kruis had genageld. Hij heeft de
vorstendommen en machten ontwapend en er een openbaar spektakel van
gemaakt, waarbij hij ze heeft gezegevierd (Kolossenzen 2: 13-15, onderstreping
toegevoegd).
Gods rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze eigen goedheid, maar op onze werken uit het
systeem van de Boom van Goed en Kwaad. Zijn rechtvaardiging is gebaseerd op Zijn wet van
genade: "vrijelijk gerechtvaardigd worden door Zijn genade." Dit is inderdaad goed nieuws!
Ons hart zou zich moeten verheugen over Gods genade en barmhartigheid jegens ons door
Jezus Christus te sturen om ons te bevrijden van de slavernij van Satan's morele wet van Goed
en Kwaad. We zouden dit goede nieuws, dat voor ieder mens op deze aarde geldt, vanaf de
bergtoppen moeten uitschreeuwen. Hij heeft het hele systeem van beloning en straf "uit de
weg geruimd, nadat hij het aan het kruis had genageld". Door dit te doen heeft Hij Satan en
zijn engelen "ontwapend"... "Ontwapende vorstend en macht, Hij maakte er een publiek
spektakel van en zegevierde er over."
Maar er zijn nog meer concepten die we moeten begrijpen voordat we volledig begrijpen wat
dit alles betekent: het evangelie van Christus redt ons, maar waar redt het ons van? Merk op
hoe Paulus deze vraag beantwoordt in Romeinen hoofdstuk vijf:
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 van de toorn worden gered (Romeinen5:
8-9, nadruk toegevoegd).
Heb je gemerkt waar we van gered moeten worden? We moeten gered worden van woede!
Maar van wie moeten we worden gered? Is het van Gods toorn?

Jarenlang hebben we gedacht dat dit het geval was. En toch heeft dit gewoon geen zin! Hield
God zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon moest sturen om ons te redden van zichzelf? Is God zo
uit de hand gelopen dat Hij iemand anders moet vragen om Hem tegen te houden, anders zou
Hij ons misschien in woede uit de tent lokken?
Denk nog eens na over deze woorden: "Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden." Probeert
God ons te redden van zijn eigen veroordeling? Nee! God heeft Zijn Zoon niet gestuurd om
de wereld te veroordelen! Wat dan wel? "God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden" van Satan's
wraakzuchtige bewind. Zo eenvoudig is het.
Naarmate we verder gaan, zullen we zien hoe Gods koninkrijk en het koninkrijk van Satan
twee afzonderlijke jurisdicties zijn, en wij, het menselijk ras, hebben net als Adam en Eva in de
Hof van Eden, een keuze te maken met betrekking tot hen. Deze keuze zal bepalen of we al
dan niet "de toorn van God" ontvangen.
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EEN KWESTIE VAN JURISDICTIE

Voordat we ons direct verdiepen in de specifieke bijbelse passages die de term "de toorn van
God" definiëren, moeten we dit bijbelse idioom in het perspectief van de oorlog plaatsen - de
polemiek (een sterke verbale of schriftelijke aanval op iemand of iets) die hier op aarde al
zesduizend jaar aan de gang is tussen God en Satan.
Door het lezen van de Schrift weten we dat de mensheid zich in het midden van een
geestelijke oorlog bevindt - de oorlog die Lucifer voert tegen Gods morele wet van de liefde.
Dit is en is altijd een oorlog geweest tussen God's principes - rechtschapenheid - en Satan's
principes - reinheid. (Zie onze eerste twee boeken, The Demonization of God Unmasked en God on
Trial: Hebben we gelogen? Is God een moordenaar? voor diepgaande bijbelse verklaringen van deze
twee principes).
De Bijbel leert ons dat er twee geestelijke koninkrijken zijn, of twee jurisdicties die in onze
wereld spelen - het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan. Deze twee koninkrijken
worden respectievelijk gesymboliseerd door de Boom des Levens en de Boom van de Kennis
van Goed en Kwaad. Let op enkele van de verzen in de Bijbel die over Gods koninkrijk
spreken:
Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd; een scepter van de gerechtigheid is de
scepter van uw koninkrijk (Psalm 45:6, onderstreping toegevoegd).
Uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk, en Uw heerschappij houdt door alle
generaties heen stand (Psalm 145:13, onderstreping toegevoegd).
Hoe groot zijn zijn tekenen, en hoe machtig zijn wonderen! Zijn koninkrijk is een
eeuwig koninkrijk, en Zijn heerschappij is van generatie op generatie (Daniël 4:3,
nadruk toegevoegd).
Van de toename van Zijn regering en de vrede zal er geen einde komen, op de
troon van David en over Zijn koninkrijk, om het te ordenen en te vestigen met
oordeel en gerechtigheid vanaf die tijd, zelfs voor altijd. De ijver van de Heer der
heerscharen zal dit uitvoeren (Jesaja 9:7, cursivering toegevoegd).
En in de dagen van deze koningen zal de God van de hemel een koninkrijk
oprichten dat nooit zal worden vernietigd; en het koninkrijk zal niet worden
overgelaten aan andere mensen; het zal in stukken breken en al deze koninkrijken
verslinden, en het zal voor altijd staan (Daniël 2:44, cursivering toegevoegd).

Uit deze paar verzen leren we in de eerste plaats, en uiterst belangrijk, dat Gods koninkrijk
wordt gekenmerkt door "gerechtigheid". Zijn koninkrijk is een "eeuwig" koninkrijk. In Zijn
koninkrijk zal er oneindig veel 'vrede' zijn, omdat Zijn koninkrijk zal worden gevestigd met een
rechtvaardig 'oordeel' en ware 'gerechtigheid'. We leren ook dat Gods koninkrijk nooit zal
worden vernietigd.
Jezus legde in Matteüs hoofdstuk twaalf uit dat "elk koninkrijk dat tegen zichzelf
verdeeld is, tot woestenij wordt gebracht, en dat elke stad of elk huis dat tegen zichzelf
verdeeld is, niet zal standhouden" (Matteüs 12:25, cursivering toegevoegd). We kunnen dus
concluderen dat, aangezien Gods koninkrijk een eeuwig koninkrijk is, het geen verdeeld
koninkrijk kan zijn - het zal nooit "tot woestenij worden gebracht". God's koninkrijk is dus geen
'verdeeld koninkrijk'. Dat betekent dat als God voor ons is, hij niet ook tegen ons kan zijn. Het
betekent dat God niet tegen ons kan handelen. Hij kan niet tegelijkertijd onze Verlosser en
onze Vernietiger zijn.
Vanaf het begin van Zijn schepping werd Gods koninkrijk - en meer bepaald de principes van
de gerechtigheid van Zijn koninkrijk - hier op aarde geacht te heersen. Dat was de oorspronkelijke
bedoeling van de Schepper voor Zijn hele schepping. Maar omdat de principes van Zijn
koninkrijk volledige en absolute vrijheid bieden, was een usurpator in staat om met een andere set
principes binnen te komen, en zo slaagde hij erin om God's schepping gevangen te nemen.
Vanaf het moment dat Adam en Eva van de Slangenboom van de Kennis van Goed en
Kwaad aten, begonnen zij te leven volgens de principes van een ander koninkrijk - het koninkrijk
van "die oude slang, genaamd de Duivel en Satan, die de hele wereld bedriegt" (Openbaring
12:9).
Dus, omdat we leven volgens de principes van Satan, zijn de koninkrijken van de wereld in
feite zijn koninkrijken. We worden allemaal geregeerd door de principes van Satan - de principes
die worden vertegenwoordigd door de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Dat de
Duivel de hele wereld als de zijne heeft opgeëist, is duidelijk te zien aan de manier waarop hij "alle
koninkrijken van de wereld" aan Jezus heeft aangeboden tijdens de verleidingen in de woestijn:
Opnieuw nam de duivel hem mee op een zeer hoge berg en toonde hem alle
koninkrijken van de wereld en hun glorie. En hij zei tegen Hem: "Al deze dingen
zal ik U geven als U valt en Mij aanbidt" (Matteüs 4:8-9, onderstreping toegevoegd).
Toen liet de duivel, die hem op een hoge berg nam, hem in een oogwenk alle
koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tot Hem: "Al deze autoriteit zal ik
U geven, en hun glorie; want dit is mij overgeleverd, en ik geef het aan wie ik
maar wil. Daarom, als U voor mij zult aanbidden, zal alles van U zijn" (Lucas 4:5-7).
Satan beweerde alle autoriteit hier op aarde te hebben door zijn woorden "al deze autoriteit
die ik U zal geven, en hun glorie." En dan laat hij ons zien hoe hij de heerser van deze wereld
is geworden: "Voor dit [AUTHORITEIT] is aan mij geleverd." Wie heeft het gezag over deze
wereld aan Satan geleverd? Het was Adam en Eva, natuurlijk, die God had gezegd:

Toen zei God: "Laten wij de mens naar Ons beeld maken, naar Onze gelijkenis; laten
zij over de vissen van de zee heersen, over de vogels van de lucht, en over het vee,
over de hele aarde en over elk kruipend ding dat op de aarde kruipt". Zo schiep God
de mens naar zijn eigen beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hen. Toen zegende God hen, en God zei tot hen: "Wees
vruchtbaar en vermenigvuldig je; vul de aarde en onderga haar; heers over de vissen
van de zee, over de vogels van de lucht en over elk levend ding dat zich op de aarde
beweegt" (Genesis 1:26-28).
Adam en Eva gaven Satan het gezag over de aarde door de vrucht van zijn Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad te eten. Jezus erkende ook Satan als "de heerser van deze wereld":
Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de heerser van deze wereld worden
uitgeworpen (Johannes 12:31, nadruk toegevoegd).
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).
En de apostel Paulus legt uit hoe Satan en zijn engelen heersers zijn over de "duisternis":
Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen
machten, tegen de heersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke
gastheren van goddeloosheid in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12, cursivering
toegevoegd).
Paulus gaat zo ver dat hij Satan de "god van deze tijd" noemt, kleine letters "g":
Maar ook al is ons evangelie versluierd, het is versluierd voor hen die ten onder gaan,
wiens gemoed 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 4:3-4).
Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op het toneel kwam, kwam Hij om de mensheid dingen
te leren die we nog nooit volledig hadden gehoord of gekend. Hij kwam ons leren wat de
Vader is en wat de principes van zijn koninkrijk zijn. Het goede nieuws van Gods genade was
sinds het begin van de wereld een mysterie gebleven, omdat het werd overschaduwd door de
leugens van Satan.
Nu aan Hem die in staat is om u te vestigen volgens mijn evangelie en de prediking van
Jezus Christus, volgens de openbaring van het mysterie dat sinds het begin van de
wereld geheim is gehouden (Romeinen 16:25).
Zo verkondigde Johannes de Doper als voorloper van de Ene die van God is gezonden om
ons naar het koninkrijk van God te leiden:
Heb berouw, want het koninkrijk van de hemel is nabij! (Matteüs 3:2, nadruk
toegevoegd).

Jezus zelf zei dat de tijd was gekomen om te begrijpen hoe Gods koninkrijk, "het koninkrijk
van de hemel", eruit ziet. Dus, net als Johannes de Doper, zei Hij ook:
Vanaf die tijd begon Jezus te prediken en te zeggen: "Bekeer u, want het koninkrijk
van de hemel is nabij. "(Matteüs 4:17, nadruk toegevoegd).
En Jezus ging door heel Galilea, onderwees in hun synagogen, predikte het evangelie
van het koninkrijk, en genas alle soorten van ziekte en allerlei ziekten onder het volk
(Matteüs 4:23, onderstreping toegevoegd).
Op de Bergrede, en vervolgens in zijn hele bediening, bracht Jezus "het koninkrijk van de
hemel" onder onze aandacht:
Gezegend zijn de armen in de geest, want die van hen is het koninkrijk van de
hemel (Matteüs 5:3, cursivering toegevoegd).
Gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want voor hen
is het koninkrijk van de hemel (Matteüs 5:10, cursivering toegevoegd).
Wie dan één van de minste van deze geboden breekt en de mensen zo 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 (Mattheüs 5:19,
cursivering toegevoegd).
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 5:20, onderstreping toegevoegd).
Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen
zullen aan u worden toegevoegd (Mattheüs 6:33, nadruk toegevoegd).
Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer' zal het koninkrijk van de hemel
binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet (Mattheüs 7:21,
cursivering toegevoegd).
Toen ging Jezus rond in alle steden en dorpen, leerde hij in hun synagogen, predikte hij
het evangelie van het koninkrijk en genas hij elke ziekte en elke ziekte onder
het volk (Matteüs 9:35, onderstreping toegevoegd).
En terwijl u gaat, predikt u, en zegt: 'Het koninkrijk der hemelen is nabij' (Matteüs
10:7, cursivering toegevoegd).
Zeker, ik zeg u, onder de vrouwen die geboren zijn, is er niet één groter dan Johannes
de Doper opgestaan; maar hij die het minst in het koninkrijk der hemelen is, is
groter dan hij (Mattheüs 11:11, onderstreping toegevoegd).
En vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu lijdt het koninkrijk van de hemel
onder geweld, en het geweld neemt het met geweld op (Mattheüs 11:12,
cursivering toegevoegd).

Het koninkrijk van God wordt gekenmerkt door "gerechtigheid", wat verwijst naar Gods
manier van zijn, Zijn werkwijze, Zijn morele kompas, Zijn morele wet van de liefde.
Rechtvaardigheid betekent dat God onpartijdig en onvoorwaardelijk vriendelijk, edelmoedig,
rechtvaardig, eerlijk, liefdevol, geweldloos, vrijgevig en vooral barmhartig is. Het betekent dat
Hij een onwrikbare integriteit heeft die nooit iemand kwaad zal doen - zelfs niet degenen die
Hem als een vijand zien - zelfs als dit betekent dat Hij op de een of andere manier verloren
gaat, zoals Hij deed door naar de aarde te komen en aan het kruis te sterven. Het koninkrijk
van de hemel gaat over goedheid en genezing voor iedereen, geen uitzonderingen.
Het koninkrijk van de heerser van deze wereld werkt echter volgens een andere reeks
principes. Zijn principes worden in de Bijbel "ongerechtigheid" genoemd. De Bijbel is heel
duidelijk dat "ongerechtigheid" begon in Lucifer:
Je was perfect in je doen en laten vanaf de dag dat je werd geschapen, tot de
onrechtvaardigheid in je werd gevonden (Ezechiël 28:15, nadruk toegevoegd).
De onrechtvaardigheid is een andere manier van zijn, een manier die anders is en die tegengesteld is
aan Gods manier van gerechtigheid. Vernietiging is de weg van Satan, de werkwijze van Satan,
zijn morele kompas. Vernietiging is de weg van Goed en Kwaad, het principe dat wordt
vertegenwoordigd door de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad in de Hof van Eden.
De onrechtvaardigheid is een principe dat willekeurig kiest en kiest wie onze vriendelijkheid,
vrijgevigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, liefde, etc. verdient. Het is een
verdienstelijk en vernederend systeem van moraliteit. Daarom is ongerechtigheid een
voorwaardelijk, gedeeltelijk en willekeurig principe dat degenen die het als beloning waardig
beschouwt beloont en degenen die het als strafwaardig beschouwt, straft. Ongerechtigheid
geneest sommigen en schaadt anderen. Deze morele wet van Goed en Kwaad is ingebed in
elke vezel van ons wezen. Dit is ons vlees, onze vleselijke natuur, onze gevallen menselijke
natuur.
De onrechtvaardigheid is gevuld met strafrecht, maar dit soort gerechtigheid is heel anders
dan de gerechtigheid van God, zoals we hebben laten zien in ons boek, God in de beproeving:
Hebben we gelogen? Is God een moordenaar?
We moeten ons realiseren dat het specifiek over deze twee principes - gerechtigheid en
ongerechtigheid - gaat, dat de oorlog tussen Jezus en Satan gecentreerd is (Openbaring 12:7).
Toen Lucifer in opstand kwam tegen God en Zijn wet, probeerde hij gezag uit te oefenen
over de "sterren van God" - over de engelen van God - met deze wet van Goed en Kwaad. Hij
probeerde zijn troon van ongerechtigheid over hen te "verheffen", wat betekent dat hij over
hen wilde heersen met zijn onrechtvaardige principe van beloning en bestraffing. Zijn hoogste
wens was dat zij zijn principe van ongerechtigheid als hun morele wet zouden aannemen:
Hoe je uit de hemel bent gevallen,

O Lucifer, zoon van de ochtend!
Hoe je tot de grond toe wordt neergehaald,
Jij die de naties verzwakt!
Want je hebt in je hart gezegd:
Ik zal opstijgen naar de hemel,
Ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen (Jesaja 14:12-13, cursivering
toegevoegd).
Lucifer's afwijzing van God's wet van onvoorwaardelijke en onpartijdige liefde bracht hem
ertoe om een andere morele wet te bedenken die voorwaardelijk en gedeeltelijk was, en die als
gevolg daarvan verstoken was van God's barmhartigheid (zie ons boekje, Een verhaal over twee
koninkrijken voor bevestiging met betrekking tot Satan's morele wet van beloning en straf). Dit
is de morele wet die de Bijbel ongerechtigheid noemt:
Zal de troon der ongerechtigheid, die het kwaad door de wet verzint,
gemeenschap met U hebben? (Psalm 94: 20, nadruk toegevoegd).
Satan's "troon der ongerechtigheid" codificeert het kwaad in de wet, en "bedenkt"-kaders kwaad in de grenzen van een wet - een morele wet die in ons hart is geschreven. Gods troon
daarentegen is de troon der gerechtigheid:
Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en prinsen zullen regeren met
gerechtigheid (Jesaja 32:1, nadruk toegevoegd).
Maar tegen de Zoon zegt Hij: "Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd; een scepter
van de gerechtigheid is de scepter van uw koninkrijk (Hebreeën 1:8, onderstreping
toegevoegd).
Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen
zullen aan u worden toegevoegd (Mattheüs 6:33, nadruk toegevoegd).
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
(Openbaring 19:11, onderstreping toegevoegd).
Wanneer Jezus op de Nieuwe Aarde regeert, zal Hij heersen met de wet van de
gerechtigheid, die Zijn wet van de liefde is. Petrus keek uit naar Jezus' heerschappij over de
gerechtigheid toen hij schreef:

Toch zoeken we, volgens Zijn belofte, naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
waarin de gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13, onderstreping toegevoegd).
De scepter van Jezus' troon, dat wil zeggen de wet waarmee zijn koninkrijk werkt, is de wet
van de gerechtigheid, die de morele wet van de agape-liefde is. Daarom wordt alles wat Jezus
en de Vader doen "in gerechtigheid" gedaan. Dat betekent, dat wanneer ze gerechtigheid
uitoefenen, of oordelen - en zelfs wanneer ze "oorlog voeren" - ze het allemaal "in
gerechtigheid" doen - binnen de parameters van de gerechtigheid. God stapt nooit buiten de
gerechtigheid! Hij overschrijdt nooit de grens van de ongerechtigheid, die volledig het domein
en de jurisdictie van Satan is.
In de Schrift staat heel duidelijk dat de oorlog tussen Christus en de Satan wordt
uitgevochten over deze twee principes, gerechtigheid en ongerechtigheid. In het Boek der
Hebreeën worden deze twee principes naast elkaar genoemd, als het ware op gelijke voet
geplaatst, wat aangeeft dat de hele kwestie tussen Christus en de duivel op deze twee morele
wetten is gecentreerd:
Maar tegen de Zoon zegt Hij: "Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd; een scepter
van de gerechtigheid is de scepter van uw koninkrijk. U hebt de gerechtigheid
liefgehad en de ongerechtigheid gehaat; daarom heeft God, Uw God, U met de
olie van blijdschap meer gezalfd dan Uw metgezellen" (Hebreeën 1:8, cursivering
toegevoegd).
Door de Psalmen te citeren (Psalm 45:6-7), stelt Paulus dat Jezus "de gerechtigheid liefhad"
maar "de ongerechtigheid haatte". We moeten onszelf de vraag stellen: waarom haatte Jezus de
ongerechtigheid? Hopelijk wordt deze vraag aan het eind van dit boek naar tevredenheid
beantwoord. Deze twee morele wetten - gerechtigheid en ongerechtigheid - zijn de wetten van
twee verschillende jurisdicties: God's jurisdictie werkt volgens de morele wet van de liefde, de
gerechtigheid en Satan's jurisdictie functioneert door middel van onrechtvaardigheid - de
morele wet vertegenwoordigd door de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad - een
belonings- en strafsysteem.
De tijd komt dat ieder van ons tot een van deze twee jurisdicties zal behoren, afhankelijk van
wat we kiezen om te geloven over God. Deze keuze zal ook van invloed zijn op de manier
waarop we tegenover elkaar handelen, aangezien acties het resultaat zijn van onze
overtuigingen. De hele wereld is tot nu toe misleid door Satan (Openbaring 12:9) met
betrekking tot God en de principes van Zijn koninkrijk. Maar in onze tijd - in deze laatste
dagen - geeft God ons een openbaring van Zijn ware karakter, zodat we in staat zijn om een
geïnformeerde beslissing te nemen over welke jurisdictie we willen hebben. Deze openbaring
komt tot ons door Zijn Zoon:
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 heerlijkheid en
het uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon is, en die alle dingen in stand houdt door
het woord van Zijn macht, toen Hij uit zichzelf onze zonden had gezuiverd, ging zitten
aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogte (Hebreeën 1:1-3).
We hebben allemaal het recht om te kiezen onder welke jurisdictie we willen vallen.
Natuurlijk heeft God er de voorkeur aan om Zijn jurisdictie te kiezen, omdat Zijn jurisdictie de
enige veilige plaats voor ons is, omdat Zijn jurisdictie de jurisdictie van het leven is:
Ik roep vandaag hemel en aarde op als getuigen tegen u, dat Ik u het leven (BAND
VAN HET LEVEN) en de dood (BAND VAN HET KENNIS VAN GOEDEREN
EN DODEN), de zegening (BAND VAN HET LEVEN) en de vervloeking
(BAND VAN HET KENNIS VAN GOEDEN EN DODEN) heb aangedaan; kies
daarom het leven, opdat zowel u als uw nakomelingen mogen leven (Deuteronomium
30:19, cursivering toegevoegd).
God's jurisdictie is de jurisdictie van het leven, maar God zal nooit geweld gebruiken om ons
te laten kiezen voor Hem en dus voor het leven. Satan daarentegen zal geweld en bedrog
gebruiken om ons in zijn rechtsgebied van de dood te houden.
De grootste misleiding die Satan heeft gebruikt is om ons te laten geloven dat God
betrokken is bij de dood. Maar de dood is een bijproduct van Satan's jurisdictie. De dood is
een direct gevolg van het leven volgens Satan's principes. Het rijk van de dood behoort dus
volledig toe aan Satan en Satan alleen, zoals in Hebreeuws hoofdstuk twee wordt gesteld:
Omdat de kinderen dan deel uitmaken van vlees en bloed, nam hij [JEZUS
CHRISTUS] zelf ook deel aan hetzelfde; 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 al hun hele leven onderworpen waren aan slavernij (Hebreeën
2:14-15, cursivering toegevoegd).
Merk op dat zelfs toen Hij de duivel vernietigde, Jezus dat deed in "gerechtigheid". Jezus
doodde de duivel niet. Hij heeft hem niet vernietigd, kwaadaardig gemaakt, of hem persoonlijk op
enigerlei wijze schade toegebracht. Het was door zijn eigen dood aan het kruis dat Jezus "hem die de
kracht van de dood had, dat wil zeggen de duivel," vernietigde. Door slachtoffer te worden van
Satan's geweld, vernietigde Jezus Satan's bedrieglijke macht die ons had verteld dat God een
gewelddadige God is. Toen Hij werd gearresteerd, vertelde Jezus aan Petrus - die zijn zwaard
gebruikte om de menigte te weerstaan - dat Hij legioenen van engelen had kunnen oproepen
om Hem te beschermen. Maar Hij legde Pilatus uit waarom Hij dat niet deed:
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van deze wereld
zou zijn, zouden Mijn dienaren vechten, zodat Ik niet aan de Joden zou worden
verlost; maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier" (Johannes 18:36).
De principes van Jezus zijn niet dezelfde als de principes van deze wereld, die werkt volgens
de principes van het koninkrijk van Satan. God heeft en zal altijd trouw blijven aan zijn eigen

principes van liefde en gerechtigheid. Dit is zo onveranderlijk en onwrikbaar als een vaste rots.
Er is hier geen compromis. Jezus, die God is, "is gisteren, vandaag en voor altijd hetzelfde"
(Hebreeën 13:8).
Zoals we binnenkort zullen zien, speelt de rechtspraak een grote rol in de kwestie van "de
toorn van God", evenals de vrijheid die we hebben om te kiezen tot welke kant we willen
behoren.

3

DE TOORN VAN GOD IS
GEOPENBAARD UIT DE HEMEL

We zijn eindelijk aangekomen bij de verzen die ons duidelijk uitleggen wat "de toorn van
God" is. Nergens anders in de hele Bijbel krijgen we zo'n beknopte en definitieve uitleg van
deze meest verkeerd begrepen bijbelse term als hier in hoofdstuk één van het Boek der
Romeinen. We zullen deze verzen zorgvuldig bestuderen, ze zin voor zin bekijken en de Bijbel
gebruiken om ze aan ons uit te leggen.
Want de toorn van God is geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
want wat van God bekend is, is in hen geopenbaard, want God heeft het hun getoond
(Romeinen 1:18-19, cursivering toegevoegd).
Als we deze uitspraak op de conventionele manier begrijpen dat "de toorn van God" typisch
wordt begrepen - dat God uiteindelijk Zijn geduld met de zondaars verliest en persoonlijk uit
de hemel geslagen wordt in woede om hen te vernietigen - dan zullen we het heel moeilijk
hebben om andere verzen als deze met elkaar te verzoenen:
Want God heeft ons niet tot toorn benoemd, maar tot het verkrijgen van verlossing
door onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:9, onderstreping toegevoegd).
Veel meer dan dat, nu we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, zullen we door Hem
gered worden van de toorn (Romeinen 5:9).
Heeft het zin om te denken dat Jezus voor ons zou sterven, zodat we gered kunnen worden
van de boosheid van zijn Vader? Of van Zijn eigen boosheid, omdat Hij en Zijn Vader één zijn
(Johannes 10:30)? En heeft het zin dat God ons zou vernietigen als we al "gerechtvaardigd zijn
door Zijn bloed"? Er is hier iets dat niet helemaal klopt, zou je niet zeggen? Dan is er
misschien een andere manier om hier naar te kijken. Wat betekent het dan, dat "de toorn van
God uit de hemel is geopenbaard?"
WANT DE TOORN VAN GOD IS GEOPENBAARD VANUIT DE HEMEL...
De apostel Paulus verklaart dat "de toorn van God" wordt geopenbaard vanuit een zeer
specifieke plaats - het wordt geopenbaard vanuit de hemel zelf. Eerst stellen we de vraag: wie is
er in de hemel? Wel, God is in de hemel, natuurlijk. De God die liefde is, de God die

"volmaakte liefde" is (1 Johannes 4: 8,18) is in de hemel. Daarom moet "de toorn van God"
geopenbaard worden van de God van de liefde zelf.
Het woord "hemel" verwijst echter niet altijd alleen naar een plaats. Het verwijst ook naar een
manier van zijn en denken, een manier die wordt beoefend en geleefd in de hemel, een manier
die rechtstreeks voortkomt uit de principes van God. Jezus bracht dit aan het licht toen Hij zei:
Als ik je aardse dingen heb verteld en je gelooft niet, hoe zul je dan geloven als ik je
hemelse dingen vertel. Niemand is naar de hemel opgestegen dan Hij die uit de
hemel is neergedaald, dat wil zeggen de Zoon des mensen die in de hemel is
(Johannes 3:12-13)?
Als we de verwijzing in het bovenstaande vers naar de hemel begrijpen als zijnde slechts een
plaats, dan zullen we in de war raken. In het bovenstaande vers richt Jezus zich tot Nikodemus
hier op aarde - niet in de hemel. Toch zegt Jezus duidelijk dat hij "in de hemel is". Hoe kan Hij
dit zeggen, als Hij in Jeruzalem is en met Nikodemus spreekt?
Dit zal niet langer verwarrend zijn als we ons realiseren dat Jezus het woord "hemel" op een
andere manier gebruikt - Hij verwijst naar een hemels principe - niet naar een plaats. Als Hij zegt
dat "niemand is opgevaren naar de hemel", bedoelt Hij dus dat niemand is "opgevaren" naar
het hemelse principe, behalve Hijzelf - Degene die is neergedaald van de plaats die "de hemel"
heet. Als Hij zegt dat Hij "in de hemel" is, is het duidelijk dat Hij het woord "hemel" niet meer
gebruikt om te verwijzen naar een plaats. Wanneer Jezus zegt dat Hij 'in de hemel' is, bedoelt
Hij dat Hij in het hemelse principe is - het principe van God, die in de hemel is. Dit wordt in
hetzelfde hoofdstuk bevestigd door Johannes de Doper:
Johannes antwoordde en zei: "Een mens kan niets ontvangen tenzij het hem uit
de hemel is gegeven. Jullie getuigen zelf dat ik heb gezegd: 'Ik ben niet de Christus',
maar 'ik ben voor Hem gezonden'. Wie de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend
van de bruidegom, die staat en hem hoort, verheugt zich zeer vanwege de stem van de
bruidegom. Daarom is deze vreugde van mij in vervulling gegaan. Hij moet toenemen,
maar ik moet afnemen. 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 (Johannes
3:27-31).
Jezus was "van boven" gekomen en sprak daarom over hemelse dingen - hemelse principes die
rechtstreeks van zijn Vader kwamen. Zijn woorden hebben dus veel meer gewicht dan alle
woorden die van mensen kunnen komen, die een aards standpunt hebben dat gebaseerd is op de
aardse principes van Goed en Kwaad.
Paulus wees ook op deze manier van kijken naar het woord "hemelse" toen hij zei:
De eerste man is van de aarde, aards; de tweede man is de Heer uit de hemel.
Net als de aardse, zijn ook zij die aards zijn; en net als de hemelse, zijn ook zij
die hemels zijn. En zoals wij het beeld van het aardse hebben gedragen, zo zullen
wij ook het beeld van het hemelse dragen (1 Korintiërs 15:47-49, KJV, nadruk
toegevoegd).

Daarom, als we lezen dat "de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel", begrijpen
we dat het geopenbaard wordt vanuit het hemelse principe zelf, het principe of de wet die de
essentie is van de God die in de plaats is die "de hemel" wordt genoemd. Wat is het hemelse
principe, de morele wet waarmee God het universum regeert? Het is de wet van de liefde. De
"toorn van God" wordt dan geopenbaard vanuit de agape-liefde.
VRIJHEID EN JURISDICTIE
Er zijn twee manieren waarop God betrokken is bij "de toorn van God" - twee manieren
waarop "de toorn van God uit de hemel wordt geopenbaard". De eerste manier heeft te maken
met een intrinsiek onderdeel van Gods wet van de agape-liefde. Dat bestanddeel is vrijheidvrijheid is een inherent element van Gods universele morele wet van de agape-liefde.
Als Paulus zegt dat "de toorn van God uit de hemel is geopenbaard" moeten we ons dus
realiseren dat "de toorn van God" intrinsiek verbonden is met de vrijheid die inherent is aan de
liefde. Vrijheid is het eerste fundamentele en onmisbare concept dat we moeten begrijpen om
tot een harmonieus bijbels begrip te komen van wat het betekent dat "de toorn van God uit de
hemel is geopenbaard".
De tweede manier waarop God betrokken is bij "de toorn van God" heeft te maken met het
feit dat Hij onze rechter is. Het is God die over ons oordeelt. Maar God oordeelt over ons
door middel van gerechtigheid - het hemelse principe - en niet door middel van ongerechtigheid - het
aardse principe. Wat betekent dit?
Gods oordeel heeft te maken met het bepalen van wat echt in ons hart is. Het is God die een
oordeel velt, dat wil zeggen, die bepaalt of we al dan niet tot de jurisdictie van Zijn of Satan's
koninkrijk behoren. Satan is niet de rechter in dit beslissingsproces. Hij is niet degene die beslist of
we al dan niet de grens van Gods jurisdictie naar zijn jurisdictie hebben overschreden. Het is
God die ervoor zorgt dat deze beslissing eerlijk en onpartijdig wordt genomen.
We weten allemaal dat Satan niet op een eerlijke manier werkt. Zo zorgt God ervoor dat
onze vijand en aanklager geen inbreuk maakt op onze vrijheid en het bewijs niet verstoort, bij
wijze van spreken. Het is God die bepaalt of we al dan niet zijn overgestoken naar het kamp
van Satan. Waarom is dat zo? Omdat alleen God ons hart kan lezen en alleen God is
rechtvaardig.
Let op wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk twee. Hij zegt dat "in de dag der gramschap"
God een "rechtvaardig oordeel" velt, dat wil zeggen dat God beslist wie wil en wie niet zal
lijden onder "de gramschap van God":
Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw ondoordringbare hart koestert u de
toorn voor uzelf op de dag van de toorn en de openbaring van het rechtvaardige
oordeel van God, die "ZULLEN VERLENGENAAR NAAR ZIJN GODEN": het
eeuwige leven aan hen die door geduldig door te gaan met het doen van het goede

zoeken naar glorie, eer en onsterfelijkheid; maar aan hen die op zoek zijn naar zichzelf
en niet gehoorzamen aan de waarheid, maar gehoorzamen aan onrechtvaardigheid en
toorn, verdrukking en angst, op elke ziel van de mens die kwaad doet, van de Jood als
eerste en ook van de Griek (Romeinen 2:5-9, cursivering toegevoegd).
De woorden "rechtvaardig oordeel" in deze passage worden uitgedrukt door middel van één
enkel Grieks woord-dikaiokrisia, dat "een rechtvaardige zin" betekent: - rechtvaardig oordeel"
(Sterke concordantie). Maar het is het tegenovergestelde, het antoniem van dit woord dat ons
helpt te begrijpen dat dit een onpartijdig oordeel is. Volgens het Complete Woordstudie
Woordenboek is het antoniem of het tegenovergestelde van dikaiokrisia prosōpolēpsía, wat
"partijdigheid, vriendjespolitiek; leugen" betekent. Dit is in overeenstemming met de uitspraak
van Petrus die zegt: "In werkelijkheid neem ik waar dat God geen partijdigheid toont"
(Handelingen 10:34).
Paulus' verklaring hierboven in Romeinen 2:5-9 zou gemakkelijk kunnen worden
geïnterpreteerd om aan te tonen dat God beloning en straf gebruikt. We zouden het zo kunnen
interpreteren dat Hij degenen die goed doen persoonlijk zal belonen met "glorie, eer en
onsterfelijkheid" en degenen die kwaad doen zal straffen met "toorn, verdrukking en angst".
We stellen deze interpretatie niet op omdat dit onze standaard manier van denken is vanuit de
Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Maar als we begrijpen dat God alleen werkt door
middel van liefde, dan zullen we in staat zijn om het te zien door middel van het principe van
de Boom des Levens.
Vanuit het principe van de Boom des Levens van de liefde kunnen we deze verzen zo
interpreteren dat het God is, onze rechtvaardige rechter, die een waarheidsgetrouwe en
onpartijdige beslissing neemt - een "rechtvaardig oordeel" - gebaseerd op onze "daden" gebaseerd op de manier waarop we ons hier op aarde hebben gedragen. Deze verificatie, dit
"rechtvaardige oordeel", heeft te maken met de vraag of we ervoor gekozen hebben om te
leven onder Zijn geweldloze jurisdictie van liefde, barmhartigheid en genade, of onder Satan's
gewelddadige jurisdictie van beloning en straf.
God, die ons altijd vrijheid van keuze geeft, zal bepalen wat onze keuzes zijn geweest, niet op
basis van wat we met onze mond belijden, maar op basis van hoe we ons gedragen hoe we ons
leven leiden door onze daden. Dit is zo omdat daden veel luider spreken dan woorden. Dit
"rechtvaardige oordeel" kan alleen God doen, want zoals we al eerder zeiden, alleen Hij kent
ons hart, en alleen Hij is rechtvaardig. Zelfs wij kennen ons hart niet, want ons hart bedriegt
ons:
Het hart is boven alles bedrieglijk en wanhopig slecht; wie kan het weten? Ik, de
HEER, zoek het hart, ik test het verstand, zelfs om ieder mens te geven naar
zijn wegen, naar de vrucht van zijn doen en laten (Jeremia 17:9-10, cursivering
toegevoegd).

God geeft "ieder mens volgens zijn wegen, volgens de vrucht van zijn doen en laten." Het is
alleen maar eerlijk, nietwaar? De "rechtvaardige Rechter" laat geen onrecht toe. Hij zorgt
ervoor dat iedereen onder de jurisdictie valt waar hij of zij voor gekozen heeft. Jezus legde dit
selectieproces uit in de gelijkenis van de schapen en geiten:
Als de Zoon des mensen in zijn heerlijkheid komt, en alle heilige engelen met Hem,
dan zal Hij op de troon van zijn heerlijkheid zitten. Alle volken zullen voor Hem
verzameld worden en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder zijn
schapen van de geiten scheidt. En Hij zal de schapen op Zijn rechterhand
zetten, maar de geiten op de linker (Matteüs 25:31-33, nadruk toegevoegd).
Dit komt ook aan het licht in Openbaring veertien, wanneer de "oogst van de aarde rijp is".
Dan zullen alle levende mensen hun respectievelijke jurisdicties hebben gekozen, hun kant op
deze grote polemiek, en zullen ofwel het zegel van God of het merkteken van het beest
ontvangen. Dan zullen zij die het merkteken van Satan hebben ontvangen, wat betekent dat zij
tot zijn rechtsgebied behoren, in de "grote wijnpers van de toorn van God" worden geworpen:
Toen keek ik, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Men als de Zoon des Mensen,
met op Zijn hoofd een gouden kroon, en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een
andere engel kwam uit de tempel, roepend met een luide stem tot Hem die op de wolk
zat: "Duw in Uw sikkel en oogst, want de tijd is gekomen om te oogsten, want
de oogst van de aarde is rijp". Dus Hij die op de wolk zat, duwde in zijn sikkel op
de aarde en de aarde werd geoogst. Toen kwam er een andere engel uit de tempel die in
de hemel is, hij had ook een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar,
die macht had over het vuur, en hij riep met een luide kreet tot hem die de scherpe
sikkel had, en zei: "Stuw in je scherpe sikkel en verzamel de trossen van de wijnstok
van de aarde, want haar druiven zijn volledig rijp". Dus duwde de engel zijn sikkel
in de aarde en verzamelde de wijnstok van de aarde, en gooide hem in de grote
wijnpers van de toorn van God (Openbaring 14:14-19, nadruk toegevoegd).
God kent ons van binnen en van buiten, en we kunnen erop vertrouwen dat Hij eerlijk is.
Als dit oordeel door Satan zou worden uitgevoerd, zou hij het hele menselijke ras ronduit
veroordelen, want als de ultieme aanklager is dat zijn modus operandi:
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).
Deze uitroep van extreme verlichting - "Nu zijn redding en kracht en het koninkrijk van
onze God en de kracht van zijn Christus gekomen" - is door de hemelen weergekeerd toen de
redding kwam door Jezus' dood aan het kruis en zijn opstanding. Waarom? Omdat Satan
vroeger naar de hemel ging om ons te beschuldigen - merk op hoe hemelse wezens ons hun
"broeders" noemen! De aanklager was meedogenloos - "dag en nacht" ging hij voor God om

ons te laten veroordelen en probeerde God Zijn bescherming van ons te bevrijden, zodat Hij
ons kon uitrukken om ons te straffen en te vernietigen.
De hardnekkige beschuldigingen van Satan tegen het menselijk ras komen op een paar
plaatsen in de Bijbel naar boven, vooral vlak voordat "de toorn van God" in werking wordt
gesteld. Merk op wat God zei voordat "de toorn van God" werd ontketend tegen zowel
Sodom en Gomorra als Nineve:
En de Heer zei: "Omdat de verontwaardiging tegen Sodom en Gomorra groot is, en
omdat hun zonde zeer ernstig is, zal Ik nu ten onder gaan en kijken of ze helemaal
hebben gedaan volgens de verontwaardiging die tot Mij is gekomen; en zo niet,
dan zal Ik het weten" (Genesis 18:20-21, onderstreping toegevoegd).
Sta op, ga naar Ninive, die grote stad, en schreeuw het uit; want hun goddeloosheid
is voor Mij opgekomen (Jona 1:2, nadruk toegevoegd).
In beide bovenstaande verzen wordt melding gemaakt van een of ander verslag dat voor God
was verschenen. Iemand riep dat die steden vernietigd moesten worden. Iemand beschuldigde
hen, en eiste dat ze gestraft zouden worden.
Nu weten we dat God alles weet; daarom kende Hij de toestand van Sodom en Gomorra.
Hij hoefde niet "naar beneden te gaan" om "te zien of ze het helemaal hebben gedaan volgens
de verontwaardiging die ertegen was gekomen". Hetzelfde geldt voor Ninive.
Maar de Rechtvaardige Rechter zorgde ervoor dat er in het belang van de transparantie een
goed onderzoek werd ingesteld. Dit werd voor iedereen gedaan om te zien of het volk van die
steden inderdaad volledig onder de jurisdictie van Satan was gekomen. Hij zorgde er ook voor
dat de mensen die nog niet volledig onder Satan's jurisdictie vielen, zoals in het geval van Lot
en zijn familie, of Noach en zijn familie ten tijde van de zondvloed, een kans hadden om te
ontsnappen.
Dit was ook het geval bij de verwoesting van Jeruzalem, toen al diegenen die Jezus' woorden
gehoorzaamden, de mogelijkheid vonden om te ontsnappen, toen ze Jeruzalem omringd zagen
door de Romeinse legers:
Maar als je Jeruzalem ziet omgeven door legers, weet dan dat de verlatenheid ervan
nabij is. Laat hen die in Judea zijn dan vluchten naar de bergen, laat hen die in het
midden van haar zijn vertrekken en laat hen die in het land zijn haar niet
binnengaan (Lukas 21:20-21 nadruk toegevoegd).
In het geval van Ninive, toen hun boosaardigheid 'voor God' was gekomen, stuurde Hij een
boodschapper om het volk te waarschuwen, iemand die hen zou helpen hun grote gevaar te
zien en hen te helpen zich af te wenden van hun boosaardige en gewelddadige wegen - geweld
was de ultieme aanwijzing dat zij de jurisdictie van Satan hadden gekozen:
En Jonah begon de stad binnen te komen op de eerste dag van de wandeling. Toen
riep hij uit en zei: "Nog veertig dagen, en Ninive zal worden omvergeworpen!" Dus het

volk van Ninive geloofde God, verkondigde een vasten en trok een zakdoek aan, van
de grootste tot de kleinste van hen. Toen kwam het woord tot de koning van Ninevé;
en hij stond op van zijn troon en legde zijn gewaad opzij, bedekte zich met zakdoek en
zat in de as. En hij liet het verkondigen en publiceren in heel Ninevé door het decreet
van de koning en zijn edelen, zeggende: Laat mens noch dier, kudde noch kudde, iets
proeven; laat ze niet eten, noch water drinken. Maar laat mens en beest bedekt zijn met
zakdoek, en roep krachtig tot God; ja, laat ieder zich afwenden van zijn boze weg
en van het geweld dat in zijn handen is. Wie kan zien of God zich zal keren en
toegeven, en zich afwenden van zijn woeste woede, zodat we niet omkomen (Jona 3:49, cursivering toegevoegd)?
Toen het volk van Nineveh zich eenmaal afkeerde van de bevoegdheid van Satan om geweld
te gebruiken, merkte het op wat God deed:
Toen zag God hun werken, dat ze zich van hun slechte weg afkeerden; en God gaf
toe aan de ramp die Hij had gezegd dat Hij hen zou overvallen, en Hij deed het
niet (Jona 3:10).
We kunnen dit vers hierboven nemen en het op twee manieren interpreteren. We kunnen
blijven denken dat God degene is die slechte mensen straft, en dat er een tijd komt dat Hij het
niet meer aankan en dat Hij naar beneden komt en hen vernietigt. En als het volk zich goed
begon te gedragen, dan gaf God toe en wilde Hij hen niet meer vernietigen.
Maar als we alles samenvoegen en de Schrift vergelijken met de Schrift, en vooral de
boodschap van het goede nieuws dat Jezus ons kwam brengen, kunnen we dit ook zo
interpreteren dat Satan toestemming had gevraagd om het volk van die steden te vernietigen.
God stuurde in Zijn barmhartigheid een boodschapper naar het volk van Ninive om te zien
of zij de bevoegdheid van Satan om geweld te gebruiken zouden verlaten, en toen zij dat
deden, hield God de aanklager en de Vernietiger op afstand, in feite zeggende: "je kunt ze niet
meer hebben. Ze staan nu weer onder mijn bescherming." We moeten altijd onthouden dat het
Satan is die de dief is die alleen maar komt "om te stelen en te doden en te vernietigen" (Joh.
10:10). Hij is de Vernietiger (Openbaring 9:11), niet God.
God daarentegen geeft oneindig veel om ons en heeft in Zijn liefdevolle genade enorm veel
medelijden met zondaars die gegijzeld zijn door een wrede meester en die zo verward zijn door
Satans belonings- en strafsysteem (de Duivel bedriegt de hele wereld, Openbaring 12:9) dat ze
volgens God niet eens "onderscheid kunnen maken tussen hun rechterhand en hun
linkerhand". Luister naar wat Hij zei tegen Jona - die overigens niet al te blij was met het
eindresultaat van zijn eigen missie - met betrekking tot de Ninevieten:
En moet ik geen medelijden hebben met Ninive, die grote stad, waar meer dan
honderdtwintigduizend mensen zijn die geen onderscheid kunnen maken tussen
hun rechterhand en hun linkerhand - en veel vee (Jona 4:11, nadruk toegevoegd)?
Is dit niet wat Jezus zelf uitriep toen Hij aan het kruis stierf?

En toen ze naar de plaats waren gekomen die Calvarieberg heet, hebben ze hem daar
gekruisigd, en de misdadigers, de een aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant.
Toen zei Jezus: "Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas
23:33-34).
Zonder God's liefdevolle zorg en bescherming zouden we allemaal al lang geleden door
Satan zijn vernietigd. Het is vanwege God's liefdevolle bescherming dat we niet verteerd
worden door de Vernietiger. Dit is tenminste wat Jeremia lijkt te zeggen in dat boek dat zijn
grote klaagzang vastlegt voor zijn volk, dat "de toorn van God" had ervaren, en dat als gevolg
daarvan door zijn vijanden was gedecimeerd:
Door de barmhartigheid van de Heer worden we niet verteerd...
Omdat zijn compasies niet falen.
Ze zijn elke ochtend nieuw.
Groot is Uw trouw (Klaagliederen 3:22-23, nadruk toegevoegd).
Satan is de grote aanklager, de grote aanklager die ons voortdurend wil aanklagen. Degenen
die anderen beschuldigen, beseffen niet wat ze doen, omdat ze daarmee een veroordeling op
hun eigen hoofd zetten. Hoezo? Omdat ze zich als aanklager onder de jurisdictie van Satan
plaatsen. Dit zal worden bevestigd door Romeinen hoofdstuk twee als we verder gaan.
Wat dit alles betekent, is dat God, die in de hemel is, de controle heeft over de vraag of we
"de toorn van God" ervaren of niet, op basis van onze keuzes. Het betekent niet dat Hij ons
die toorn oplegt; dit zal steeds duidelijker worden naarmate we verder gaan.
Het zou eigenlijk veel nauwkeuriger zijn om te zeggen dat wij degenen zijn die de controle
hebben over het al dan niet ontvangen van "de toorn van God", omdat God alleen handelt op
basis van onze keuzes. Dit is beter te begrijpen als we in gedachten houden dat Satan, de vijand
van de mensheid, altijd bereid is ons te vernietigen door zijn systeem van beloning en straf. Als
God hem niet op afstand had gehouden, zouden we al lang geleden door hem verslonden zijn:
Wees nuchter, wees waakzaam; want je tegenstander loopt rond als een brullende
leeuw, op zoek naar wie hij mag verslinden (1 Petrus 5:8).
Satan wil ons graag straffen, want zo werkt hij volgens zijn systeem van beloning en
bestraffing. Velen kunnen sceptisch zijn over onze voortdurende bewering dat Satan's "kennis"
of "wijsheid" van Goed en Kwaad een systeem van beloning en straf is. Waar hebben we dit
vandaan en hoe zijn we tot zo'n conclusie gekomen? Welk bijbels bewijs hebben we om aan te
tonen dat onze veronderstelling op feiten is gebaseerd?
Het is onmogelijk om alles wat tot dit begrip heeft geleid op papier te zetten, maar we
hebben precies dit proberen te doen door middel van onze boeken, waarvan dit de derde is.

Wij willen de lezer echter een korte studie aanbieden die deze conclusies bevestigt. Deze studie
is ontleend aan het Book of Job en betreft het antwoord van Satan op de vraag van God
"Waar kom je vandaan?". God stelde Satan deze vraag tijdens een raadsvergadering die
plaatsvond "voor de Heer":
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" (Job 1:6-7)?
God's vraag aan Satan lijkt bijna dom. Weet God niet waar Satan is geweest? Maar God heeft
een doel bij het stellen van deze vraag, want het antwoord van Satan is nogal onthullend:
Dus Satan antwoordde de Heer en zei: "Van het heen en weer gaan op de aarde en
van het heen en weer lopen op de aarde" (Job 1:7).
Op het eerste gezicht is er niets onthullends aan dit antwoord, afgezien van het feit dat het
lijkt te impliceren dat Satan de volledige controle over de aarde heeft. "Op en neer" en "heen
en weer" lijken te wijzen van "noord naar zuid" en van "oost naar west", waaruit blijkt dat zijn
jurisdictie de hele aarde omvat. Merk ook op hoe "op en neer" en "heen en weer" in onze
gedachten twee denkbeeldige lijnen in de vorm van een kruis lijken op te sporen. Dit lijkt een
eenvoudig en betekenisloos detail, maar het kruis, twee stokken die elkaar kruisen, heeft een
grote betekenis in het koninkrijk van Satan omdat het de twee armen van zijn systeem van
ordehandhaving - Goed en Kwaad - vertegenwoordigt. Wat is er zo oogverblindend aan "heen
en weer gaan op de aarde" en "heen en weer lopen op de aarde"?
In het Engels zijn deze woorden helemaal niet onthullend of oogverblindend. En zelfs de
meest populaire lexica zoals Strong's en Thayer geven ons niets ongewoons. Maar als we kijken
naar hun betekenis in Jeff Benner's Ancient Hebrew Lexicon of the Bible, worden ze
inderdaad extreem onthullend en eye-opening!
De eerste woorden die Satan gebruikte in zijn antwoord aan God zijn de woorden "heen en
weer gaan op de aarde". In het Hebreeuws wordt dit met twee woorden uitgedrukt: het eerste
is min/minnêy/minnêy en het tweede is shût. Min/minnêy/minnêy betekent een "deel van", "uit" of
"uit". Het tweede woord, shût, is het woord dat oog in oog staat. Hier geeft de Oude
Hebreeuwse Lexicon van de Bijbel ons deze uitleg:
Gesel, Whip: Een zweepslag of geseling naar iemand of iets uit haat of straf.
Meteen zien we dat het antwoord van Satan, "heen en weer gaan op de aarde" veel meer
betekent dan alleen maar volledige controle hebben over de aarde. Het betekent dat hij
volledige controle heeft over de aarde door iets wat hij doet terwijl hij over de aarde regeert: hij
regeert de planeet door middel van geseling, zweepslagen en geseling op mensen "uit haat",
met behulp van bestraffing. Dit is slechts een deel van wat hij doet. Dit is het Kwade deel van
zijn Goede en Kwade morele systeem, zijn yin en yang.

Het tweede deel van het antwoord van Satan, "erop heen en weer lopen", wordt ook
uitgedrukt in twee woorden, het eerste is hetzelfde als voorheen, min/minnêy/minnêy. Het
tweede is hālak, dat wordt weergegeven door twee afbeeldingen: een is een staf en de andere is
de palm van een hand. Het Oude Hebreeuwse Lexicon interpreteert deze symbolen op deze
manier:
Het [EERSTE] pictogram is een afbeelding van herderspersoneel, het [TWEEDE
PICTOGRAFH] is een afbeelding van de handpalm. Samengevat betekent dit "staf in
de handpalm". Een nomade reisde te voet met een staf in de hand om ondersteuning te
bieden bij het lopen en een wapen om zich te verdedigen tegen roofdieren of dieven.
Jeff Benner interpreteert "staf in de palm" als iets wat een nomadenherder zou gebruiken in
zijn reizen om "ondersteuning te bieden bij het lopen en als een wapen om zich te verdedigen
tegen roofdieren" of dieven. In de Bijbel heeft de staf van een herder goedaardige connotaties,
zoals in de beroemde drieëntwintigste Psalm:
Uw roede en Uw staf, zij troosten mij (Psalm 23:1-4).
Symbolisch gezien is een staf de scepter in handen van een koning. De scepter
vertegenwoordigt de wetten van de koning. Het is ook iets wat een herder gebruikt om zijn
schapen te leiden. Gods staf leidt ons "op het pad van de gerechtigheid" - Zijn wet. De staf
biedt ook troost. Jezus gebruikte de herder als symbool voor Zijn rol ten opzichte van ons: Hij
is onze goede herder. Zo is de staf in de palm van Gods hand een symbool van bescherming,
weldadigheid, goedheid en gerechtigheid.
Maar wat stelt een staf in de palm van Satan's hand voor? De staf in de palm van de hand
van Satan vertegenwoordigt ook zijn scepter, de wetten van zijn koninkrijk. Het
vertegenwoordigt ook goedheid, maar dit merk van goedheid is de goede kant van zijn
heerschappij die wordt vertegenwoordigd door de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad.
Dit is het Goede van Goed en Kwaad, het beloningsdeel van zijn beloning en het
bestraffingsprincipe van de dood, dat hij gebruikt om zijn onderdanen om te kopen tot goed
gedrag. Het is de wortel - de tegenhanger van de stok.
Dus, in essentie, toen Satan zei dat hij "heen en weer ging op de aarde" bedoelde hij dat hij
over de aarde regeerde door de onderdanen van zijn koninkrijk te straffen door middel van zijn
strafsysteem van rechtvaardigheid, de Boze kant van Goed en Kwaad. En toen hij zei dat hij
"heen en weer liep" op de aarde, bedoelde hij dat hij de goede kant van zijn heerschappij
gebruikte, dat wil zeggen dat hij de onderdanen van zijn koninkrijk beloonde om ze onder zijn
controle te houden. Dit is een duidelijke bevestiging dat Satan werkt volgens het gemengde
principe van Goed en Kwaad, wat zich vertaalt in een beloning en een strafas.
God is "volmaakte liefde" (1 Johannes 4:18). Hij handelt nooit onder Satan's systeem van
beloning en straf. God's volmaakte liefde is het onderliggende principe waaruit al Zijn
handelingen voortkomen. Daarom moet zelfs "de toorn van God" geopenbaard worden vanuit

Zijn volmaakte liefde, niet vanuit Satan's systeem van beloning en straf, want God's toorn
moet een product zijn van Zijn gerechtigheid, die geopenbaard wordt in het evangelie van
Jezus Christus.
Gods gerechtigheid, die Zijn wet van de liefde is, houdt altijd vrijheid van keuze in - als God
op enigerlei wijze geweld tegen ons zou gebruiken, dan zou Zijn gerechtigheid ophouden tegen
de liefde te zijn.
Dus als we lezen dat "de toorn van God uit de hemel is geopenbaard" dan begrijpen we dat
God ons niet alleen het recht geeft om te kiezen tussen de jurisdictie van beloning en straf en
de jurisdictie van de liefde, maar dat Hij ons ook toestaat om alle gevolgen te ervaren die onder de
jurisdictie vallen die we kiezen. Merk op hoe Hij handelt. Hij zal geven:
het eeuwige 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 op zoek zijn
naar zichzelf en de waarheid niet gehoorzamen, maar die de
onrechtvaardigheid en de toorn, de verdrukking en de angst gehoorzamen, op
elke ziel van de mens die kwaad doet, van de Jood in de eerste plaats en ook van de
Griek (Romeinen 2:5-9, nadruk toegevoegd).
Ook hier worden de twee morele wetten die werden voorgesteld door de Boom des Levens
en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, de twee principes waarmee we mogen leven,
in ogenschouw genomen. "Geduldige voortzetting in het goede doen" verwijst naar agape
liefde, het principe van de Boom des Levens. "Geduldige voortzetting" is onvoorwaardelijke
liefde, goed doen onder alle omstandigheden, onvoorwaardelijk, onpartijdig, aan vrienden en
vijanden. Degenen die volgens dit principe leven vallen onder Gods jurisdictie en omdat ze
Gods genade hebben aanvaard en dus ook vervuld zijn van genade, zijn ze in staat om hun
medemens genade te schenken - zelfs aan vijanden. De beloning van deze jurisdictie van
genade is glorie, eer en onsterfelijkheid. Dit is de weg van de zegeningen.
Degenen die "niet de waarheid gehoorzamen, maar de ongerechtigheid" (ongerechtigheid
verwijst naar ongerechtigheid, wat Satan's belonings- en strafsysteem is) vallen onder Satan's
jurisdictie van "ongerechtigheid". Wat is "de waarheid" die deze groep niet gehoorzaamt? De
waarheid die zij niet gehoorzamen is de waarheid van Gods gerechtigheid, die het
tegenovergestelde is van "ongerechtigheid". Rechtvaardigheid is Gods wet van tegen de liefde,
en "onrechtvaardigheid" is Satan's vervalsing, de morele wet van Goed en Kwaad, zijn
beloning en straf morele wet. "De waarheid" is dat God een God is van liefde, barmhartigheid,
medeleven, vergeving - een niet-krachtig, niet-gewelddadige God van de agape liefde.
Degenen die "kwaad" doen - die de "ongerechtigheid" die de Boom van de Kennis van
Goed en Kwaad vertegenwoordigen gehoorzamen - zullen de beloning van hun keuze
ontvangen: "verontwaardiging en toorn, verdrukking en angst", want dat is de beloning die in
dat systeem beschikbaar is. Zij die ervoor kiezen om te leven volgens de principes van de Boom
van de Kennis van Goed en Kwaad kiezen ervoor om te werken volgens een voorwaardelijke

morele wet. Ze zijn voorwaardelijk en gedeeltelijk, ze belonen degenen die hen behagen, en
straffen degenen die hen niet behagen. Ze hebben gekozen voor de jurisdictie van Satan, die
hen "verontwaardiging, toorn, verdrukking en angst" biedt. Dit is het pad van de
vervloekingen.
Dit proces van oordeelsvorming zal gebeuren met ieder mens die ooit op aarde heeft geleefd,
zonder uitzondering. Ieder mens, vanaf Adam, is een actieve kiezer in deze kosmische
polemiek, ongeacht of hij ooit op een kerkbank heeft gezeten, ooit van Jezus Christus heeft
gehoord of ooit tienden heeft betaald. Velen van hen zullen zich onbewust beschermd voelen
onder God's jurisdictie. Evenzo zullen velen die deze dingen hebben gedaan die we zojuist
hebben genoemd, zich misschien in het rechtsgebied van de aanklager bevinden, volledig
blootgelegd, zonder God's bescherming tegen zijn aanvallen.
De principes van de twee Bomen bevinden zich in het "midden" van deze grote polemiek
waarin de mensheid zich bevindt, en we zijn allemaal tegelijk dader, slachtoffer, getuige, jury,
aanklager, verdediger en rechter, want wij, en alleen wij, bepalen ons eigen lot door de keuzes
die we in dit leven maken.
Is het je opgevallen hoe Paulus zegt dat de groep die "toorn" ontvangt ook Joden kan
omvatten? Elke ziel die leeft volgens Satan's principe van Goed en Kwaad zal de beloning van
Goed en Kwaad ontvangen - zelfs de religieuzen, de kerkgangers, de bedienden, wie we ook
zijn en wat we ook belijden. Niemand zal aan dit proces ontsnappen omdat God onpartijdig is
en ons allemaal op dezelfde manier behandelt:
Toen opende Peter zijn mond en zei: "In waarheid zie ik dat God geen partijdigheid
toont [NO RESPECTER OF PERSON, KJV] (Handelingen 10:34, nadruk
toegevoegd).
Nu is het tijd om een keuze te maken met betrekking tot deze twee rechtsgebieden. God wil
niet dat iemand lijdt onder "de toorn van God". Als we ons bewust worden van deze dingen,
kunnen we God vragen om onze manier van zien te veranderen, wat het fundamentele
probleem is dat we hebben. Dan kunnen we Hem ook vragen om ons hart te veranderen, om
onze manier van denken, zijn en handelen te veranderen. Alleen Hij is in staat om dit voor ons
te doen. De enige rol die we hierbij spelen is het kiezen tussen Hem en Satan, tussen Zijn
principes en Satan's principes.
In en van onszelf kunnen we niet leven volgens Gods onvoorwaardelijke liefdeswet. Het is
menselijkerwijs onmogelijk om dit op eigen kracht te doen. De kracht om te leven volgens
God's principe van tegen de liefde in ons leven komt volledig van God, omdat Hij zei dat Hij
Zijn wetten in ons hart zal leggen:
WANT DIT IS HET VERBOND DAT IK NA DIE DAGEN MET HET HUIS
VAN ISRAËL ZAL SLUITEN, ZEGT DE HEER: IK ZAL MIJN WETTEN IN
HUN GEDACHTEN ZETTEN EN ZE OP HUN HART SCHRIJVEN; EN
IK ZAL HUN GOD ZIJN, EN ZIJ ZULLEN MIJN VOLK ZIJN. NIEMAND

VAN HEN ZAL ZIJN NAASTE ONDERWIJZEN, EN NIEMAND VAN ZIJN
BROER, DIE ZEGT: 'KEN DE HEER', WANT ALLEN ZULLEN MIJ
KENNEN, VAN DE MINSTE TOT DE GROOTSTE VAN HEN. VOOR Ikzelf
ZAL MERCIFULEREN AAN DEZE UNRIGHTHOUDENDE, EN DEZE
ZINNEN EN DEZE WETENSCHAPPELIJKE DODEN ZAL ik NIET MEER
LEREN" (Hebreeën 8:10-12, cursivering toegevoegd).
We stellen de vraag: hoe zet God zijn wetten in ons hoofd en hoe schrijft Hij ze in ons hart?
Hij doet dit op een niet dwingende manier, door Zichzelf aan ons te openbaren. God verandert
ons door ons te laten zien dat Hij liefde is en door ons te overtuigen van Zijn grote
onvoorwaardelijke liefde voor ons. Hij verandert onze gedachten en harten van Goed en Kwaad
in geesten en harten van de liefde door ons Zijn ware karakter van liefde, barmhartigheid en
vergeving te tonen.
Iedereen zal hem kennen, "van de minste tot de grootste." En zij zullen weten dat Hij
barmhartig is en dat Hij onze zonden en wetteloze daden niet tegen ons heeft. Als we God op
deze manier kennen en als Gods wet van onvoorwaardelijke liefde in ons hart geschreven staat,
dan zal Satan, de god van de beloning en de straf, niet langer onze god zijn. De Schepper, de
God die Jezus Christus heeft geopenbaard, zal onze God zijn. De Schepper heeft gewacht,
verlangend, op ons om Hem tot onze God te maken.
We moeten altijd onthouden dat God nooit tegen onze wil zal handelen. Daarom moeten we
hulp vragen, ook met betrekking tot onze wil, want het menselijk hart is diep in vijandschap
met God, omdat het zo doordrongen is van de morele wet van Goed en Kwaad. Maar als we
God vragen om ons de juiste wil en de kracht te geven om te leven volgens zijn principe van
de liefde, zal Hij ons verzoek snel beantwoorden, want God wenst dat niemand de toorn van
de onderdrukker zal ondergaan.
"De toorn van God komt op ons af omdat God ons volledige vrijheid geeft om te kiezen
tussen Zijn jurisdictie van onvoorwaardelijke liefde en Satan's jurisdictie van beloning en straf.
Als we onze vrijheid gebruiken om Satan's koninkrijk te kiezen, verlaten we automatisch God's
koninkrijk en komen we onder Satan's jurisdictie. We verlaten niet alleen de principes van
Gods koninkrijk, maar laten ook de inherente zegeningen van Zijn koninkrijk achter ons. Als
we dat doen, worden we volledig onderworpen aan Satan's willekeurige systeem van beloning
en straf en is God niet langer in staat om ons te beschermen. Dan breekt de hel los, want zoals
we al eerder hebben gezegd, wil Satan ten koste van alles zijn systeem van orde bewijzen en
gebruikt hij geweld om dat te bereiken - desnoods zelfs tot het punt dat hij ons doodt.
God, onze Vader en beschermer, houdt deze gemene, strafvijand zo lang mogelijk van ons
weg. Maar op het moment dat we ons volledig in de jurisdictie van de vijand begeven - door
onze keuzes - heeft God, wiens agape-liefdeprincipe altijd een vrije keuze inhoudt, geen andere
keus dan ons te laten gaan. Met andere woorden, hij moet Satan ons laten gaan en met ons
doen wat hij wil. Zo wordt "de toorn van God uit de hemel geopenbaard". Verdere bevestiging
is in het verschiet.
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Want de toorn van God is geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
want wat van God bekend is, is in hen geopenbaard, want God heeft het hun getoond
(Romeinen 1:18-19, cursivering toegevoegd).
Het eerste waar "de toorn van God" tegen geopenbaard wordt is "goddeloosheid". Wat is
"goddeloosheid" precies? Niet volgens onze eigen definitie van het woord, maar volgens hoe
definieert de Bijbel het? Wat is "ongoddelijkheid"? Hoe definieert de Bijbel deze twee zeer
belangrijke woorden?
Men zou logischerwijs denken dat goddeloosheid alles is wat ongoddelijk is, met andere
woorden, dat is anders dan God. Alles wat tegengesteld is aan, of het tegenovergestelde is van God.
Alles wat te maken heeft met denken en doen op een manier die anders is dan God's manier
van denken en doen. In dit geval zou goddeloosheid te maken hebben met denken en leven
volgens de principes van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad in plaats van de
principes van de Boom van het Leven. In deze interpretatie zou de goddeloosheid gericht zijn
op onze goedheid, of beter gezegd, ons gebrek daaraan.
Het Griekse woord dat in deze passage wordt gebruikt voor "goddeloosheid" is asebeia, wat
betekent:
verdorvenheid, d.w.z. (impliciet) goddeloosheid: - goddeloosheid (-liness) (Strong's
Concordance).
Asebeia komt van het woord asebēs, wat betekent:
oneerbiedig, d.w.z. (bij uitbreiding) oneerbiedig of slecht: - goddeloos (man).
In het Hebreeuwse Oude Testament zijn er een paar woorden vertaald als "goddeloosheid".
Neem bijvoorbeeld het woord râsha, dat goddeloosheid met moraal verbindt, met een persoon
die veroordeeld en schuldig is:
moreel verkeerd; concreet een (actief) slecht mens: veroordeeld, schuldig, goddeloos,
slecht (mens), dat deed verkeerd.
Nog een ander woord - "morele perversie" - geeft dit woord een connotatie van morele
vervorming, omdat het woord "verdraaiing van de moraal" betekent, om "onrechtvaardig te
handelen". In God op proef: Hebben we gelogen? We zagen dat juist deze kenmerken werden
toegepast op het woord "ongerechtigheid" zelf - de morele perversie die Lucifer in de hemel

begon. Eén ding is duidelijk: goddeloosheid verwijst zeker naar ongerechtigheid, de morele wet
van beloning en straf, die een verdraaiing en perversie van God's morele wet van de agape liefde
was.
In Psalm 43 wordt een ander woord gebruikt voor "goddeloos"...
Vind mij, o God, en pleit mijn zaak tegen een goddeloze natie; o, verlos mij van de
bedrieglijke en onrechtvaardige mens (Psalm 43:1, nadruk toegevoegd)!
In dit vers is het woord "goddeloos" een samengesteld woord dat bestaat uit het woord lô' lô'
lôh, wat een primitief deeltje is dat "niet" betekent, en het woord châsıyd, wat betekent:
vriendelijk, dat wil zeggen (religieus) vroom (een heilige): goddelijk (mens), goed, heilig
(één), barmhartig, heilig, goddeloos.
Daarom verwijst dit Hebreeuwse woord voor "goddeloosheid" in Psalm 43: 1 naar een
persoon die niet vriendelijk, niet vroom, niet goed, niet heilig, niet barmhartig is. In wezen niet
zoals God, die vriendelijk, vroom, goed, heilig en barmhartig is.
De goddeloosheid lijkt dan te maken te hebben met denken en doen op een manier die totaal
anders is dan Gods agape manier van denken en doen.
Aan de andere kant van het spectrum, wat is "godsvrucht"? Goddelijkheid lijkt alles te zijn
wat op God lijkt. Jezus is goddelijk. Hij is Michael, wat betekent "wie is er als God?" Dus, we
zouden normaal gesproken denken dat godsvrucht te maken heeft met de vruchten van de
Geest, die goddelijke attributen die ons kenmerken kunnen geven die meer in lijn zijn met
God's agape liefde:
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegenover staat geen wet
(Galaten 5:22-23).
Want jullie waren ooit duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. Wandel als
kinderen van het licht (want de vrucht van de Geest is in alle goedheid,
gerechtigheid en waarheid) en ontdek wat aanvaardbaar is voor de Heer (Efeziërs
5:8-9, nadruk toegevoegd).
Hoewel dit allemaal correcte manieren zijn om te begrijpen wat "goddeloosheid" en
"godsvrucht" betekenen, geloven we dat er nog een andere laag van begrip in de Bijbel is die
moet worden aangepakt - een laag die dit probleem bij de wortel aanpakt. We kunnen deze
diepere betekenis alleen aanboren als we in gedachten houden dat we ons midden in een
geestelijke oorlog bevinden waarin de vijand onze gedachten over Gods ware aard heeft
vertroebeld. Let op wat de profeet Jesaja zegt:
Want de dwaas zal dwaasheid spreken, en zijn hart zal ongerechtigheid werken:
goddeloosheid beoefenen, dwalen tegen de Heer, de hongerigen onbevredigd
houden, en de drank van de dorstigen doen mislukken (Jesaja 32:6, onderstreping
toegevoegd).

In dit vers zien we door het Hebreeuwse parallellisme dat naast de conventionele betekenis
die we hierboven voor het eerst bespraken, het woord goddeloosheid ook met iets anders te
maken heeft: met het uitspreken of spreken van "dwaling tegen de Heer".
Door "fout" te spreken over wie God is - met betrekking tot wat Zijn ware karakter werkelijk
is - houden we "de hongerige" ziel "onbevredigd" - we houden "het Brood des Levens" van
hen weg. En we zorgen ervoor dat "de drank"-Jezus, het water van het leven, de waarheid over
het karakter van God"-"van de dorstigen" faalt. Dus, het hebben van een verkeerde kennis van
God is de oorzaak van goddeloosheid. Want als we een verkeerd begrip hebben van Gods
karakter, dan zullen al onze handelingen in harmonie zijn met ons verkeerde concept van
Hem.
Het feit dat "goddeloosheid" te maken heeft met het al dan niet kennen van Gods ware
karakter wordt bevestigd door de apostel Paulus in het hoofdstuk dat we bestuderen Romeinen hoofdstuk één. Onmiddellijk nadat hij gezegd heeft "want de toorn van God is
geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen",
zegt Paulus: "die de waarheid onderdrukken in ongerechtigheid". Welke "waarheid?" "De
waarheid" over wat of wie? Nogmaals, Paulus geeft ons snel het antwoord op deze vragen:
want wat van God bekend is, is in hen openbaar, want God heeft het hen laten zien
(Romeinen 1:19, cursivering toegevoegd).
We zullen deze verklaring later meer in detail bespreken, maar voor nu willen we gewoon
benadrukken dat "goddeloosheid" zeker te maken heeft met het niet kennen van God zoals Hij
werkelijk is. We zouden dit vers kunnen vereenvoudigen en eenvoudigweg kunnen zeggen dat
"de toorn van God" vanuit de hemel wordt geopenbaard tegen de mensen die God niet
kennen - tegen de mensen die de waarheid over God hebben ingeruild voor de leugen over
Hem.
De goddeloosheid heeft dan te maken met het kennen van God door Satan's uitbeelding van
God - wat de leugen is. Satan heeft ons een verkeerd beeld van God gegeven door de Boom
van de Kennis van Goed en Kwaad en de morele wet die het vertegenwoordigt, en als we dit
valse beeld van God vasthouden, zullen we onvermijdelijk "goddeloos" blijven.
Zoals eerder aangegeven gebruikt het Oude Testament verschillende woorden voor
"goddeloos", maar een in het bijzonder trok onze aandacht, en dat is het woord belıyaal. Let op
wat belıyaal betekent in het Hebreeuws:
zonder winst, waardeloosheid; bij uitbreiding vernietiging, verdorvenheid: Belial,
kwaad, ondeugend, goddeloos (mannen), goddeloos" (Sterke Concordantie).
Het woord Belial wordt maar één keer gebruikt in het Nieuwe Testament:
En welke overeenkomst heeft Christus met Belial? Of welk deel heeft een gelovige

met een ongelovige (2 Korintiërs 6:15)?
Volgens Strong's Concordance, in het Grieks, is Belial een bijnaam van Satan:
Belial: Van Hebreeuwse afkomst; waardeloosheid; Belial, als een voorbeeld van Satan: Belial.
Het is interessant om op te merken dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks Belial
"waardeloosheid" betekent, en dat het ook een naam is voor Satan. Waar gaat deze
"waardeloosheid" over? Wij geloven dat het hetzelfde is als wat Paulus in het eerste hoofdstuk
van de Romeinen aan de orde stelt door het woord "verwerping".
En ook al hielden ze er niet van om God in hun kennis vast te houden, God gaf hen
over aan een verwerpelijke geest, om die dingen te doen die niet goed uitkomen
(Romeinen 1:28, onderstreping toegevoegd).
Het woord "afkeuring" helpt ons te begrijpen wat Belial's waardeloosheid is, omdat het ook
als "waardeloos" wordt gedefinieerd. Hier is de definitie van het woord "verwerping",
Adokimos, uit de Concordantie van Sterke:
niet-goedgekeurd, d.w.z. afgewezen; bij implicatie waardeloos (letterlijk of moreel): afgekeurd, afgewezen, afgekeurd.
We zouden dit op een beschuldigende manier kunnen interpreteren door middel van de
Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Deze interpretatie zou zeggen dat de mensen die
"verwerpelijk" zijn zo waardeloos zijn dat ze het inderdaad verdienen om "niet-goedgekeurd"
te zijn, "verworpen", en schipbreukelingen. Het volk waarover hier gesproken wordt is zo
"waardeloos" dat het de verworpenen, de verschoppelingen van de samenleving zijn. Maar dat
is niet in de eerste plaats wat dit zegt.
Wat dit betekent is dat mensen die "waardeloos" zijn, mensen die de "zonen van Belial" zijn,
van hun "vader Belial" geen enkel gevoel van goedkeuring, van saamhorigheid, van waarde of
van bevestiging krijgen. Ze hebben geen gevoel van hoe kostbaar ze zijn, hoe geliefd ze zijn,
hoe belangrijk ze zijn voor degene die er echt toe doet - voor God.
"Zonen van Belial," degenen die "berispt" zijn, hebben geen positief zelfrespect of gevoel
van eigenwaarde. Iedereen die in de wereld zonder God heeft geleefd, begrijpt hoe dit voelt.
Het is een leven vol angst, duisternis, hopeloosheid, onzekerheid, negativiteit, rusteloosheid en
depressie. Zonder de kennis van Gods liefde voor ons is ons leven vervloekt door een gevoel
van futiliteit, een voorbode van een nederlaag. Het feit dat we in de wereld zijn zonder God
geeft ons inderdaad het gevoel dat we waardeloos zijn. Dit is een zeer pijnlijke toestand om in
te zijn, en gevuld met emotionele en fysieke angst.

Degenen die ervoor gekozen hebben om Belial te volgen, worden overgeleverd aan een
"afkeurende geest". Het is niet dat God dit wil, maar dat Hij geen macht heeft om onze keuzes
te negeren vanwege onze vrijheid van keuze. Hoe pijnlijk dit ook voor zichzelf is, God moet
het laten gebeuren.
Degenen die "overgegeven" zijn aan een "verwerpelijke geest" handelen naar hun
gemoedstoestand. Hun acties weerspiegelen hun mentaliteit. Ze gedragen zich op een manier
die sociaal onaanvaardbaar is. En dan duwt de wereld, die door het belonings- en strafstelsel
opereert, hen verder naar beneden door middel van afkeuring, minachting, afwijzing en
bestraffing. Het is een vicieuze cirkel waarvan alleen God ons kan redden. De meeste mensen
hebben dit tot op zekere hoogte meegemaakt.
Het is God die ons ons ware gevoel van waarde geeft. Het is God die ons laat zien dat we
oneindig geliefd zijn! Het is God die ons vertelt dat we Zijn zonen en dochters zijn en als
zodanig zijn we inderdaad heel bijzonder. Het is God die onze eigenwaarde verheft, die ons
verzekert dat we zelfs een erfenis hebben - iets waar velen niets van weten. Het is God die ons
een reden geeft om te leven, die ons hoop, zekerheid, doel, overwinning, vrede en rust in ons
hart geeft. Belial duwt ons naar beneden tot het punt van wanhoop. Maar het werk van Belial
om ons te vernietigen wordt omgedraaid wanneer we de waarheid over God leren kennen,
wanneer we de ware God van de onvoorwaardelijke liefde leren kennen. Met dit alles in
gedachten, let dan op wat de Bijbel zegt over de zonen van Eli in het Oude Testament:
Nu waren de zonen van Eli zonen van Belial; zij kenden de HEER niet (Samuël
2:12, cursivering toegevoegd).
Eli's zonen waren 'zonen van Belial' omdat ze de Heer niet kenden. Dit is een uiterst
belangrijk punt. Het is heel belangrijk voor God dat we een juiste kennis hebben van zijn
karakter van de liefde. Zo belangrijk, in feite, dat Jezus hier naar beneden moest komen om
ons de waarheid over Hem te geven. Waarom is dit zo belangrijk?
Satan heeft God in een vals licht geschilderd. Hij heeft zijn eigen karaktereigenschappen aan
God toegeschreven, inclusief zijn eigen gevoel voor hoe rechtvaardigheid eruit zou moeten
zien, d.w.z. bestraffende rechtvaardigheid. Maar God's karakter en Satan's karakter zijn zo
verschillend als maar kan zijn, en hebben absoluut niets met elkaar gemeen - ze staan zo ver uit
elkaar als het licht en de duisternis uit elkaar zijn.
"Zonen van Belial" -zonen van Satan- kennen God door wat Satan hen heeft geleerd - niet
door wat Jezus hen heeft geleerd. De trieste implicatie hiervan is dat als we het ware karakter
van God niet kennen, we in wezen de duivel aanbidden. We mogen dan wel oprecht zijn in
onze aanbidding, maar dat verandert niets aan het feit dat we de verkeerde persoon aanbidden
en de verkeerde principes van hem leren.
Ieder mens die niet de enige ware God kent zoals die door Jezus Christus is geopenbaard, is
een "zoon van Belial". "We kunnen zelfs christenen zijn en 'zonen van Belial'. Dit lijkt
misschien echt extreem en vergezocht. Maar de waarheid is dat, toen Adam en Eva van de

Boom van de Kennis van Goed en Kwaad aten, Satan de "god van dit tijdperk" werd. Hij heeft
ons allemaal bedrogen met betrekking tot Gods ware karakter. En God roept ons nu op om uit
die verkeerde gedachtengang te komen. De tijd is gekomen.
Satan heeft zich tussen God en ons geplaatst en daardoor zien we hem in plaats van God te
zien. De principes van beloning en bestraffing van Satan's koninkrijk zijn ingebed in ons hele
wezen. Alleen door het aanschouwen van de ware God van de liefde die Jezus heeft
geopenbaard, kunnen we aan deze vervloekte toestand ontsnappen.
Satan's bedrog is als een sluier van zijn leugens, een sluier die tussen de ware God en ons
ingelegd is. Dit is helemaal niet vergezocht, maar is precies wat de Schrift ons vertelt. Kijk eens
naar de volgende verzen die door Paulus zijn geschreven:
Daarom gebruiken we, omdat we zoveel hoop hebben, een grote stoutmoedigheid bij
het spreken - in tegenstelling tot Mozes, die een sluier over zijn gezicht legde zodat de
kinderen van Israël niet gestaag konden kijken naar het einde van wat er voorbijging.
Maar hun geesten waren verblind. Want tot op de dag van vandaag blijft
dezelfde sluier in de lezing van het Oude Testament onopgemerkt, omdat de
sluier in Christus is weggenomen. Maar zelfs tot op de dag van vandaag,
wanneer Mozes wordt gelezen, ligt er een sluier op hun hart. Maar als men zich
tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Nu is de Heer de Geest; en waar
de Geest van de Heer is, is er vrijheid. Maar wij allen, met onthuld gezicht,
aanschouwend als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer, worden in hetzelfde beeld
getransformeerd van heerlijkheid naar heerlijkheid, net als door de Geest van de Heer
(2 Korintiërs 3:12-18, cursivering toegevoegd).
Daarom, aangezien we deze bediening hebben, zoals we genade hebben ontvangen,
verliezen we de moed niet. Maar we hebben afstand gedaan van de verborgen dingen
van schaamte, niet lopen in sluwheid of het woord van God bedrieglijk behandelen,
maar door manifestatie van de waarheid die ons aan het geweten van ieder mens
aanprijst in de ogen van God. Maar ook al is ons evangelie versluierd, het is
versluierd voor hen die ten onder gaan, wier gemoed 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. Want wij
prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer, en wijzelf uw dienstknechten om
Jezus' wil. 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
4:1-6, cursivering toegevoegd).
Heb je de "sluier" opgemerkt? Wat is de betekenis van deze sluier? Is Mozes' sluier niet een
soort van iets veel groters? Is de antitypische sluier niet iets dat ons zicht blokkeert, iets dat ons
begrip van iets anders verblindt?
Wat blokkeert de sluier? Het blokkeert ons zicht op het evangelie; het verblindt ons voor het
goede nieuws van Christus. Wie heeft onze geest verblind? Het is "de god van deze tijd." Wat
heeft hij onze geest verblind? Over "de kennis van de glorie van God." En wie haalt die

blindheid bij ons weg? Het is Jezus Christus, "die het beeld van God is," wiens gezicht ons
"het licht van de kennis van de glorie van God" geeft.
En wat gebeurt er als de blindheid niet van ons wordt verwijderd, als onze geest blijft
verhuld? "Maar zelfs als ons evangelie gesluierd is, is het gesluierd voor hen die omkomen...die
niet geloven." We zijn "ten dode opgeschreven" als we het goede nieuws over God, dat Jezus
ons bracht, niet geloven. We sterven in die geest die ons vertelt dat we waardeloos zijn, dat we
veroordeeld zijn en weggegooid, dat we wegkwijnen in hopeloosheid.
En wat zegt Paulus dat er vandaag de dag nog gebeurt, als we het Oude Testament lezen? Hij
zegt dat dezelfde sluier, dezelfde blindheid ten aanzien van Gods glorie - wat zijn karakter is,
zijn goedheid - "in de lezing van het Oude Testament niet wordt opgeheven". Waarom blijft
het voorhangsel "ongezien in de lezing van het Oude Testament?" Omdat alleen Jezus Christus
de sluier kan wegnemen. Jezus, de verpersoonlijking van de principes van de Boom des
Levens, kwam tweeduizend jaar geleden, nadat het Oude Testament was geschreven. Hij geeft
ons de waarheid over de God van het leven. Als we geen aandacht besteden aan wat Hij ons
heeft geleerd over Gods ware karakter, zullen we het Oude Testament lezen door middel van
de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad.
De schrijvers van het Oude Testament konden ons niet iets geven wat ze niet hadden of nog
niet hadden gezien. Ze hadden geprofeteerd over de Messias die zou komen, maar ze hadden
Hem nog niet gezien. Het Oude Testament is een verslag van het verhaal van Gods kerk op
aarde voorafgaand aan Jezus' eerste komst. Het is een nauwkeurig verslag van de geschiedenis
van de kinderen van Israël, omdat het door hun afkomst was dat de Messias naar deze wereld
zou komen. Het doel van het uitverkoren volk wordt duidelijk gemaakt in het twaalfde
hoofdstuk van het Boek Openbaring:
Nu verscheen er een groot teken in de hemel: een vrouw gekleed met de zon, met de
maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterren. Toen ze met
kind was, schreeuwde ze in weeën en in pijn om te bevallen (Openbaring 12:1-2,
nadruk toegevoegd).
Deze "vrouw" met een "slinger van twaalf sterren" staat voor Israël, het uitverkoren volk.
Het doel van het Uitverkoren Volk was om een kind te bevrijden aan de wereld, een kind dat
God in menselijke vorm was.
Sinds de oproep van Abraham uit Ur van de Chaldeeërs had God een speciaal doel voor het
uitverkoren volk. Hij had hen uitverkoren om dit hemelse Kind te "baren", dat de hele aarde
de waarheid over God zou leren. Ze waren niet uitverkoren om ons de volledige waarheid over
God te geven. Ze waren uitverkoren om ons Degene te geven die ons de volledige waarheid
over God zou geven.
Omdat zij Christus nog niet kenden, konden zelfs de profeten van het Oude Testament geen
volledig waarheidsgetrouw verslag uitbrengen over het karakter van God. Dit is in feite hoe
Paulus het boek opent voor de Hebreeën. Het is alsof de apostel tegen zijn verwanten zegt:

"Luister, wij hadden de vaders, de profeten, en dat is allemaal prima, zij hadden hun rol en die
hebben ze vervuld. Maar zij waren slechts mensen, daarom konden zij geen duidelijke kennis
hebben van de God van de hemel. Alleen Zijn Zoon heeft dat, daarom kan alleen Hij het ons
geven." Luister naar Paulus' woorden:
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, nadruk toegevoegd).
Paulus vestigt niet alleen de heerschappij van Christus over de vaders en de profeten die van
de aarde waren, "aardse", maar ook over de hemelse wezens - de engelen. Dit betekent dat zelfs
engelen niet iets konden geven wat zij niet hadden - de zuivere, onvervalste kennis van God.
Het lijdt geen twijfel dat het Oude Testament ons ook een beeld kan geven van een
liefhebbende God. Veel van zijn passages zijn gevuld met troost en inspiratie. Het probleem
met de uitbeelding van God in het Oude Testament is dat het ons een portret geeft van een
gemengde God, een dualistische God van liefde en toorn, een goed en kwaadaardig soort God. In
wezen een God die niet "één" is, zoals Mozes had geschreven:
"Luister, o Israël: De Heer onze God, de Heer is één (Deuteronomium 6:4)!
Volgens Jezus waren dit de belangrijkste woorden uit het hele Oude Testament:
Toen kwam een van de schriftgeleerden, en nadat hij hen samen had horen redeneren
en had opgemerkt dat hij hen goed had geantwoord, vroeg hij Hem: "Wat is het
eerste gebod van allen? Jezus antwoordde hem: "Het eerste van alle geboden is:
'Hoor, 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" (Marcus 12:28-31,
cursivering toegevoegd).
Hier hadden de schrijvers van het Oude Testament het bij het verkeerde eind, maar ze
kunnen het hun niet kwalijk nemen, want Jezus was nog niet gekomen. Volgens Jezus heeft
God geen gemengd karakter - Hij is "Eén". De mengeling van Goed en Kwaad-dualiteit hangt samen met het karakter van de god van deze wereld. Daarom zaten de mensen in het
Oude Testament nog steeds in de duisternis wat betreft Gods karakter van de agape-liefde.
Zacharias, de vader van Johannes de Doper, sprak, nadat hij tijdens de zwangerschap van
zijn vrouw stom was geweest, uiteindelijk ter gelegenheid van de besnijdenis van zijn zoon,

acht dagen na zijn geboorte. Toen zijn mond werd geopend, sprak hij het volgende over
Johannes, Jezus en Gods volk:
En jij, kind [JOHN DE BAPTIST], zal de profeet van de Hoogste [GOD DE
VADER] worden genoemd;
Want u zult voor het aangezicht van de Heer [JEZUS] 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 genade van onze God,
Waarmee de Dayspring van bovenaf ons heeft bezocht;
Om licht te geven aan hen die in de duisternis en de schaduw van de dood
zitten,
Om onze voeten in de weg van de vrede te leiden" (Lucas 1:76-79, nadruk
toegevoegd).
Johannes de Doper zou voor Jezus gaan om Gods volk voor te bereiden om Hem te
ontvangen. Hij zou de weg vrijmaken, Gods volk tot het besef brengen dat de Messias was
gekomen. En de Messias zou "kennis van de verlossing aan Zijn volk geven" en hen laten weten
dat hun zonden vergeven waren. Deze hele passage richt zich tot Gods volk. Dus als we lezen
dat Jezus "licht zou 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", waar hebben de mensen het dan over? Dit gaat
over Gods volk.
Het was Gods volk dat "in de duisternis en de schaduw van de dood" zat. Waarom zaten ze
in de "duisternis en de schaduw van de dood"? Omdat ze naar God keken als een God van
liefde en vernietiging, een God van leven en dood, een Goede en Kwade God.
Jezus kwam om de "levende God" te openbaren, de God die alleen maar liefde is, alleen maar
leven, alleen maar goed. Dit is de fundamentele, belangrijkste boodschap die Hij ons kwam
geven. En dit is precies wat de apostel Johannes in zijn eerste brief verklaart. Johannes vat de
kern van Jezus' boodschap letterlijk samen in vers vijf:
Wat wij vanaf het begin hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat
wij hebben gezien en wat onze handen hebben behandeld, betreffende het Woord van
het leven - het leven is geopenbaard, en wij hebben gezien en getuigenis afgelegd, en
wij verklaren u dat het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is dat wij hebben gezien en gehoord wij verklaren u, dat u ook gemeenschap met ons mag
hebben; en waarlijk onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus

Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vol zal zijn. 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. Als we zeggen dat we gemeenschap
met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen we en beoefenen we de
waarheid niet. 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 (1 Johannes 1:1-7, cursivering toegevoegd).
Wat is de boodschap die de apostel Johannes van Jezus heeft gehoord? Wat is de
fundamentele, wezenlijke boodschap die Jezus ons kwam geven? De boodschap is deze: "God
is licht en in Hem is geen duisternis." God is geen mengsel van licht en duisternis, van goed en
kwaad, van leven en dood. God is alleen licht, alleen goed en alleen leven. In Jezus "werd het
leven geopenbaard." In Jezus werden de volgende woorden vervuld:
Luister, o mensen van God, "de Heer, uw God is één" (Deuteronomium 6:4).
Nee, God heeft geen tweeledig karakter, zoals eerder in het Oude Testament werd geloofd.
Dus als we willen dat onze blindheid over God wordt weggenomen, moeten we ons wenden
tot de Heer van de liefde, tot de God die alleen het leven is, dat Jezus heeft geopenbaard. Dat is
de enige ware God.
God weet dat als we Satan en zijn gemengde principes van Goed en Kwaad volgen, we
voorbestemd zijn om te sterven. Maar Hij houdt zoveel van ons dat Hij niet zomaar kan
toekijken hoe dit gebeurt. Hij moest komen en ons de waarheid geven, wat hij deed, in de
persoon van zijn Zoon Jezus Christus.
Omdat deze kwestie van het kennen van de ware God zo belangrijk is voor God en voor ons dat we Zijn ware karakter kennen - heeft Hij het vier keer behandeld in Zijn eigen wet, die Hij
aan Mozes gaf op de berg Sinaï. De eerste vier geboden waarschuwen ons voor
ongoddelijkheid - tegen het hebben van een valse kennis van God. Als we deze vier geboden
goed zouden begrijpen, zouden ze ons in de juiste kennis van God sturen - ze zouden ons naar
godsvrucht leiden.
We kunnen ons afvragen waarom God de eerste vier geboden op zichzelf heeft gericht. Is er
een reden of een doel voor deze volgorde? Ons antwoord zou een klinkend "Ja, absoluut, ja!"
zijn. God weet dat het kernprobleem van de mensheid is dat Hij een verkeerd begrip heeft van
wie Hij is. Dus, zodra de grondoorzaak is vastgesteld, zodra we de waarheid over Hem
accepteren, zal het restant van ons gedrag ten opzichte van elkaar, dat in de overige zes
geboden aan de orde komt, volgen.
We gaan nu de eerste vier Geboden bekijken en vragen de lezer daarbij in gedachten te
houden dat we ons hier op heilige grond bevinden. De wet van God onthult de essentie van de
Schepper van dit uitgestrekte, ondoorgrondelijke en mysterieuze universum. We hebben het nu
over "de levende God" - de God die alleen in het leven handelt en die de Schepper van alle

leven is. Deze God buigt zich voorover om het mysterie van Zijn eigenlijke wezen te onthullen
en met ons te delen. Wat een voorrecht hebben we om deze kennis binnen te kunnen gaan!
En laten we, terwijl we doorgaan, ook in gedachten houden dat we alle bijbelse dingen
moeten begrijpen in de context van de oorlog - de grote controverse tussen Christus en Satan.
De oorlog is tussen hun respectievelijke wetten, gerechtigheid en ongerechtigheid, die de twee
morele wetten zijn die in het midden van de Hof door de twee Bomen worden voorgesteld de "wet van de zonde en de dood" van Satan en de "wet van de Geest van het leven" van God.
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GODDELOOSHEID - DE PREAMBULE EN HET EERSTE GEBOD

DE PREAMBULE VAN DE TIEN GEBODEN
De preambule van de Tien Geboden in de staten van Exodus:
Ik ben de HEER, uw God, die u uit het land Egypte heeft gebracht, uit het huis van de
slavernij (Exodus 20:2).
Gods woorden zijn zo vol van zulke betekenis, dat we elk woord afzonderlijk zouden
kunnen nemen en een heel boek over elk woord zouden kunnen schrijven, zo complex is
Gods geest - wat niet als een verrassing zou moeten komen, gezien hoe complex Zijn
schepping is.
Merk om te beginnen op dat de "ik ben" -de zelfbestaande Eenheid- zegt dat Hij onze God is.
God kiest Zijn woorden heel zorgvuldig om dit punt heel duidelijk te maken dat Hij "de Heer,
uw God" is. Hij is de onze! De hele mensheid kan dit zeggen: God is onze God! Hij is niet een
of andere verre, verre rechter die wacht om ons te veroordelen. Hij is nauw betrokken bij het
helpen van ons om het schrikbewind van Satan hier op aarde te overleven.
Onze God is voor ons, niet tegen ons (Romeinen 8:31). Hij staat aan onze kant; Hij wil ons
helpen en ons redden van de vernietiging van de vijand. Hij wil dat wij ophouden met
weglopen van Hem alsof Hij de vijand is, alsof Hij de vijand is. Het is met deze bedoeling dat
Hij tot grote extremen gaat - zelfs het uiterste van het kruis - om ons te onthullen wie Hij
werkelijk is.
Toen onze God de wet aan Mozes gaf, had Hij Israël al uit Egypte gehaald, waar zij in
letterlijke zin slaven waren geweest. Interessant is dat de oorspronkelijke betekenis van het
woord "Egypte" "zwart land" en "huis van de ziel" is. In de Bijbel worden 'zwart', 'duisternis'
en 'nacht' allemaal metaforisch gebruikt in verband met de Duivel, bedrog en de dood, omdat
het de Duivel is die 'de kracht van de dood' had.
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, dat wil zeggen de duivel, en hen zou bevrijden die door de angst voor de
dood al hun hele leven onderworpen waren aan slavernij (Hebreeën 2:14-15).
Paulus' zorgvuldige woordkeuze is belangrijk: de duivel "had de kracht van de dood." Hoe
weten we dat de duivel "de kracht van de dood" had? De dood is duidelijk verbonden met zijn
Boom van de kennis van Goed en Kwaad. God had Adam verteld over de Boom van Satan:

"De dag dat je ervan eet, zul je zeker sterven." Satan's kracht is de kracht van bedrog. Dus, "de
kracht van de dood" is gerelateerd aan alle leugens die hij ons leerde over God door middel
van de principes die zijn Boom van de Kennis van Goed en Kwaad vertegenwoordigt.
Paulus plaatst de kracht van de dood van Satan in het verleden, hij had de kracht van de
dood. Satan heeft niet langer de kracht van de dood door Jezus. Zijn "kracht van de dood" is
gebroken door het goede nieuws dat Jezus ons kwam brengen wie God werkelijk is. Jezus
heeft ons bevrijd van de "slavernij" van de angst - de slavernij aan de "angst voor de dood".
Door Jezus hoeven we niet meer bang te zijn voor God. Door wat Jezus heeft geleerd en
geopenbaard over God, hoeven we niet langer te geloven dat de Vader gewelddadig is. We
hoeven niet langer te geloven dat Hij een vernietiger is. We hoeven niet langer te geloven dat
God degene is die ons straft. Door Jezus hoeven we zelfs de dood zelf niet meer te vrezen,
want Hij heeft ons verteld dat Gods gebod over ons het eeuwige leven is (Johannes 12:50). Nu
heeft Satan niet langer de macht van de dood over degenen die het goede nieuws geloven, die
al deze dingen die Jezus heeft geleerd, geloven.
"Egypte" betekent ook "huis van de ziel". De doctrine van de onsterfelijkheid van de ziel, die
de goden in Egypte hebben geleerd, was de eerste leugen die de slang aan Eva vertelde: "Je zult
zeker niet sterven." Dit is niet alleen in strijd met empirisch bewijs - we zien overal om ons
heen de dood - maar ook met de bijbelse waarheid, die leert dat God "alleen onsterfelijkheid
heeft" (1 Timoteüs 6:16).
Zo verbindt zelfs het woord zelf "Egypte" met Satan. We kunnen hier niet schrijven over de
gruwelijke dingen die echt aan de hand waren in het oude Egypte en hoe Satan Egypte
gebruikte als een prototype van wat hij echt wil dat zijn koninkrijk op aarde gelijk is - vooral in
onze tijd, de laatste dagen. Als de lezer besluit om dit onderwerp zorgvuldig te onderzoeken en
te bestuderen, zal hij/zij concluderen dat we eigenlijk leven in een moderne versie van Egypte
die wordt geleid door de slang (een symbool dat in Egypte en nu ook in onze dagen veelvuldig
wordt gebruikt) en zijn morele wet van beloning en bestraffing.
God wil ons metaforisch uit Egypte halen omdat Egypte een absolute slavernij aan
satanische macht en controle vertegenwoordigt. De slavernij die de nakomelingen van
Abraham in Egypte ervaren is een type-gewoon een schaduw, een voorbeeld van het tirannieke
soort heerschappij dat Satan hier op aarde volledig wil uitvoeren voordat zijn tijd om is.
Satan heeft op aarde geregeerd - daar is geen twijfel over mogelijk. Maar hij kan alleen zijn
systeem volledig inrichten zoals wij dat toestaan. Als we naar de tweede komst van Jezus toe
gaan, zal hij meer controle krijgen omdat Jezus zei dat in de laatste dagen "ongerechtigheid" in
overvloed zou zijn (Matteüs 24:12), en ongerechtigheid is Satans tirannieke systeem van
heerschappij door middel van beloning en bestraffing. Dit is zijn systeem van verdienste en
vernedering, een systeem van sociale kredieten dat op dit moment al delen van de wereld
overneemt.

De uitspraak van God dat Hij degene is die de Israëlieten "uit het huis van de slavernij" heeft
gebracht, geldt niet alleen voor die gebeurtenis uit het verleden - het type - maar ook voor een
veel grootser toekomstig fenomeen - de antitype - die zal plaatsvinden vlak voordat deze grote
controverse over de twee wetten eindelijk kan worden beëindigd. De uittocht van Egypte naar
Kanaän - het Beloofde Land - is een voorbeeld voor ons, die in de laatste dagen leven, vlak
voor de tweede komst van Jezus:
Nu zijn al deze dingen [HET EXODUS] hen overkomen als voorbeeld, en ze zijn
geschreven voor onze vermaning, waarop het einde der tijden is gekomen [ONZE
DAGEN] (1 Korintiërs 10:11, cursivering toegevoegd).
Daarom is de openingszin, "Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte heeft
gebracht, uit het huis van de slavernij", ook een profetische uitspraak dat God ons uit alles wat
Egypte vertegenwoordigt zal halen. Merk op dat het God is die ons "uit het huis van de
slavernij" zal brengen - niet wij zelf. We zijn als schapen die een herder volgen. Het is onze
taak om te volgen, om een open hart te hebben om de waarheid te ontvangen, te accepteren en
te gehoorzamen.
We stellen de vraag: Als Egypte het type was - het typische huis van de slavernij - wat is dan
de antitype? Wat is het antitypische huis van de slavernij waar God ons uit moet halen?
Nogmaals, rekening houdend met het feit dat de centrale kwestie in de grote controverse
tussen God en de Duivel de wet is, kunnen we concluderen dat het antitypische huis van de
slavernij de morele wet van Satan van Goed en Kwaad is en al zijn gevolgen (die de dood
omvat). We moeten uit zijn genadeloze en wrede belonings- en strafsysteem komen en het
Beloofde Land binnengaan waar tegen de liefde-rechtvaardigheid de wet van het land is:
Toch zoeken we, volgens Zijn belofte, naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
waarin de gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13, onderstreping toegevoegd).
De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad en het belonings- en bestraffingssysteem dat
het vertegenwoordigt is het "huis van de slavernij" dat de hele wereld omhult.
Voor God, die niet gebonden is aan de grenzen van de tijd, is het al een uitgemaakte zaak om
ons uit de slavernij van Egypte te halen, omdat Hij weet dat dit in Zijn geest zal gebeuren, Hij
heeft ons al uit de slavernij van Egypte gehaald. Laten we dan, met dit alles in gedachten, eens
kijken naar de Tien Geboden die in Exodus hoofdstuk twintig zijn gegeven.
HET EERSTE GEBOD
1. Exodus 20:3: Gij zult geen andere goden voor mij hebben.
Is het niet interessant dat het allereerste gebod dat God ons geeft ons zegt weg te blijven van
"andere goden"? En als God in het allereerste van Zijn Tien Geboden zegt dat we uit de buurt
van "andere goden" moeten blijven, moeten we dan niet uitzoeken wie en wat de goden zijn?

Maar voordat we dat doen, moeten we eerst uitzoeken wat het betekent om andere goden voor
God te hebben.
Letterlijk, "voor mij" betekent "voor mijn gezicht," wat een idioom is. Merk op hoe een
commentaar het verklaart:
Dit Hebreeuwse idioom betekent vaak "naast mij", "naast mij" of "tegen mij in" (SDA
Bible Commentary, Vol. 1, p 601).
De eigenlijke Hebreeuwse woorden betekenen boven, over, op of tegen mijn gezicht,
aanwezigheid of persoon. Het hebben van andere goden voor God betekent dan het hebben
van andere goden naast Hem, naast Hem, of tegen Hem in. Denk ook aan een masker tegen
iemands gezicht. Het masker verbergt de ware persoon en geeft een valse indruk. Het idee is
dat we de goden niet als een masker over het gezicht van God moeten plaatsen, want dat zou
ons een valse indruk geven van wie God is.
Wie zijn dan de goden die hier genoemd worden? Sommigen zouden dit zo kunnen
interpreteren dat een god alles is wat Gods plaats in ons hart verdrongen heeft. Dingen zoals
geld, liefde voor het plezier, carrière, auto's, enz. Hoewel het waar is dat deze dingen controle
kunnen krijgen over onze genegenheid, heeft God het hier over iets heel reëels en specifieks - hij
heeft het over de goden die de mensheid in de loop van de geschiedenis heeft aanbeden. Het
Hebreeuwse woord dat hier voor "goden" wordt gebruikt is elohim, een woord dat niets te
maken heeft met geld of afgoden van het hart. Elohim is een woord dat verwijst naar God of
naar goden - met andere woorden, naar de Godheid of naar een godheid.
Zo verwijst elohim in deze context naar heidense goden zoals Baäl, Ashtoreth, Hermes,
Jupiter, Zeus, Osiris, enz. Het verwijst naar de goden die de naties door de hele menselijke
geschiedenis heen hebben vereerd. De goden die de mensheid heeft aanbeden zijn gevarieerd
en talrijk, maar in essentie zijn ze allemaal hetzelfde: ze zijn allemaal een uitdrukking van Satans
principe van Goed en Kwaad - de beloning en straf morele code. De goden zijn echte wezens
in de zin dat ze in feite Satan en zijn gevallen engelen zijn.
De christelijke lezer kan op dit punt misschien denken om verder te gaan; sla dit gedeelte
over, want dit geldt natuurlijk niet voor christenen die geloven dat ze de ware God aanbidden.
Christenen aanbidden immers de God die zich van de goden onderscheidt door erop te wijzen
dat Hij de Schepper van hemel en aarde is.
Maar voordat je verder gaat, Beste Lezer, raden we je aan om nog wat langer te blijven lezen.
Want binnenkort zal blijken dat menig hedendaagse christen net zo'n valse god aanbidt als Baäl
en het hele gevolg van de goden. Paulus suggereerde dit ook, toen hij erop wees dat zij die in
een op werken gebaseerd systeem leven (Goed en Kwaad, een verdienstelijk demerit systeem),
volgelingen van Baäl zijn:
Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij God tegen Israël smeekt en zegt:
"Heer, zij hebben Uw profeten gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen

gelaten, en zij zoeken mijn leven"? Maar wat zegt het goddelijke antwoord hem? "Ik
heb voor mijzelf zevenduizend mannen gereserveerd die de knie niet voor Baäl
hebben gebogen." Toch is er op dit moment een overblijfsel volgens de
uitverkiezing van de genade. En als het bij genade is, dan is het niet meer van
werken, anders is genade niet meer genade. Maar als het uit werken is, dan is het geen
genade meer; anders is werk geen werk meer (Romeinen 11:2-6, cursivering
toegevoegd).
Elia dacht dat hij de laatste van Gods volgelingen was, maar God vertelt hem dat hij
"zevenduizend mannen die de knie niet voor Baäl hadden gebogen" voor zichzelf had
gereserveerd. Die zevenduizend mannen waren een 'restant', en de reden dat ze een 'restant'
waren, was omdat ze geloofden in de God van de genade - 'volgens de uitverkiezing van de
genade'. Dus, als ze een overblijfsel waren, aanbaden alle anderen die in de hoofdstroom zaten nog
steeds Baäl, de god van de werken.
Er zijn slechts twee koninkrijken, twee tronen, en twee manieren: er is Gods manier van
genade en Satan's manier van werken, dat is het belonings- en bestraffingssysteem. De
restanten zijn "volgens de genade", en degenen die hun knieën buigen voor Baäl werken nog
steeds in het systeem van de werken. Zij denken dat de verlossing gebaseerd is op hun werken
- als zij goed doen, zal God hen belonen met het eeuwige leven, en als zij kwaad doen, zal God
hen straffen met de eeuwige dood.
Deze theologie werd aan de oude Egyptenaren onderwezen door de goden, en de meeste
religies hebben de fakkel doorgetrokken alsof het de waarheid was. Het probleem hierbij is dat
het een dualiteit toeschrijft aan God, waardoor Hij een Goed en Kwaadaardig karakter krijgt.
Maar God heeft geen dualiteit. Hij is "Eén". God's koninkrijk werkt alleen uit genade. Hij heeft
ons allen vrijelijk gerechtvaardigd op basis van de onvoorwaardelijke genade van zijn
koninkrijk van de liefde.
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 door Zijn bloed, door het geloof, als een profetie heeft uiteengezet om Zijn
gerechtigheid te tonen, omdat God in Zijn verdraagzaamheid de zonden die
voorheen werden begaan, had overgeslagen om op dit moment Zijn
gerechtigheid te tonen, opdat Hij rechtvaardig zou zijn en de rechtvaardiger van
degene die in Jezus gelooft (Romeinen 3:23-26, cursivering toegevoegd).
Allen hebben gezondigd, allen zijn tekortgeschoten in Gods glorie, en allen zijn vrijelijk
gerechtvaardigd door Gods wet van agape-liefde-verklaarde onschuldigen alsof ze nooit hebben
gezondigd. Dit is het genade-koninkrijk van de ware God. Wat we hier zeggen is dat men zich
niet hoeft te buigen voor een houten beeld om een valse god te aanbidden. Het enige wat we
hoeven te doen is te denken dat God werkt volgens Satan's Goede en Kwade systeem van
beloning en straf en dat we in werkelijkheid Baäl zullen aanbidden.

Wie zijn dan echt de goden? Zijn ze een creatie van de menselijke verbeelding? Zijn het
gewoon mythologie en folklore die door de eeuwen heen zijn doorgegeven? Zijn ze echt?
Velen geloven niet dat ze echt zijn. Ze stellen dat al die verhalen, die mythes gewoon mythes
zijn, en niet te vertrouwen zijn dat ze waar zijn.
Maar laten we ons dan de volgende vraag stellen: waarom zou God ons in het allereerste
gebod zeggen de goden niet te aanbidden? Is God ook iemand die niet te vertrouwen is? Weet
God waar Hij het over heeft? Kan Hij bedrogen worden door de menselijke folklore?
Volgens de Bijbel zijn de goden veel meer dan alleen maar verzinsels van onze verbeelding.
Let op de volgende passage uit het boek Deuteronomium:
Maar Jeshurun werd dik en schopte;
Je bent dik geworden, je bent dik geworden,
Je bent zwaarlijvig! Dan heeft hij God vergeten die hem gemaakt heeft,
En minachtend de Rots van zijn verlossing.
Ze provoceerden hem tot jaloezie met buitenlandse goden;
Met gruwelen lokten ze hem uit tot woede.
Ze offerden aan demonen [NKJV SAYS DEVILS], niet aan God,
Voor de goden wisten ze het niet,
Voor nieuwe goden, nieuwkomers die je vaders niet vreesden.
Van de Rots die je verwekte, ben je niet bewust,
En zijn de God vergeten die u heeft verwekt (Deuteronomium 32:1518, cursivering
toegevoegd).
Is het je opgevallen hoe in de passage hierboven de goden duidelijk worden getoond als
demonen, duivels? Dit wordt verder bevestigd in Psalm honderdzesennegentig:

Zij [ISRAEL] hebben de volkeren niet vernietigd,
Van wie de Heer hen had bevolen,
Maar ze mengden zich met de heidenen...
En leerden hun werken;
Ze dienden hun idolen,
Wat voor hen een valstrik werd.

Ze hebben zelfs hun zonen opgeofferd
En hun dochters aan demonen,
En vergiet onschuldig bloed,
Het bloed van hun zonen en dochters,
die ze hebben opgeofferd aan de afgoden van Kanaän;
En het land was vervuild met bloed.
Zo werden ze bevlekt door hun eigen werken,
En speelden de hoer door hun eigen daden.
Daarom werd de toorn van de Heer tegen zijn volk aangewakkerd,
Zodat hij zijn eigen erfenis verafschuwde (Psalm 106:34-40, nadruk toegevoegd).
Israël, het volk van God, offerde zijn eigen kinderen op aan de goden, die worden
vertegenwoordigd door afgoden en die eigenlijk demonen zijn. De goden zijn geen illusie of
sprookje - ze zijn zo echt als maar kan.
Merkte u in het bovenstaande vers dat Israël verondersteld werd "de volken te vernietigen,
waarover de Heer hen had bevolen"? Schijnt dit vers niet in tegenspraak te zijn met alles wat
we hebben gezegd over Gods karakter, dat Hij geen Vernietiger is? Het lijkt misschien zo,
maar als we eenmaal beginnen te graven, zullen we zien wat dit werkelijk betekent als we dit in
een later hoofdstuk in detail bespreken met de titel "Utterly Destroy Them".
Satan is het hoofd van de demonen, en de demonen zijn de gevallen engelen die met hem
naar de aarde zijn gekomen:
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 gooide ze naar de aarde (Openbaring 12:34, cursivering toegevoegd).
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, cursivering toegevoegd).
Deze gevallen wezens vormen een derde van het totale aantal engelen dat in de hemel was.
We weten niet precies wat hun aantal is, maar we weten wel dat het een aanzienlijk aantal is.
Demonen, die zich voordoen als goden, gaan op bovennatuurlijke wijze met de mens om. Ze
beïnvloeden mensen. Ze zijn betrokken bij de zaken van de mensheid. En het belangrijkste is
dat ze over de aarde heersen door middel van het belonings- en strafsysteem van de Boom van
de Kennis van Goed en Kwaad. Let op wat Paulus over hen zegt:

Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen
machten, tegen de heersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke
gastheren van goddeloosheid in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12).
Onze oorlog is niet tegen elkaar, niet tegen mensen... "We worstelen niet tegen vlees en
bloed." Onze ware oorlogsvoering is tegen de gods-'vorstendommen', 'machten', 'heersers van
de duisternis van dit tijdperk', 'geestelijke gastheren van goddeloosheid in de hemelse
gewesten'. Er zijn spirituele legers, legioenen van goddeloze gevallen engelen "in de hemelse
plaatsen." Wat betekent het dat ze "in de hemelse plaatsen" zijn? Betekent het dat deze engelen
in de hemel zijn? Hoe kunnen ze dat zijn, als ze naar de aarde werden geworpen zoals we
hierboven in Openbaring 12:9 lezen?
Dit grote leger van gevallen engelen zijn "in de hemelse gewesten" in zeer specifieke zin: ze
zitten op de zetel van God en doen alsof ze God zijn:
Het woord van de Heer kwam weer tot mij en zei: "Zoon des mensen, zeg tegen de
vorst van Tyrus: 'Aldus zegt de Here God:
"Omdat je hart opgetild is.
En jij zegt: 'Ik ben een god,
Ik zit in de zetel van de goden,
In het midden van de zeeën,'...
Toch ben je een man, en geen god,
Hoewel je je hart als het hart van een god hebt ingesteld...
(Ezechiël 28:1-2, nadruk toegevoegd).
Satan en zijn engelen nemen de plaats van God in door ons te laten geloven dat hun
boosaardige wet van beloning en bestraffing Gods wet is. De morele wet van de gevallen
engelen is dezelfde als die van Lucifer: zij werken volgens de morele wet van Goed en Kwaad.
Gevallen engelen zijn gemeen, onverdraagzaam, onverbiddelijk en genadeloos. Net als de
draak, hun leider Lucifer, geloven ook zij dat straf de beste manier is om de orde te handhaven.
Ze bedenken afschuwelijke straffen voor degenen die zich onder hun jurisdictie durven te
plaatsen.
Plutarch, de Griekse biograaf en essayist (46 - 120 n.Chr.) stelt dat de goden geen goden of
mensen waren, maar "grote Daemons", en dat zij zelf zware straffen ondergaan:
Typhon, Osiris en Isis waren niet de gebeurtenissen van Goden, noch nog van mensen,
maar van bepaalde grote Daemons, die volgens Plato, Pythagoras, Zenocrates en
Chrysippus (in navolging van de mening van de oudste theologen) van grotere kracht

zijn dan de mens, en onze natuur met veel macht overstijgen, maar niet om een
goddelijk deel zuiver en ongemengd te hebben...Want er zijn verschillende
graden, zowel van de deugd als van de ondeugd [GOED EN Kwaad], zoals
onder de mensen, dus ook onder de Daemons...Empedocles zegt ook dat
Daemons zware straffen ondergaan voor hun slechte daden en
misdrijven...(William Watson Goodwin, Plutarch's leven, vol. 4 (Boston: Little,
Brown, and Company, 1874), 86-87, nadruk toegevoegd).
Wie waren Typhon en Osiris? Zij waren Egyptische goden. Wat Plutarch hier zegt is dat deze
Egyptische goden geen manifestatie van de ware God waren en ook geen gewone mensen: ze
waren "grote Daemons". Dan vertelt hij ons dat de Griekse filosofen Plato, Pythagoras,
Zenocrates en Chrysippus geloofden dat demonen veel sterker en bovenzinnelijker waren dan
de mensheid.
Vervolgens onthult Plutarch een diepe waarheid. Hij raakt aan de kern zelf, het fundament
van het soort begrip dat we allemaal over God moeten hebben, want dit is wat de ware God
onderscheidt van alle valse goden. Hij zegt dat demonen geen "een goddelijk deel hebben dat
zuiver en ongemengd is". Wat dit betekent is dat de ware God, de ware goddelijke God, wel
een "goddelijk deel zuiver en ongemengd" heeft. Wat betekent het om "een goddelijk deel
zuiver en ongemengd te hebben?"
De sleutel om dit te begrijpen is te denken aan de woorden "puur" en "ongemengd" in de
context van de twee Bomen in de Hof van Eden. Deze twee woorden vullen elkaar aan - ze
verklaren elkaar. Iets puurs is iets dat niet gemengd is. Iets wat niet vermengd is met een
vreemde stof is iets puurs.
God is zuiver en ongemengd. Er is geen vermenging in Hem - geen vermenging van Goed
en Kwaad in Hem. Daarom, als God licht is, kan er geen mengsel van licht en duisternis in
Hem zijn. En als Hij het leven is, kan er geen mengsel van leven en dood in Hem zijn. God is
de Boom des Levens, en Hij is "zuiver" en "ongemengd".
Zowel Paulus als Johannes spraken deze zelfde fundamentele waarheid in hun eigen
woorden aan. Paulus zei:
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 weggenomen worden (1
Korintiërs 13:9-10).
Om "gedeeltelijk te weten", in de context van 1 Korintiërs 13 die de volmaakte liefde van God
beschrijft (we hebben in God op Trial laten zien dat het woord "volmaakt" in de Bijbel
betekent dat je heel bent en geen verdeeldheid of vermenging hebt), betekent dat je een kennis
van God hebt die vermenging in zich heeft. Om God te zien als een mengsel in Zijn karakter is
om een onvolmaakte kennis van Hem te hebben; dit is om "gedeeltelijk te weten", dat wil

zeggen om te denken dat God "gedeeltelijk" Goed en "gedeeltelijk" Kwaad is. John legt
hetzelfde uit in verschillende woorden:
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, onderstreping
toegevoegd).
John zegt hetzelfde als Plutarch en Paulus: Gods goddelijk karakter is zuiver en ongemengd.
Om dit volledig te begrijpen, moeten we de twee Bomen in de Hof van Eden als ons
referentiekader houden. De Boom des Levens is zuiver en ongemengd, en de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad is onzuiver en gemengd, omdat hij een mengeling heeft van Goed
en Kwaad, licht en duisternis.
Let op het woord "zuiver" in de volgende passages:
Wie mag er opstijgen naar de heuvel van de Heer? Of wie mag er in zijn heilige plaats
staan? Hij die reine handen heeft en een rein hart, die zijn ziel niet tot een afgod
heeft verheven, noch bedrieglijk heeft gezworen (Psalm 24:3-4, onderstreping
toegevoegd).
Want dan zal ik de volkeren een zuivere taal teruggeven, opdat zij allen de naam van
de Heer aanroepen, om Hem te dienen met één enkele overeenkomst (Zephania 3:9,
onderstreping toegevoegd).
Gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien (Mattheüs 5:8, nadruk
toegevoegd).
Maar de wijsheid die van boven is, is eerst zuiver, dan vredelievend, zachtaardig,
bereid om toe te geven, vol van barmhartigheid en goede vruchten, zonder
partijdigheid en zonder hypocrisie (Jakobus 3:17, onderstreping toegevoegd).
Gods "goddelijk deel zuiver en ongemengd" wordt in de Bijbel ook verbeeld door het
vlekkeloze, zuivere, volledig witte lammetje, dat Jezus Christus voorstelt. Het wordt ook
voorgesteld door het woord "heilig", wat rein, zuiver en ongemengd betekent.
Zoals we al hebben laten zien, is er nog een ander vers in de Bijbel dat hierop ingaat, een
vers dat door Jezus wordt gekarakteriseerd als het belangrijkste gebod - "het eerste gebod". En
waarom is het het belangrijkste gebod? Omdat het de wortel van al onze problemen aanpakt met een valse kennis van God - en het biedt ook de wortel voor de oplossing van al onze
problemen:
Toen kwam een van de schriftgeleerden, en nadat hij hen samen had horen redeneren
en had opgemerkt dat hij hen goed had geantwoord, vroeg hij Hem: "Wat is het eerste
gebod van allen? Jezus antwoordde hem: "Het eerste van alle geboden is: 'Hoor, 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" (Marcus 12:28-31)

"De Heer uw God is één." Deze eenheid, die door de bovenstaande uitspraak wordt
vertegenwoordigd, heeft te maken met God's eenzame karakter, met Zijn karakter van de agape
liefde, die van nature absoluut niet is bezoedeld door enige duisternis, boosaardigheid, en de
dood.
Heb je je ooit afgevraagd waarom demonen in de Bijbel vaak "onreine geesten" worden
genoemd? Zou het kunnen zijn dat het is omdat ze niet die eenduidigheid van karakter hebben
die God kenmerkt? Zou het kunnen zijn, dat zij die mengeling van Goed en Kwaad hebben,
die door Plutarch schuin wordt aangeduid als "ondeugd en deugd"?
Plutarch zegt iets wat nogal een opening in de ogen is. Hij zegt: "Want er zijn verschillende
graden, zowel van deugdzaamheid als van ondeugd, zoals bij de mensen, dus ook bij de
Daemons." Wat bedoelt hij? Plutarch verwijst naar het principe van Goed en Kwaad - "deugd
[GOED] en ondeugd [EVIL]." Wat hij zegt is dat, net zoals de mens verschillende graden van
Goed en Kwaad in zich heeft, deze demonen of gevallen engelen dat ook doen. Dit is logisch,
want als zowel mensen als gevallen engelen volgens hetzelfde principe van Goed en Kwaad
werken, dan zouden ze dezelfde gemengde karakters hebben.
Is het je ook opgevallen hoe volgens Plutarch de goden zelf "zwaar gestraft worden voor
hun slechte daden en misdrijven"? Dit is zo omdat ze handelen in het domein van de beloning
en de straf. Beloning en straf - deugd en vice- is de wet van hun koninkrijk. Satan zit aan het
hoofd van dit koninkrijk van de duisternis als de opperste heerser, als de autocratische rechter
die willekeurig beloningen en straffen uitdeelt aan gevallen mensen en gevallen engelen, en hij
doet het willekeurig, dat wil zeggen naar eigen goeddunken. We behoren allemaal tot dit
koninkrijk dat Goed met Kwaad vermengt, dat beloning en straf gebruikt. Dit betekent dat
zelfs de gevallen engelen lijden door zijn systeem van Goed en Kwaad zoals wij.
Als je "geen andere goden voor" God hebt, dan betekent dat uiteindelijk dat je geen van deze
goden en de gemengde wetten en principes die ze onderwijzen voor de zuivere God en Zijn
ongemengde wet van de liefde-zuivere, ongemengde, onvoorwaardelijke liefde en
barmhartigheid plaatst.
De goden leren leugens; hun wijsheid is het tegenovergestelde van de wijsheid van God, en
ze leiden ons naar de dood, niet naar het leven. Alle goden zijn Satanisch - ze leiden allemaal
naar Satan en zijn principe van Goed en Kwaad. Ze zijn allemaal de uitdrukking van dit
principe, waarvan Satan geloofde dat het groter was dan Gods wet van de liefde tegen de zonde.
Bovendien zijn de goden gewelddadig. Jezus onthulde dat de ware God nooit geweld
gebruikt en dat is wat Jezus demonstreerde toen hij op aarde was. Jesaja zegt dit duidelijk over
Jezus:
Hij had geen geweld gebruikt (Jesaja 53:9).
Jezus was als een "Lam voor de slacht" - Hij opende nooit zijn mond om degenen die Hem
doodden te vervloeken. Hij vergaf zijn vernietigers. Hij zegende degenen die Hem pijn deden.

Hij gebruikte nooit geweld voor iets: of om een lesje te leren, of om Zichzelf te redden. Satan
had niets in Jezus omdat Jezus nooit een keer geopereerd heeft door Satan's gewelddadige
doodssysteem van beloning en bestraffing.
Als God ons dus vraagt om geen andere goden voor of boven zichzelf te plaatsen, dan
smeekt Hij ons in wezen om de weg van het leven te kiezen en de weg van de dood te mijden.
De goden zijn gewelddadig, wraakzuchtig, wreed, boosaardig, vals en misleidend. Daarentegen
is God geweldloos, vergevingsgezind, trouw, barmhartig en rechtvaardig; Hij is liefde, waarheid
en leven.
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2. Exodus 20:4-6: Gij zult u geen enkel gegraveerd beeld maken, noch enige gelijkenis
van wat er boven in de hemel is, noch van wat er beneden op de aarde is, noch van wat
er onder de aarde in het water is. Gij zult u voor hen niet buigen, noch hen dienen;
want ik, de Here, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid der vaderen
op de kinderen bezoek aan het derde en vierde geslacht van hen, die mij haten; en die
barmhartigheid tonen aan duizenden van hen, die mij liefhebben, en mijn geboden
onderhouden.
Het tweede gebod is vergelijkbaar met het eerste. In essentie is het een waarschuwing tegen
het vallen voor Satans bedrog door de afgoden waarmee de goden worden afgebeeld. Kwade
engelen hebben de mensen altijd voor de gek gehouden om beelden te maken in de vorm van
geschapen dingen. De meest voorkomende zijn dieren zoals vogels (Thoth, Horus, Isis,
Hermes): vee (Osiris, Baäl): slangen (Kaliya, Dengei, Quetzalcoatl): en vissen (Dagon). Dit zijn
slechts enkele voorbeelden. Deze goden zijn in de "gelijkenis van alles wat in de hemel boven
is, of wat in de aarde onder is, of wat in het water onder de aarde is".
De goden, ongeacht hun uiterlijk of fysieke expressie, leren altijd hetzelfde: de morele wet
van beloning en straf (Yin en Yang, Karma) en de onsterfelijkheid van de ziel. Wanneer de
Schepper, de "ik ben", die de ware God is, zegt dat we ons niet voor hen moeten buigen of
hen moeten dienen, waarschuwt Hij ons om weg te blijven van Satan en de genadeloze
principes van zijn koninkrijk.
De volgende woorden van God, die aan de oppervlakte lijken op een bedreiging, zijn
eigenlijk een verwijzing naar "de toorn van God:"
...want ik, de Here, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid van de
vaders op de kinderen bezoekt tot aan het derde en vierde geslacht van hen die mij
haten.
Kinderen leren van hun ouders en voorouders. Generaties volgen de goden van hun ouders
gewoonweg vanwege de traditie. Ze leren van hun voorouders de manier van denken en het
meedogenloos en twistziek zijn van de goden.
God geeft alle vrijheid om te aanbidden wie we willen, maar uiteindelijk moeten we oogsten
wat we zaaien. De gevolgen van onze keuzes en handelingen kunnen niet worden
toegeschreven aan een willekeurige daad van God. Drie of vier generaties is ook geen

willekeurig getal dat door God wordt uitgedeeld. Blijkbaar zijn er drie of vier generaties nodig
om een groep mensen op hun manier te laten stollen. In dit geval, om volledig onder de
controle van Satan te vallen - om volledig onder zijn jurisdictie te vallen.
God toont barmhartigheid aan "duizenden" van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden
onderhouden. Hoe moeten we dit alles interpreteren? Betekent dit dat God zijn volgelingen
gunstig gezind is en degenen die zich van Hem afkeren afsluit? Of... zou het kunnen betekenen
dat God barmhartigheid toont aan allen, maar dat alleen zij die ervoor kiezen om Zijn
principes van barmhartigheid te volgen, in een staat van barmhartigheid leven - zij ontvangen
het van God en geven het op hun beurt aan hun medemensen?
Als God zegt dat Hij de 'ongerechtigheid van de vaders op de kinderen tot de derde en
vierde generatie' bezoekt, kan Hij dan een generatieoverschrijdende vloek beschrijven die aan
ons wordt doorgegeven door onze voorouders en die we, als we de cyclus niet beëindigen, ook
aan onze nakomelingen zullen doorgeven?
Degenen die God en alles waar Hij voor staat haten, kunnen het niet laten om in deze
categorie te vallen, want er zijn maar twee keuzes in de wereld: God's wegen of Satan's wegen.
DERDE GEBOD
Het derde gebod is door de meeste gelovigen op grove wijze verkeerd begrepen. Maar als we
ons erin verdiepen, zullen we zien dat het opnieuw een waarschuwing is om uit de buurt van
de goden te blijven.
3. Exodus 20:7: Gij zult de naam van de Here, uw God, niet tevergeefs nemen; want de
Here zal hem niet onschuldig houden die zijn naam tevergeefs neemt.
Wat betekent het om Gods naam tevergeefs te nemen? Velen hebben dit zo geïnterpreteerd
dat we het woord "God" niet als een scheldwoord mogen gebruiken, of dat we Zijn naam
achteloos en oneerbiedig moeten gebruiken. Dit is heel erg waar, en iedereen die Gods
goedheid komt zien, zal dat niet meer doen. Maar er is hier een veel diepere betekenis. Het
begrijpen van de betekenis van twee Hebreeuwse woorden zal ons helpen om het te zien. We
moeten weten wat de woorden "naam" en "ijdel" betekenen in een bijbelse context - opnieuw zodat de Bijbel zijn eigen woorden voor ons kan definiëren.
In het Hebreeuws verwijst het woord "naam" naar positie, karakter, autoriteit. Dus, om de
"naam" van God tevergeefs te nemen heeft niet alleen te maken met het gebruik van het
eigenlijke woord "God" op ongepaste manieren, maar het heeft ook te maken met het doen
van iets dat niet met het karakter van God gedaan zou moeten worden - dat iets is om het
"tevergeefs" te nemen. Wat betekent het woord "ijdel" dan in de Bijbel? Strong's definitie luidt:

Tevergeefs in de zin van desolaatheid; kwaad (als destructief), letterlijk (ruïne) of
moreel (vooral bedrog); figuurlijk idolatrie (als vals, subjectief), nutteloosheid (als
bedrieglijk, objectief; ook bijverteld tevergeefs): - vals (-ly), liegen, tevergeefs, ijdelheid."
Het Hebreeuwse woord "ijdel" heeft vrijwel niets te maken met ons moderne begrip van wat
"ijdel" is. In de Bijbel is "ijdel" niet het zitten voor een spiegel die naar zichzelf kijkt, of het
nemen van eindeloze egoïsme. Het woord "ijdel" is eerder verbonden met de verlatenheid, het
kwaad, de morele ondergang, de leugen en de leugens die gepaard gaan met afgoderij.
Psalm 139:20 legt heel goed uit wat het betekent om de naam van God tevergeefs te nemen
in bijbelse zin. Er staat:
Want zij spreken tegen U, goddeloos; Uw vijanden nemen Uw naam tevergeefs aan
(Psalm 139:20).
De apostel Paulus kende ook de bijbelse betekenis van het woord ijdel. In Handelingen
hoofdstuk drie zien we hem dienen in Lystra. Daar geneest hij een man die een kreupele was
geweest uit de schoot van zijn moeder en zegt: "Sta recht op je voeten! En hij sprong en liep"
(Handelingen 14:10). Let op wat er daarna gebeurt:
En toen het volk zag wat Paulus had gedaan, hief het zijn stem op en zei in de
toespraak van Lycaonia: "De goden zijn naar ons neergedaald in de gelijkenis van de
mensen. En zij noemden Barnabas, Jupiter; en Paulus, Mercurius, omdat hij de
hoofdspreker was. Toen bracht de priester van Jupiter, die voor hun stad was, ossen
en slingers naar de poorten, en zou met het volk hebben geofferd. En toen de
apostelen, Barnabas en Paulus, hoorden, huurden zij hun kleren, en renden onder het
volk door, roepend, en zeggende: Heren, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook
mannen van gelijke hartstochten met u, en verkondigen u, dat u zich van deze
ijdelheden zou wenden tot de levende God, die hemel, en aarde, en de zee, en alle
dingen, die daarin zijn, heeft gemaakt: Die in het verleden alle naties leed om op hun
eigen manier te lopen. Toch liet hij zichzelf niet zonder getuigenis, in die zin, dat hij
goed deed, en gaf ons regen uit de hemel, en vruchtbare seizoenen, en vulde onze
harten met voedsel en blijdschap. En met deze uitspraken beperkten zij het volk, dat zij
geen offer aan hen hadden gebracht (Handelingen 14:11-18, cursivering toegevoegd).
Paulus vertelde de mensen om zich van "ijdelheden" naar de "levende God" te keren. De
ijdelheden waar hij naar verwees waren de goden Jupiter en Mercurius, die Romeinse versies
waren van de oude goden van Egypte, Babylon, Griekenland, enz. In Griekenland werden deze
goden Zeus (Jupiter) en Hermes (Mercurius) genoemd.
We hebben de betekenis van het Hebreeuwse woord voor "ijdelheid" al gezien. De betekenis
van het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, mataios, is vergelijkbaar:
leeg, dat wil zeggen (letterlijk) zonder winstoogmerk, of (specifiek) een idool: - ijdel,
ijdelheid (Strong's Concordance).

Daarom is het "kwaadaardig" spreken "tegen" of over God, wat betekent zijn karakter te
verwarren met dat van de goden, dingen over Hem zeggen die niet waar zijn - dat is wat het
betekent om zijn naam tevergeefs te nemen. Bijbels gezien betekent het tevergeefs nemen van
de naam van God dan dat men aan God een karakter toeschrijft dat niet aan Hem toebehoort.
Het betekent Hem in een vals licht te plaatsen, Hem de boze, goddeloze, destructieve,
gemengde karaktereigenschappen van Satan en zijn engelen toe te schrijven. Het betekent dat
men Hem verwart met de beloning en de straf van de goden die door middel van afgoderij
worden aanbeden. Het betekent dat men Hem de karaktereigenschappen van de afgoden moet
toeschrijven, die de goden vertegenwoordigen, die uiteindelijk allemaal manifestaties van Satan
zijn.
Overal waar de goden worden aanbeden is er geweld, chaos, vernieling, verwoesting,
vernieling en leugen. Het tevergeefs nemen van Gods naam is het toeschrijven van al deze
negatieve eigenschappen aan Hem en aan Zijn koninkrijk der gerechtigheid. De waarheid is,
dat in tegenstelling tot de gevolgen van Satan's koninkrijk, die troosteloosheid, chaos,
verwoesting, vernietiging en dood zijn, daar waar de ware God wordt aanbeden, er orde, leven,
liefde, vreugde, hoop en geluk is.
Veel Christenen geloven dat ze de "ware God" aanbidden. Maar historisch gezien hebben
christenen ook een valse god aanbeden en niet de ware God. Het bewijs zit in al het
destructieve gedrag dat Christenen ten opzichte van andere mensen hebben vertoond. De
aanbidders van de "ware God" zullen zich nooit inlaten met dergelijk destructief gedrag naar
anderen toe.
Merk op hoe "schuld" op de een of andere manier betrokken is bij dit Derde Gebod: "want
de Heer zal hem niet onschuldig houden die zijn naam tevergeefs neemt." Nogmaals, we
kunnen dit op twee manieren bekijken, door de Boom van de kennis van Goed en Kwaad of
door de Boom des Levens.
In het eerste geval zou dit betekenen dat de Heer degenen die Zijn naam tevergeefs
aannemen, letterlijk niet zal vergeven. Dit gaat echter in tegenspraak met wat de Bijbel elders
zegt over Gods vergeving:
Maar voor hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt,
is zijn geloof verantwoordelijk voor de gerechtigheid (Romeinen 4:5, cursivering
toegevoegd).
Want toen we nog zonder kracht waren, stierf Christus te zijner tijd voor de
goddelozen (Romeinen 5:6., cursivering toegevoegd).
Als God "de goddeloze rechtvaardigt" en als "Christus stierf voor de goddeloze" - wat
betekent dat wij, het hele menselijke ras dat Hem niet kent - dan moet Hij ook degenen
vergeven die Zijn naam tevergeefs nemen, want het zijn de goddeloze die Zijn naam tevergeefs
nemen. We zijn allemaal goddeloos geweest en hebben Gods naam op een gegeven moment

tevergeefs aangenomen. Pas als we geloven wat Jezus heeft geleerd over Gods karakter,
houden we op Zijn naam tevergeefs te nemen.
Hoe begrijpen we dan de uitspraak: "de Heer zal hem niet onschuldig houden die zijn naam
tevergeefs neemt"? Er is een goede en logische verklaring voor dit vanuit het perspectief van
de Boom des Levens.
Degenen die een verkeerd begrip hebben van Gods karakter kunnen niet weten dat God al hun
zonden al heeft vergeven - zij weten niet dat God "de goddelozen rechtvaardigt". Waarom? Omdat
ze de leugen van het belonings- en strafsysteem geloven. Ze denken dat ze nog steeds
veroordeeld worden en dat is ook zo, maar hun veroordeling komt van de aanklager, niet van
God.
Degenen die Gods ware karakter niet kennen, kennen de vergeving die Jezus aan ons allen
kwam openbaren niet. Als we onze kennis van God's karakter uit een andere bron dan Jezus
Christus krijgen, dan zijn we verplicht om Zijn naam tevergeefs aan te nemen, en het is niet zo
dat God ons niet vergeeft, maar een geval waarin we bedrogen worden door ons eigen valse
begrip van God en Zijn vergeving.
Als we Gods ware karakter niet kennen, weten we ook niet dat we al vergeven zijn. God
houdt ons niet schuldig door Zijn wet van de agape-liefde, maar als we niet weten wat Zijn
agape-liefde is, dan weten we dit niet. En als we denken dat God opereert door beloning en
straf, dan zullen we denken dat God ons niet vergeeft. Het is op deze manier dat "de Heer
hem niet onschuldig zal houden die zijn naam tevergeefs neemt".
De goden hebben de mensheid geleerd en geconditioneerd door de Kennis van Goed en
Kwaad om de Schepper te zien als een strenge, onvergeeflijke, veroordelende dictator.
Degenen die luisteren naar de ijdele woorden van de goden blijven in hun schuldige staat omdat
ze niet de enige ware God kennen en daarom de onvoorwaardelijke vergeving van God niet
kunnen zien of begrijpen. Ze begrijpen niet wat genade of onverdiende gunst betekent, want in
het belonings- en strafsysteem is alles gebaseerd op verdienste of vernedering.
Johannes schreef over de genade van Jezus:
En het Woord werd vlees en woonde onder ons, en we zagen Zijn heerlijkheid, de
heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Johannes getuigde van Hem en riep uit: "Dit was Hij van wie ik zei: 'Hij die na mij
komt, heeft de voorkeur voor mij, want Hij was voor mij'. "En van Zijn volheid
hebben we allemaal ontvangen, en genade voor de genade. Want de wet is gegeven
door Mozes, maar de genade en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus.
Niemand heeft God ooit gezien. De eniggeboren Zoon, die in de boezem van de
Vader is, heeft Hem verklaard (Johannes 1:14-18, cursivering toegevoegd).
Niemand kan rust vinden voor zijn of haar schuldige ziel buiten het evangelie van Jezus
Christus, dat de openbaring is van Gods karakter van onvoorwaardelijke genade en liefde - dat
is het goede nieuws. Merk op hoe de apostelen Jezus beschreven:

Hem heeft God verheven tot Zijn rechterhand om Prins en Redder te zijn, om
berouw te geven [METANOIA: A CHANGE OF UNDERSTANDING ABOUT
GOD] aan Israël en vergeving van zonden (Handelingen 5:31, cursivering toegevoegd).
Jezus geeft ons berouw - opnieuw een begrip dat helaas zeer onbegrepen is. Het Griekse
woord voor berouw-metanoia betekent dat we van gedachten veranderen. Jezus geeft ons een
verandering van gedachten met betrekking tot Gods ware karakter. Hij toont een andere,
vriendelijkere, zachtere, meer genadige God. Hij onthult ons ook Gods vergeving van zonden,
omdat Hij ons leert over een vergevingsgezinde God van genade - een God die nooit iets tegen
ons heeft gehad. Door Jezus weten we dat we allemaal vrijelijk gerechtvaardigd zijn, vrijelijk
vergeven.
Laat het u daarom weten, broeders, dat door deze Man u de vergeving van zonden
wordt gepredikt (Handelingen 13:38, onderstreping toegevoegd).
Door Jezus wordt ons gepredikt dat God ons altijd had vergeven.
...om hun ogen te openen, om hen van de duisternis naar het licht te brengen en
van de macht van Satan naar God, opdat zij vergeving van zonden en een erfenis
ontvangen onder hen die geheiligd zijn door het geloof in Mij' (Handelingen 26:18,
cursivering toegevoegd).
De kracht van Satan houdt ons in slavernij aan schuldgevoelens en aan de veroordeling van
zijn belonings- en strafsysteem. Maar God geeft ons vergeving, die we moeten ontvangen,
aanvaarden en geloven. Deze vergeving is niet iets waar we om hoeven te smeken. Het is ons
al gegeven. Het was er altijd al, het was altijd de onze. Nu hoeven we het alleen nog maar te
geloven, te accepteren. Het is niet aan ons gegeven naar gelang we het verdienen of niet, maar
"naar de rijkdom van Zijn genade":
In Hem hebben we verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden, volgens
de rijkdom van Zijn genade (Efeziërs 1:7, onderstreping toegevoegd).
In Jezus hebben we vergeving van zonden volgens de rijkdom van Zijn genade - niet volgens
onze eigen goedheid.
...waarin we verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van zonden
(Kolossenzen 1:14, onderstreping toegevoegd).
Paul zegt het ook zo:
Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Wie heeft Zijn eigen Zoon niet
gespaard, maar Hem voor ons allen overgeleverd, hoe zal Hij met Hem niet ook alle
dingen vrijelijk aan ons geven? Wie zal een aanklacht indienen tegen God's
uitverkorenen? Het is God die rechtvaardigt. Wie is degene die veroordeelt
(Romeinen 8:31-34, cursivering toegevoegd)?

God rechtvaardigt ons. Hij veroordeelt ons niet. Wie is er dan wel tegen ons? Wie is dan wel
degene die ons veroordeelt? Paulus geeft geen antwoord op zijn eigen vraag, maar de Schrift
staat vol met bewijs dat er iemand is die tegen ons is:
Toen liet hij me Jozua de hogepriester zien die voor de engel des Heren stond, en
satan die aan zijn rechterhand stond om zich tegen hem te verzetten. En de Heer
zei tegen Satan: "De Heer berispte je, Satan! De Heer die Jeruzalem heeft gekozen,
berispte je! Is dit niet een merk dat uit het vuur is geplukt?" (Zacharia 3:1-2, nadruk
toegevoegd)
In deze passage staat Jezus op het punt Jozua te informeren dat hij terecht is - Jozua als
hogepriester staat in voor de hele mensheid als vertegenwoordiger daarvan. Maar Satan staat
aan Christus' rechterhand klaar om Jozua te beschuldigen en te veroordelen en om te stoppen met
Gods werk om hem te rechtvaardigen - het werk om Jozua's schuld weg te nemen door Gods
gratis geschenk van vergeving.
Let op wat Jezus doet: Hij berispt Satan en zijn beschuldigende geest, en Hij gaat door en
maakt Jozua vrij van alle beschuldigingen en schuldgevoelens. En in Openbaring hoofdstuk
twaalf vers tien, kunnen we getuige zijn van alle hemelse uitingen van de volgende woorden:
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).
Het antwoord op de vraag van Paulus, "wie is hij die veroordeelt?" is eenvoudig: het is Satan,
de slang, de grote rode draak, en zijn engelen, de vele goden. Zij veroordelen door hun morele
wet van Goed en Kwaad, zoals wij dat ook op menselijk vlak doen door dezelfde wet. Wij zijn
ook beschuldigers. Maar we maken een grote fout als we onze gevallen menselijke
karaktereigenschappen aan God toeschrijven. Door dat te doen, nemen we Zijn naam
tevergeefs aan.
Alleen Jezus heeft het recht om God te definiëren, want alleen Jezus is van bovenaf. En
Jezus liet een God zien waarin geen veroordeling jegens ons bestaat.
Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen,
maar om de wereld door Hem te redden (Johannes 3:17).
VIERDE GEBOD
Ten slotte roept het vierde gebod ons op om te onthouden dat God een Schepper is, een
levens-gever:
4. Exodus 20:8-11: Denk aan de sabbatdag, om het heilig te houden. Zes dagen zult gij
werken en al uw werk doen: Maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God;
daarin zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, uw dienstknecht,

noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is:
Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde, de zee, en alles wat daarin is,
gemaakt en op de zevende dag rust gegeven; daarom heeft de Heer de sabbatdag
gezegend, en hem geheiligd.
De studie van het vierde gebod voert ons helemaal terug naar het begin van de geschiedenisen scheppingsweek van de aarde: "Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde, de
zee en alles wat zich daarin bevindt, gemaakt en de zevende dag rust gegeven." Wat is er met
de zevende dag, de sabbat, die zo bijzonder is? Waarom heeft God zo'n groot belang gehecht
aan een dag? Moeten we ons daar zorgen over maken? Als dat zo is, waarom?
Door de eeuwen heen hebben velen de sabbat gehouden en zelfs vandaag de dag houden
velen hem nog steeds zonder echt te begrijpen waarom. In feite zouden we durven zeggen dat
de sabbat centraal staat in de kosmische strijd die heeft plaatsgevonden tussen God en Satan,
en dat als we ons niet bewust zijn van de ware betekenis van de sabbat, we altijd in gebreke
zullen blijven om de sabbat in het vlees van Satan's systeem van werken uit de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad te houden. Dit betekent dat velen de sabbat gewoon houden om
er zeker van te zijn dat ze zich aan de geboden houden zodat ze gered kunnen worden - om
beloond te worden - en niet omdat ze de diepe spirituele betekenis van de sabbat begrijpen. De
meesten houden zich dus niet aan de sabbat "in de geest en in de waarheid".
Aan het einde van de week van de schepping zei God: "Denk aan de sabbatdag om het
heilig te houden. Zes dagen zult gij werken, en al uw werk doen; maar de zevende dag is de
sabbat van de Here, uw God; daarin zult gij geen werk doen".
Er zijn hier zeven woorden waar we ons op willen richten en die we willen onderzoeken. Dat
zijn ze: "onthoud," "sabbatdag," "heilig," "werk," "zevende dag," "uitgerust," en "gezegend."
Zodra we deze woorden ontleden, zullen we beginnen met het zien van een foto gevuld met
de ware schoonheid van de sabbat.
Wat moeten we onthouden? Wat roept God ons op om te doen als Hij zegt "herinneren"?
Volgens de Oude Hebreeuwse Lexicon (AHL) betekent het woord "herinneren" "een
herinnering aan gebeurtenissen uit het verleden of om te handelen naar aanleiding van een
gebeurtenis uit het verleden". Dus, hier is het ding dat we ons moeten herinneren uit het
verleden is de sabbatdag, wat volgens AHL weer betekent "het stopzetten van werk of
activiteit om te rusten."
Dit brengt ons terug naar het scheppingsverhaal in het boek Genesis waar God de hemel en
de aarde in zes dagen schiep en op de zevende dag rustte. Dit is wat we ons moeten
herinneren: die laatste dag, die zevende dag, de dag aan het einde van de zes werkdagen.
Het Gebod zegt dat we "de sabbat heilig moeten houden", en volgens de Concordantie van
de Sterke betekent "heilig" "schoon zijn (causaal maken, uitspreken of waarnemen als),
ceremonieel of moreel".

De woorden "rein" en "heilig" in de Bijbel hebben dezelfde betekenis: het zijn bijvoeglijke
naamwoorden die iets of iemand beschrijven die absoluut zuiver is, zonder vermenging,
volledig ongerept. Bovendien geven ze ook dezelfde betekenis als het woord 'licht', zoals dat
door Johannes in 1 Johannes, hoofdstuk één, vers vijf, wordt gebruikt: "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."
Dezelfde boodschap wordt gegeven door de symboliek van een vlekkeloos lammetje, dat
heilig en schoon is, zonder vlekken. Als we de Levensboom tegenover dit concept stellen,
zullen we zien dat het ook zuiver, schoon, ongemengd, vlekkeloos, zonder smet, "helemaal
geen duisternis" is.
Dat de woorden "heilig" en "onheilig" synoniem zijn met de woorden "schoon" en "onrein"
wordt duidelijk gemaakt in het Boek van Ezechiël:
Haar priesters hebben Mijn wet overtreden en Mijn heilige dingen ontheiligd; ze
hebben geen onderscheid gemaakt tussen het heilige en het onheilige, noch
hebben ze het verschil tussen het onreine en het reine bekend gemaakt; en ze
hebben hun ogen verborgen voor Mijn sabbatten, zodat Ik onder hen ontheiligd ben
(Ezechiël 11:26, cursivering toegevoegd).
Hier wordt door het Hebreeuwse parallellisme "heilig" hetzelfde als "schoon" en "onheilig"
hetzelfde als "onrein" aangetoond. Het verschil tussen "heilig" en "onheilig" en "schoon" en
"onrein" is te zien als we de twee Bomen in het midden van de Tuin vergelijken. De Boom des
Levens was zuiver, zonder vermenging, schoon; maar de Boom van de Kennis van Goed en
Kwaad heeft een mengeling van tegenstellingen - Goed en Kwaad. Van de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad kan niet gezegd worden dat hij "helemaal geen duisternis heeft".
Dus, het is onzuiver, gemengd, "onheilig," "onrein."
In de Bijbel worden "beelden" of "afgoden" gekarakteriseerd als "onrein":

U zult ook de bedekking van uw beelden van zilver bevuilen,
En het ornament van uw gegoten afbeeldingen van goud.
Je zult ze weggooien als een onrein ding;
Je zult tegen ze zeggen, "Ga weg" (Jesaja 30:22).
Zo zegt ook de profeet Zachariah:
"Het zal op die dag zijn," zegt de Heer der heerscharen, "dat ik de namen van de
afgoden uit het land zal afsnijden, en zij zullen niet meer herinnerd worden. Ik zal ook
de profeten en de onreine geest uit het land doen vertrekken' (Zacharia 13:2,
cursivering toegevoegd).

Jezus zelf gebruikte deze taal toen Hij over demonen sprak:
En toen Hij zijn twaalf discipelen tot Hem had geroepen, gaf Hij hun macht over
onreine geesten, om ze uit te drijven en om alle soorten ziekten te genezen (Mattheüs
10:1, onderstreping toegevoegd).
Het Complete Woordstudiewoordenboek voegt een nieuwe laag van begrip toe wanneer het
het volgende zegt over het woord "heilig":
Het werkwoord, in de eenvoudige stam, verklaart de handeling van de afzondering, het
heilig zijn (d.w.z. het onttrekken van iemand of iets aan het godslasterlijke of gewone
gebruik).
Dus we zien dat het woord 'heilig' ook betekent dat je je moet onderscheiden. Dus, als de
sabbat heilig is, dan zet God de sabbat 'apart'. Maar waar heeft Hij het van onderscheiden? Het is
duidelijk dat God de sabbat heeft onderscheiden van de andere zes dagen van de scheppingsweek,
wat betekent dat als de zevende dag heilig en rein is, de eerste zes dagen die leiden naar de
zevende dag van de schepping onheilig en onrein zijn.
Op dit moment kan de lezer zich afvragen: "Hoe kun je zeggen dat de eerste zes dagen van
de schepping onheilig en onrein zijn als de zonde nog niet eens op aarde is opgedoken? Maar
was dat niet zo? Was Satan niet al in opstand gekomen in de hemel? Was zijn Boom niet al in
de Hof voordat Adam en Eva ervan aten? We moeten verder kijken dan de letterlijke betekenis
van de week van de schepping als we de ware betekenis ervan willen begrijpen. Ja, het was en is
een letterlijke week, maar er is veel meer aan de hand. Er is een grotere symbolische betekenis aan
die week verbonden, daar zullen we snel achter komen.
Ook op de zevende dag was er geen werk te doen, terwijl er op de zes dagen wel gewerkt
moest worden. Bovendien zou de zevende dag een rustdag zijn van het werk van de
voorgaande zes dagen. Wat is de betekenis van al deze dingen? Wat betekent het om de
sabbatdag heilig te houden? Betekent het eenvoudigweg dat men moet stoppen met werken en
werken en dat men fysiek moet rusten? Of is er een grotere spirituele betekenis aan
verbonden?
De Bijbel geeft aan dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar rusten. Denk eens aan
wat Paulus hierover schreef in het Boek der Hebreeën:
Laten we daarom, aangezien er een belofte blijft bestaan om Zijn rust te betreden,
vrezen dat niemand van jullie daar tekort schiet. Want het evangelie werd inderdaad
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 degenen die het
hoorden. Want wij die hebben geloofd, gaan die rust wel in, zoals Hij heeft gezegd:
"Dus ik heb gezworen in Mijn toorn, 'Ze zullen niet in Mijn rust komen,' " hoewel de
werken vanaf het begin van de wereld klaar 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"; en opnieuw op deze plaats: "Zij zullen niet in mijn rust
komen."
Aangezien het daarom blijft dat sommigen het moeten betreden, en degenen aan
wie het eerst werd gepredikt niet zijn binnengekomen vanwege
ongehoorzaamheid, wijst Hij opnieuw een bepaalde dag aan, die in David zegt:
"Vandaag," na zo'n lange tijd, zoals het is gezegd:
"Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard dan je hart niet." Want als Joshua ze rust had
gegeven, dan had hij daarna niet meer over een andere dag 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 4:1-11, nadruk toegevoegd).
Paulus richt zich hier slechts op één ding: hij richt zich op het aangaan van "rust" en op het
stoppen met "werken", en hij vergelijkt dit alles met de scheppingsweek, waar de eerste zes
dagen bedoeld waren voor het werk en de zevende dag voor de rust. Kun je zien dat Paulus de
scheppingsweek gebruikt als een type, een voorbeeld, als een sjabloon voor een veel grotere
geestelijke werkelijkheid? Kun je zien dat als we vast komen te zitten in het type, we de grotere
les zullen missen, die de antitype is?
Paulus maakt ook een zeer interessant punt: hij stelt dat Jozua, die de kinderen van Israël
naar het Beloofde Land had geleid, hen niet "rust had gegeven". En zijn logica is dat als Jozua
hen rust had gegeven "hij [GOD] daarna niet meer over een andere dag zou hebben
gesproken". Als ze die rust al hadden gekregen, dan zou er geen 'andere dag' zijn waarop ze die
'rust' zouden krijgen.
Bovendien geeft Paulus ons de reden waarom het volk niet kon ingaan op die rust die God
wilde dat het zou ingaan: "Het woord dat ze hoorden heeft hen niet geholpen, niet vermengd
met het geloof in hen die het hoorden." Het was gebrek aan geloof, ongeloof, dat Paulus later
als 'ongehoorzaamheid' bestempelde - 'Laten we daarom ijverig zijn om die rust binnen te
gaan, zodat niemand volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid valt'.
We stellen de vraag: waarom kon Joshua ze geen "rust" geven? Het antwoord is dat Jozua
slechts een type was; hij was niet de antitype. Jezus, de antitype, is de enige die ons die "rust"
kan geven. Zoals Hij zei:
Komt tot Mij, allen die werken en zwaar beladen zijn, en Ik zal jullie rust geven
(Matteüs 11:28, onderstreping toegevoegd).
Merk op dat Jezus "rust" aanbiedt van "arbeid", van werk, wat een zware, zware last is. Is het
toeval dat de woorden van Jezus volledig in overeenstemming zijn met waar we het hier over
hebben gehad? Het is geen toeval, Vrienden; Jezus wist precies waar Hij het over had. Hij wist
dat "werken", Satan's systeem van beloning en straf, een probleem was voor ons mensen. Hij
wist het helemaal vanaf het begin toen Hij het probleem bij de scheppingsweek blootlegde

door ons te laten zien dat we gedurende zes dagen zouden werken, maar op de zevende dag
zouden we rusten.
We hopen dat het duidelijk is geworden dat het houden van de sabbat niet per se betekent
dat je letterlijk moet rusten van een zware week op het werk, of dat je eeuwenoude tradities en
rituelen op de zevende dag moet uitvoeren. Er is een veel grotere spirituele toepassing en
betekenis aan dit alles, een die ieder mens raakt.
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DE WARE BETEKENIS VAN DE SABBAT

We hebben gezien dat God in de scheppingsweek de zevende dag heeft gereserveerd om
heilig en rein te zijn, een dag waarop er geen werk te doen was. Het enige wat het onderscheidt
is de rest van de week - de eerste zes dagen. Wat is de betekenis van het feit dat de zevende dag
gescheiden is van de werkweek - de eerste zes dagen van de schepping?
Neem het voorbeeld van het lammetje, we weten allemaal dat het Jezus voorstelt. Het lam is
het type, Jezus is de antitype. Het witte, vlekkeloze lam staat voor reinheid en heiligheid. Het
tegenovergestelde van een vlekkeloos lammetje is een lammetje dat vlekken en smetten heeft.
Vlekken en vlekken zouden ervoor zorgen dat een lam niet langer wit is, en dus niet langer
zuiver. In plaats daarvan zouden die vlekken en smetten ervoor zorgen dat een lamsvlees een
mengeling van zwart en wit, licht en duisternis heeft. Wat betekenen deze dingen? Wat is het
principe dat het vlekkeloze lam en de sabbat gemeen hebben? Is er hier een groter geheel dat
we nog niet hebben gezien? Wat is de grotere betekenis van de zevende dag, die geacht wordt
heilig en schoon te worden gehouden en waarin geen werk zou worden verricht?
Volgens het gebod "zult u over zes dagen werken en al uw werk doen, maar de zevende dag
is de sabbat van de Heer, uw God; daarin zult u geen werk doen".
In tegenstelling tot de heilige sabbat, moeten de eerste zes dagen van de scheppingsweek, die
"werk"-dagen, "onheilig" zijn, omdat de sabbat van hen gescheiden is, en de sabbat heilig en
schoon is. De boodschap hier is dat het vlekkeloze lamsvlees geen vlekken heeft, en de sabbat
heeft geen werken - daarom zijn ze beiden zuiver, schoon.
In het Oude Testament werd een lamsvlees als onheilig en onrein beschouwd. De werkweek
is onheilig en onrein omdat de sabbat, die heilig en schoon is, erbuiten valt. Zo zijn de eerste
zes dagen van de week onheilig en onrein. We hopen dat het symbolische beeld dat hier wordt
geschilderd in beeld komt, maar de echte test is deze: zullen we iets vinden dat een mengeling van
licht en duisternis suggereert in de eerste zes dagen van de schepping? Zo ja, dan wordt dit
alles bevestigd en vallen alle stukken op hun plaats.
Voordat we dieper ingaan op de antwoorden op deze vragen, moeten we iets waarnemen
over hoe de Schepper economie gebruikt in zijn creatie. Neem bijvoorbeeld het skelet: hoeveel
verschillende vormen zijn er aangepast aan die eenvoudige structuur? God neemt één concept
en rekt het tot het uiterste uit. Een ander scheppingsproces dat God graag lijkt te gebruiken is
de fractal. In de wiskunde is een fractal:
een curve of geometrische figuur waarvan elk deel hetzelfde statistische karakter heeft
als het geheel" (https://www.lexico.com/definition/fractal).

Een andere definitie van een fractal state:
Een fractal is een eindeloos patroon. Fractals zijn oneindig complexe patronen die zich
over verschillende schalen heen bevinden. Ze worden gecreëerd door een eenvoudig
proces steeds opnieuw te herhalen in een doorlopende feedbacklus. Gedreven door
recursie zijn fractals beelden van dynamische systemen - de beelden van Chaos.
Geometrisch gezien bestaan ze tussen onze vertrouwde dimensies in. Fractale patronen
zijn uiterst vertrouwd, omdat de natuur vol zit met fractals. Bijvoorbeeld: bomen,
rivieren,
kustlijnen,
bergen,
wolken,
zeeschelpen,
orkanen,
etc.
(https://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/).
Broccoli is een fractal - het kleinste stuk heeft dezelfde structuur als het grootste stuk.
Romanesco broccoli is een fractal-"de gelijkaardige kegelvormige uitsteeksels zijn samengesteld
uit spiraalvormige kleine knoppen" (https://thesublimeblog.org/2020/02/19/fractalseverywhere/). Een bladnerf netwerk is een fractal structuur. Een kamvormige nautilusschelp is
een ander voorbeeld van een fractal die in de natuur voorkomt.
Hetzelfde soort structuren is te vinden in de Bijbel. Daar wordt het type en antitypes
genoemd: dit zijn net bijbelse fractals. Zoals we hebben gezien, is een type een persoon, ding
of gebeurtenis die een voorbode is van een toekomstige persoon, ding of gebeurtenis. Een
antitype is de persoon, het ding, of de gebeurtenis die een voorbode is van het type of het
symbool. Hier zijn enkele meer bijbelse voorbeelden van types en antitypes.
PHARAOH
Farao, koning van Egypte, is een voorbeeld van een type-Pharao is een type Satan-Satan is de
antitype van de Farao. Hier zijn de parallellen tussen hen: Farao liet het volk dienen in harde
slavernij (Exodus 1: 14)-Satan houdt de mensheid in slavernij tot zonde en dood (Jesaja 14: 3).
Farao liet het volk niet gaan (Exodus 5: 2)-Satan laat zijn gevangenen niet vrij (Jesaja 14: 17).
Farao stierf in de Rode Zee (Exodus 15: 4)-Satan zal vergaan in de vuurzee (Openbaring 20:
10).
NEBUCHADNEZZAR
Nebukadnezar is een ander type Satan. Nebukadnessar was de koning van Babylon (Daniël 1:
3)-Satan is de koning van Babylon (Jesaja 14: 3, 12). In het boek Daniël nam Nebukadnessar
het volk van God gevangen (Daniël 1: 3)-Satan nam de aarde gevangen (Mattheüs 4: 8-9). Het
koninkrijk van Nebukadnessar werd gesymboliseerd door een boom (Daniël 4: 20-22)-Satan's
koninkrijk wordt gesymboliseerd door een boom (Genesis 3: 1-4). Nebukadnessar liet alle
mensen voor hem buigen (Daniël 3)-Satan zal proberen om alle mensen voor hem te laten
buigen (Openbaring 13: 11-17).

MOSES
Een ander voorbeeld van een type is Mozes: hij is een type van Jezus. Mozes bracht veertig
jaar in de woestijn door voordat hij met zijn bediening begon - Jezus bracht 40 dagen in de
woestijn door voordat hij met zijn bediening begon. Mozes leidde de kinderen van Israël uit de
slavernij van Egypte - Jezus leidt zijn volk uit de slavernij van de zonde en de dood. Mozes zei:
"De Heer zal een andere profeet oprichten zoals ik." -Jezus was die andere profeet. God gaf
Mozes de wet - Jezus voldeed aan de wet. Mozes leidde het volk naar het beloofde land - Jezus
leidt het volk naar de nieuwe aarde "waarin de gerechtigheid woont" (2 Petrus 3:13).
CREATIEWEEK
Als je dan ziet hoe God's geest op zo'n manier werkt, dan is het niet verwonderlijk dat God
de scheppingsweek als een soort van de geschiedenis van de aarde heeft ingesteld. We kunnen
de zeven scheppingsdagen bekijken en ze als een fractal zien, waarbij de zeven letterlijke dagen
gelijk staan aan zevenduizend jaar.
Dit idee dat de letterlijke week een soort van de geschiedenis van de aarde is klinkt voor
sommigen misschien absurd, maar de symbolische betekenis ervan wordt bevestigd in het
Boek Genesis:
Dit zijn de generaties van de hemel en van de aarde toen ze werden geschapen op
de dag dat de Here God de aarde in de hemelen maakte (Genesis 2:4, cursivering
toegevoegd).
Het Hebreeuwse woord voor "generaties" is het woord tôlēdôt. Hier is hoe Strong's
Concordance dit woord beschrijft:
Dit Hebreeuwse sleutelwoord draagt de notie van alles wat in iemands leven en dat
van zijn of haar nakomelingen voorkomt met zich mee (Gen 5:1; Gen 6:9). In het
meervoud wordt het gebruikt om de chronologische processie van de geschiedenis
aan te duiden zoals de mens deze vorm geeft. Het verwijst naar de opeenvolgende
generaties in één familie (Gen 10:32); of een bredere verdeling per geslacht (Num
1:20 e.v.). In Gen 2:4 is het woord verantwoordelijk voor de geschiedenis van de
geschapen wereld (cursivering toegevoegd).
De Apostel Petrus liet zien dat hij begreep dat de week van de schepping een soort van
wereldgeschiedenis was toen hij in zijn tweede brief het volgende schreef:
Geliefden, ik schrijf u nu deze tweede brief (waarin ik jullie beide zuivere geesten
opwek bij wijze van herinnering), opdat jullie aandacht hebben voor de woorden die
eerder door de heilige profeten zijn gesproken en voor het gebod van ons, de apostelen
van de Heer en de Heiland, die dit als eerste weten: dat er in de laatste dagen spotters
zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: "Waar is de belofte

van zijn komst? Want sinds de vaders in slaap zijn gevallen, gaat alles verder
zoals het was vanaf het begin van de schepping. ”
Merk op dat wat spotters hier in twijfel trekken de timing van de tweede komst van de Heer is.
Hij brengt ons ook terug naar "het begin van de schepping". Dus Peter gaat verder met het
uitleggen:
Daarvoor vergeten ze opzettelijk: dat door het woord van God de hemelen van
oudsher waren, en de aarde die uit het water en in het water stond, [A
REFERENCE TO THE SECOND DAY OF CREATION] waardoor de wereld die
toen bestond ten onder ging, overspoeld met water [A REFERENCE TO THE
SECOND MILLENNIUM WHEN THE FLOOD TOOK PLAATS]. Maar de
hemelen en de aarde die nu door hetzelfde woord bewaard worden, zijn gereserveerd
voor het vuur tot de dag van het oordeel en de verdoemenis van de goddeloze mensen.
Maar, geliefden, vergeet dit ene ding niet, dat bij de Heer één dag is als
duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De Heer is niet slap met betrekking tot
Zijn belofte, zoals sommige tellen slapte, maar is lankmoedig naar ons toe, niet bereid
dat iemand vergaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:1-8, cursivering
toegevoegd).
Wat Petrus hier net deed was bevestigen dat de scheppingsweek een fractal is en dat de
zeven letterlijke scheppingsdagen gelijk zijn aan zevenduizend jaar geschiedenis van de aarde.
Wat hij in essentie zei is dit: deze spotternijers die zeggen dat Jezus ver weg is in de toekomst
"opzettelijk vergeten" dat de tweede dag van de schepping - de dag waarop God door het
woord van Zijn mond het water van het water scheidde en de aarde dus "uit het water en in
het water stond" - een soort vloed is - het tweede millennium, "waardoor de wereld die toen
bestond is vergaan en met water is overstroomd".
Peter opent onze ogen voor het feit dat de letterlijke scheppingsweek een type is en de
antitype de zevenduizend jaar van de geschiedenis van de aarde. Daarom is de scheppingsweek
niet alleen letterlijk maar ook profetisch. En de profetische scheppingsweek ligt en ligt altijd op
schema! Dit betekent dat Jezus' wederkomst niet in een verre onbekende tijd zal plaatsvinden,
maar dat Hij zal komen net voor het begin van de sabbat, aan het einde van de zesde dag - het
zesde millennium. Er is genoeg bewijs hiervoor in de Bijbel.
De profetische betekenis van de scheppingsweek is al door Petrus uitgelegd: op de tweede
dag verdeelde God de wateren van de wateren, en op de tweede duizendste millennium kwam
de zondvloed. Op de vierde dag schiep God de zon, en Jezus Christus, de zon van de
gerechtigheid, kwam aan het einde van het vierduizendste jaar. Op de zesde dag schiep God de
mens naar Zijn beeld, en aan het einde van het zesduizendste jaar zullen de
honderdvierenveertigduizend de naam van de Vader in hun voorhoofd geschreven hebben,
naar Gods beeld.

Zo zal de tweede komst van de Heer precies op tijd gebeuren zoals voorspeld. Hij zal aan het
einde van de zesde dag komen, en de sabbat, de dag van de Heer, de zevende dag, zal het
zevende millennium zijn, de duizend jaar van rust voor de aarde.
Dus stellen we de vraag: waar staan we in deze tijdlijn sinds Jezus 2000 jaar geleden kwam?
We zijn aan het einde van de zesduizend jaar, net voor het begin van het zevende millennium!
In het vierde gebod had God verklaard: "zes dagen zult u werken en al uw werk doen," en we
hebben dit altijd begrepen als van toepassing op de letterlijke zesdaagse week. En de zevende
dag "is de sabbat van de Heer, uw God". Daarin zult u geen werk doen, 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".
Er is geen sprake van dat er een letterlijke wekelijkse toepassing van dit gebod is, maar zoals
het type altijd wijst op de antitype, dan wijst de letterlijke week van de schepping op een veel
groter beeld, dat is de 6000 jaar van Satan's werken systeem van de Boom van de Kennis van
Goed en Kwaad. Het wijst op het systeem van de beloning en de straf, dat is de
ongerechtigheid die in Lucifer werd gevonden toen hij in opstand kwam tegen God's
universele orde van de agape-liefde.
De sabbat vertegenwoordigt een tijdperk waarin er geen werken uit de Boom van de Kennis
van Goed en Kwaad zullen zijn. Het vertegenwoordigt Gods koninkrijk van genade dat
volgens Petrus "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waar gerechtigheid woont".
Eerder spraken we over wat de echte test met betrekking tot de werkweek was: zullen we in
de eerste zes dagen van de schepping een mengeling van licht en duisternis aantreffen? In het
verslag van de schepping zijn aanwijzingen te vinden die ons helpen de kwesties te begrijpen
die betrokken zijn bij de controverse tussen God en Satan. Een van deze aanwijzingen is dat na
elke dag van de schepping de woorden "avond en ochtend" worden toegevoegd. Bijvoorbeeld,
"de avond in de ochtend was de eerste dag," of, "de avond in de ochtend was de tweede dag",
enzovoort. Dit patroon herhaalt zich tot de zesde dag, en men kan niet anders dan opmerken
dat 's avonds en 's morgens' een mengeling is van licht en duisternis.
Maar als het gaat om de zevende dag, is er geen sprake van 's avonds en 's morgens. Is dit
belangrijk? Of is het slechts een vergissing van Mozes' kant? Dat dit veelbetekenend is, blijkt
uit het feit dat in het Boek Openbaring, wanneer men over de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde spreekt, Johannes de Openbaring zegt dat de poorten van het Nieuwe Jeruzalem
"overdag helemaal niet gesloten zullen zijn, want daar zal geen nacht zijn" (Openbaring
21:25).
De grote boodschap van de zevende dag, de sabbat, of de rest van de Heer, is dat er in zijn
koninkrijk geen vermenging is van licht en duisternis. Dit is dan de boodschap die Johannes
van Jezus heeft gehoord en ons verklaart, "dat God licht is en in hem helemaal geen duisternis
is". Dit is ook in overeenstemming met de symboliek rond Jezus Christus wiens
kledingstukken zo wit zijn als sneeuw, waarvan de principes worden voorgesteld door de

Boom des Levens - een enkel principe - en die ook wordt voorgesteld door een vlekkeloos,
ongeschonden lammetje.
Als God ons vraagt om de zevende dag heilig te houden, wijst Hij ons op iets heel
belangrijks. Hij wijst ons erop dat deze dag een schone dag is, zonder een mengeling van licht
en duisternis. De sabbat is een dag die losstaat van de rest van de week en die een mengeling
van licht en duisternis bevat, een mengeling die het onheilig, onrein maakt.
En daarmee samenhangend is het feit dat er bij de sabbat geen werken betrokken zijn. Maar
de zes dagen van de week zijn gerelateerd aan werken. Dit zijn de werken van de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad, die onheilig en onrein is, met een mengeling van licht en
duisternis.
De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad werd in het centrum van de Tuin geplaatst - in
het centrum van de controverse tussen God en Satan. Precies in het midden van de Tuin
stonden de twee bomen die symbool staan voor twee verschillende soorten bestuur op basis
van twee verschillende principes en bestuurd worden door twee verschillende heersers.
De sabbat werd aan de mensheid gegeven om ons te helpen onderscheid te maken tussen de
heerser van de zes dagen - Satan, die al zesduizend jaar over de aarde heerst - en de heerser van
de zevende dag - de Schepper. Het werd ons gegeven zodat we het verschil kunnen zien tussen
de kleine god van de werken en de grote god van de genade. De sabbat moet ons helpen om
de verwarring over de god van beloning en straf en de God van de onvoorwaardelijke liefde uit
elkaar te halen. Het zou ons ook moeten helpen om te zien dat de god van deze wereld al
zesduizend jaar lang de dood brengt, maar dat de Scheppersgod alle dingen zal vernieuwen - hij
zal het leven terugbrengen op onze planeet. Dit blijkt uit het feit dat de meeste
genezingswerken van Jezus op de sabbat plaatsvonden.
Nu gaf hij les in een van de synagogen op de sabbat. En zie, er was een vrouw die
achttien jaar lang een geest van zwakheid had, en die voorovergebogen was en zichzelf
op geen enkele manier kon opvoeden. Maar toen Jezus haar zag, riep Hij haar tot Hem
en zei tegen haar: "Vrouw, je bent verlost van je zwakheid". En Hij legde Zijn handen
op haar, en onmiddellijk werd ze rechtgezet, en verheerlijkte God. Maar de heerser van
de synagoge antwoordde met verontwaardiging, omdat Jezus op de sabbat genezen
was; en hij zei tegen de menigte: "Er zijn zes dagen waarop de mensen moeten werken;
kom daarom en word op hen genezen, en niet op de sabbatdag". De Heer antwoordde
hem toen en zei: "Hypocriet! Verliest niet ieder van jullie op de sabbat zijn os of ezel
van de stal en leidt hem weg om hem te drenken? Zou deze vrouw, die een dochter
van Abraham is, die door Satan voor achttien jaar is gebonden, dan niet van deze band
op de sabbat moeten worden losgemaakt? En toen Hij deze dingen zei, werden al Zijn
tegenstanders te schande gemaakt; en al de menigte verheugde zich over alle glorieuze
dingen die door Hem gedaan werden (Lucas 13:10-17).
Satan heeft de aarde zesduizend jaar lang "gebonden" gehouden, maar de Heer zal de aarde
"losmaken" van deze band op de sabbat, de dag die aan de Heer toebehoort. De profeet Jesaja
wijst naar het zevende millennium als hij zegt:

Het zal geschieden op die dag dat de Heer u rust geeft van uw verdriet, en van uw
angst en van de harde slavernij waarin u bent gemaakt om te dienen, dat u dit
spreekwoord tegen de koning van Babylon zult opnemen en zult zeggen: hoe de
onderdrukker heeft opgehouden, de Gouden Stad heeft opgehouden te bestaan! De
Heer heeft de staf van de goddelozen, de scepter van de heersers, gebroken; hij die
het volk in toorn slaat, die de volkeren in woede regeert, wordt vervolgd en
niemand belemmert (Jesaja 14:3-6, KJV, cursivering toegevoegd).
Gedurende zesduizend jaar heeft Satan de volkeren van de aarde "in toorn geslagen met een
voortdurende beroerte" door middel van zijn wet van Goed en Kwaad. Hij regeerde de
volkeren in woede door middel van de morele wet van beloning en straf - dit is "de staf van de
goddelozen, de scepter van de heersers". Jesaja gaat verder met te zeggen:
de hele aarde is in rust en stilte, ze breken uit in zingen. De cipressen verheugen zich
inderdaad over u en de ceders van Libanon, die zeggen: "Sinds u gekapt bent, is geen
enkele houthakker meer tegen ons opgestaan".
De zesduizend jaar van Satan's heerschappij onthult zijn karakter als een vernietiger. De sabbat
onthult het karakter van God als een Schepper. De sabbat is het hoogtepunt van de eerste drie
geboden waarin God ons probeert te vertellen dat we Hem, de Schepper, niet moeten
verwarren met de Vernietiger.
En zo, na zijn scheppingswerk, rustte de Heer op de zevende dag. Het Hebreeuwse woord
voor "uitgerust" dat in het Tien Gebod in het Boek van Exodus wordt gebruikt, is het woord
nûach. De Oude Hebreeuwse Lexicon legt uit wat nûach betekent:
De herder zou zijn kudde naar een waterplaats leiden. Hier is water om te drinken en
groen gras om te weiden. Zodra de kudde aankomt, zijn ze vrij om te rusten na de
lange reis. Een begeleide reis naar een rustplaats. Een zucht van rust (Oud-Hebreeuws
Lexicon).
Dit herinnert ons aan de belofte dat onze Goede Herder ons, Zijn kudde, zal leiden naar
"een plaats van water" - het "water van het leven". Daar zullen we "water hebben om te
drinken en groen gras om te weiden." Zodra we aankomen, zullen we vrij zijn om te rusten "na
de lange reis" van zesduizend jaar, "een begeleide reis naar een plaats van rust." Isaiah
voorspelde dat "de hele aarde" "in rust en stilte" zal zijn en dat we "in zingen zullen
uitbarsten." Dit is de betekenis van de sabbatrust. De aarde zal rusten van Satan's werksysteem
omdat Gods genade op de aarde zal heersen.
Dit brengt ons bij het laatste woord, het woord 'gezegend'. De Heer heeft de zevende dag
"gezegend" als een voorspelling dat op een dag Gods genade, die de "weg der zegeningen" is,
de wet van ons land zal zijn. God heeft ook de sabbat gezegend, omdat Hij ons daarin de gave
van leven zal geven door de opstanding die zal plaatsvinden bij Jezus' wederkomst, aan het
begin van het zevende duizendste jaar.

Dit is de diepere spirituele betekenis voor de sabbat. Maar deze betekenis kan niet worden
begrepen, tenzij we het in de context van de grote controverse tussen God en Satan plaatsen.
We moeten het zien in de context van de kosmische polemiek.
We hebben een heel hoofdstuk gewijd aan de sabbat in het eerste boek van onze God in de
Proefserie, The Demonization of God Unmasked. Er is veel meer over de betekenis van de sabbat.
Dit gebod leidt ons naar de herinnering aan iets heel belangrijks over onze God: Hij is de
Schepper. Hij is niet de Vernietiger. Hij is veeleer onze Verlosser en Verlosser - Hij die ons
bevrijdt van de slavernij van de Vernietiger.
God is alles wat Jezus heeft geopenbaard: Hij is de vriend van de mensheid. Hij is de enige
echte vriend van de zondaars. Hij is barmhartig, barmhartig, vergevingsgezind, zelfingenomen.
Hij is geen aanklager. Hij is de levengever, de verlosser en de genezer. Er is geen duisternis in
Hem, geen kwade eigenschap in Hem, geen geweld in Hem, geen straf in Hem. Hij is de
Vredevorst. Hij heeft ons alle zonden vergeven. De sabbat werd ons gegeven zodat we nooit
zouden vergeten dat God onze Schepper is en niet onze meedogenloze, wrede, straffende
Vernietiger.
"De toorn van God" wordt geopenbaard tegen iedereen die God blijft zien in het valse licht
dat Satan op Hem werpt vanaf het moment dat Adam en Eva van de Boom van de Kennis van
Goed en Kwaad aten. Waarom? Omdat zoals wij geloven, zo zal het met ons gedaan worden.
Door in de valse god te geloven, geven we onszelf in zijn handen.
Nogmaals, let op de volgende woorden: deze toorn is geen willekeurige straf van God, maar een
natuurlijk gevolg van wat wij over Hem geloven. Ons geloof over God bepaalt welke jurisdictie
we vallen - of we nu onder Gods jurisdictie vallen of onder die van Satan. In Gods kamp zal er
liefde, licht en leven zijn. In het kamp van de aanklager zal er vernietiging, duisternis en dood
zijn.
Hoe we God zien zal bepalen wat we van Hem verwachten. Het zal bepalen hoe we ons tot
Hem verhouden en hoe we ons tot elkaar verhouden. Het zal bepalen naar welke morele wet
we leven. Het zal ook bepalen wie we in onze kern zijn, omdat we onszelf onvermijdelijk
modelleren naar de God waar we in geloven. Als we God als een Vernietiger zien, zullen we
destructieve mensen worden. Als we God zien als onvergeeflijk, veeleisend en wreed, zullen we
hetzelfde worden. Als we God als straf zien, zullen we de mensen om ons heen straffen.
De sabbat is voor ons nutteloos, tenzij we het houden met het ware begrip van de God van
de sabbat. Als we het ware karakter van God niet kennen, dan wordt het houden van de sabbat
alleen maar werken - we doen het gewoon omdat we het gevoel hebben dat we het moeten
doen om de geboden te onderhouden en gered te worden. Degenen die de sabbat op deze
manier houden kunnen niet wachten tot de sabbatdag voorbij is, zodat ze terug kunnen gaan
naar het echte leven. Ze kijken reikhalzend uit naar de zonsondergang, zodat ze de dingen die
ze echt liefhebben kunnen nastreven op het moment dat de dag voorbij is.

Het niet kennen van de ware God van de sabbat is wat de Bijbel bedoelt met goddeloosheid.
De goddeloosheid is dus de wortel van alle kwaad. Ongoddelijkheid is het verkeerd voorstellen
van God, het toeschrijven van een vals karakter aan Hem en het plegen van de ultieme
godslastering: het toeschrijven van het vernietigende karakter van Satan aan Hem.

8

ONGERECHTIGHEID VAN MANNEN

DE LAATSTE ZES GEBODEN
We hebben gezien wat het woord "goddeloosheid" betekent volgens de Schrift. Maar de
volgende uitspraak van Paulus gaat verder met te zeggen dat "de toorn van God" niet alleen uit
de hemel is geopenbaard tegen de goddeloosheid, maar ook tegen alle "ongerechtigheid van de
mensen".
Want de toorn van God is geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van de mensen... (Romeinen 1:18 nadruk toegevoegd)
Wat is "ongerechtigheid van mannen"? We zagen hoe "goddeloosheid van de mensen"
verwees naar de eerste vier geboden en het had te maken met het uiten van "dwaling" tegen
God. "Ongoddelijkheid van de mens" heeft te maken met goddeloosheid, het is het gevolg van
goddeloosheid. Het is alles wat mannen en vrouwen elkaar aandoen als gevolg van het uiten
van dwaling over God, als gevolg van het niet kennen van Hem, van het hebben van een vals
concept over Hem. We zijn imitators van God, of we dat nu willen of niet. Dit betekent dat we
net zo zijn als de God waar we in geloven.
Dus, wat is ongerechtigheid? Ongerechtigheid manifesteert zich op alle manieren waarop we
een god nabootsen die meer op Satan lijkt dan op Jezus Christus. Alle straffen die we uitdelen,
alle boosheid, genadeloosheid, het misbruik; alle gewelddadige manieren waarop we elkaar
schaden, manieren die in strijd zijn met Gods zuivere en ongemengde karakter van de agape
liefde, vallen allemaal onder de categorie 'ongerechtigheid' - zelfs als we geweld gebruiken en
denken dat we het juiste doen. Alles wat niet in overeenstemming is met Gods karakter van
onvoorwaardelijke, onpartijdige, niet-gewelddadige, vrijheid gevende liefde zoals die door Jezus
Christus is geopenbaard, is "ongerechtigheid van de mensen". Alles wat voortkomt uit Satan's
principe van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad is onrechtvaardigheid.
De apostel Paulus is een groot voorbeeld voor ons. Voordat hij Jezus ontmoette was Paulus
een farizeeër, een ijveraar die in de naam van God mensen vervolgde en schade toebracht. Luister
naar zijn eigen woorden:
En ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij in staat heeft gesteld, omdat Hij mij
trouw heeft geteld en mij in het ambt heeft geplaatst, hoewel ik vroeger een
godslasteraar, een vervolger en een schaamteloze man was; maar ik heb

barmhartigheid gekregen omdat ik het onwetend in ongeloof heb gedaan. En de
genade van onze Heer was buitengewoon overvloedig, met geloof en liefde, die in
Christus Jezus zijn. Dit is een getrouw gezegde en alle aanvaarding waardig, dat
Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaars, van wie ik de leider ben, te
redden. Maar om deze reden heb ik barmhartigheid gekregen, zodat in mij eerst Jezus
Christus alle lijdensweg zal tonen, als een patroon voor hen die in Hem gaan
geloven voor het eeuwige leven (1 Timotheüs 1:12-16, cursivering toegevoegd).
Het leven van Paulus is voor ons het beste voorbeeld geworden om de gevolgen te zien van
het geloof in een vernietigende God tegenover de God van de vrede die Jezus kwam
openbaren. In zijn eigen woorden werd Paulus "een patroon voor hen die in Hem gaan
geloven voor het eeuwige leven". Wat Paulus als juist beschouwde voordat hij Jezus ontmoette
- het gebruik van kracht om waargenomen fouten uit te roeien - bleek onrechtvaardigheid te
zijn.
"Ongerechtigheid van de mensen" verwijst dan naar de laatste zes van de Tien Geboden:
5. "Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen lang zullen duren op het land dat de
Heer, uw God, u geeft.
6. "Je zult niet moorden.
7. "U zult geen overspel plegen.
8. "Je zult niet stelen.
9. "Je zult geen valse getuigenis afleggen tegen je buurman.
10. "Gij zult het huis van uw naaste niet begeren; gij zult de vrouw van uw naaste niet
begeren, noch zijn mannelijke knecht, noch zijn vrouwelijke knecht, noch zijn os, noch
zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is" (Exodus 20:12-17).
Jezus vatte Gods wet samen als liefde voor God en liefde voor de mensheid. Hij zei dat aan
deze twee dingen de hele wet hangt. Maar de eerste vier gaan vooraf aan de laatste zes. Pas als
we de ware God en Zijn liefdesprincipes kennen die Jezus Christus heeft geopenbaard, kunnen
we elkaar echt liefhebben.
...DIE DE WAARHEID IN ONGERECHTIGHEID ONDERDRUKKEN...
Merk opnieuw op waar "de toorn van God" tegen geopenbaard wordt:
Want de toorn van God is geopenbaard tegen alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid
onderdrukken, want wat van God bekend is, is in hen geopenbaard, want God heeft
het hun getoond (Romeinen 1:18, cursivering toegevoegd).

Zij die goddeloos en onrechtvaardig zijn, kunnen geen respect hebben voor God of voor de
mensheid. Hun hele manier van zijn staat haaks op Gods wet van de liefde, die in de Tien
Geboden tot uitdrukking komt. Zowel de goddeloze als de onrechtvaardige "onderdrukken de
waarheid" over Gods ware karakter van de agape liefde in "ongerechtigheid". Wat betekent dit?
Hoe onderdrukken ze de waarheid?
De ongoddelijken en onrechtvaardigen ruilen de waarheid voor de leugen. Zij geloven dat
Satan's morele wet van beloning en straf een goede en juiste manier van doen is, en daarom
denken zij dat Gods gerechtigheid gebaseerd is op beloning en straf. Zij onderdrukken de
waarheid van Zijn wet van onvoorwaardelijke liefde door gebruik te maken van de
voorwaardelijke wet van werken die in het begin van zijn opstand "gevonden" werd in Lucifer.
Zo onderdrukken ze "de waarheid in ongerechtigheid".
Zij die de leugen aan Gods karakter toeschrijven, onderdrukken de waarheid over Hem "in
ongerechtigheid". Met andere woorden, ongerechtigheid, wat Lucifer's ongerechtigheid is,
neemt de plaats in van gerechtigheid en onderdrukt zo 'de waarheid in ongerechtigheid'.
...want wat er van God bekend is, is in hen zichtbaar, want God heeft het hen laten
zien.
Volgens dit laatste vers wordt "de toorn van God" geopenbaard tegen degenen die de
waarheid inruilen voor een leugen omdat ze weten wat ze doen. Ze kiezen een pad waarvan ze
weten dat het in strijd is met de waarheid. Waarom? Omdat "wat van God bekend is, in hen
geopenbaard is, want God heeft het hen getoond." Als zij niet wisten wat zij deden, zou "de
toorn van God" niet tegen hen geopenbaard kunnen worden. Maar omdat ze weten wat ze
doen, eert God hun keuze en laat Hij hen de gevolgen van die keuze plukken. Dit is hetzelfde
wat de profeet Jesaja op een andere manier zei:
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)!
Waarom zegt Jesaja "wee degenen" die het verschil tussen goed (agape) en kwaad (Good and
Evil) niet kunnen zien? Misschien is het omdat als men het verschil tussen de twee niet kan
zien, men zich misschien in het nauw gedreven voelt. Dit is als zeggen, "Wee degenen die geen
rattengif kunnen onderscheiden van het bakken van frisdrank!" Waarom? Het antwoord is
duidelijk. Als je denkt dat je God aanbidt, maar je aanbidt echt een god met de
karaktereigenschappen van Satan - dan zul je jezelf op een heel slechte plaats bevinden.
De gerechtigheid is Gods tegenhanger van de onvoorwaardelijke liefde, de onvoorwaardelijke,
onpartijdige liefde. Barmhartigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geweldloosheid,
eerlijkheid, betrouwbaarheid, onwankelbare integriteit, waarheidsgetrouwheid - dat alles maakt
deel uit van de gerechtigheid. Het belangrijkste is dat de gerechtigheid nooit gewelddadig is,

noch controlerend, noch krachtig, noch bestraffend, en vrijheid en respect voor het leven zijn
intrinsiek verweven in de onderliggende geest van de wet van de agape love.
Uiteindelijk is "ongerechtigheid" de ongerechtigheid die in Lucifer werd gevonden, wat de
morele wet van Goed en Kwaad is. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament is het woord
"onrechtvaardigheid" uitwisselbaar met het woord "ongerechtigheid". Zo ruilen zij, die de
waarheid over God onderdrukken, zijn zuivere, heilige, ononderbroken karakter van de liefde,
die door de Boom des Levens wordt vertegenwoordigd, voor de verdorven dualiteit van de
Boom van de Kennis van Goed en Kwaad - beloning en straf - die de vervalsing is van Gods
zedelijke wet van de liefde tegen de zonde.
De reden die wordt gegeven voor de toorn van God die op alle "goddeloosheid en
ongerechtigheid van de mensen" wordt uitgestort, is dit: "want wat van God bekend is, is in
hen zichtbaar, want God heeft het hen laten zien."
Kun je zien dat het hier gaat om het hebben van een juiste kennis van God? "Wat er bekend
is over God, wat er bekend is over Gods ware karakter, is in hen zichtbaar, want God heeft
het hen laten zien.
Wat dit vers lijkt te zeggen is dat God aan elk menselijk hart heeft geopenbaard wie Hij is "wat van Hem bekend is, is in ons, in ons eigen hart". In ieder van ons is er een basisbegrip dat
God alleen maar goed is. Er is een basiskennis dat Hij zuiver en liefdevol is. Zelfs atheïsten
weten wat God is, omdat ze er snel op wijzen hoe gelovigen zo inconsistent kunnen zijn met
de ware God. Hoe vaak zijn wij, gelovigen, door atheïsten huichelaars genoemd?
Dit vers lijkt ons ook iets anders te vertellen dat heel belangrijk is: dat "de toorn van God"
nooit wordt uitgestort tegen degenen die in onwetendheid zijn. Degenen op wie de toorn is
uitgestort, weten diep van binnen wie God is. Maar zij hebben zijn principes voor de
vervalsing van Satan verworpen. Dit is een bewuste, weloverwogen beslissing en dit is een
belangrijk punt.
In Micha spreekt God tot ieder van ons via de profeet:
Hij heeft je laten zien, o man, wat goed is; en wat verlangt de Heer van je, maar om
rechtvaardig te doen, barmhartigheid lief te hebben en nederig met je God te wandelen
(Micha 6:8)?
Rechtvaardig doen, barmhartigheid liefhebben, dat is wat het betekent om nederig met God
te wandelen, en God heeft ons dat laten zien. De Psalmist stelt:
Stort Uw toorn uit op de volkeren die U niet kennen en op de koninkrijken die Uw
naam niet aanroepen (Psalm 79:6).
Dit vers vertelt ons dat het kennen van God uiterst belangrijk is. Maar lijkt het niet ook
tegenstrijdig met wat Paulus zojuist zei "wat er van God bekend is, is in hen openbaar, want
God heeft het hen laten zien"? Het vertelt ons immers dat Gods toorn zal worden uitgestort

op hen die God niet kennen. Maar als God zich aan iedereen heeft geopenbaard, wie kent God
dan niet? Hoe kunnen we deze schijnbare tegenstrijdigheid begrijpen?
We moeten de bijbelse taal hier begrijpen. In bijbelse zin is het kennen van iemand een
intieme relatie met hem of haar. En dus wordt het antwoord op deze paradox gegeven in het
vers zelf, dat volgt op dat prachtige retorische apparaat dat Hebreeuws parallellisme heet,
waarin de ene regel door contrast of opzettelijke herhaling de andere definieert: "Giet Uw
toorn uit op de naties die U niet kennen" - eerste regel; tweede regel: "en op de koninkrijken
die Uw naam niet aanroepen."
"Niet weten" God en "niet aanroepen" Zijn naam zijn één en hetzelfde. Dus, de betekenis
die hier gegeven wordt is dat het niet kennen van God betekent dat je Zijn naam niet aanroept.
Dus, diep van binnen mogen ze Hem kennen, want "God heeft het hen laten zien." Ze weten
dat God rechtvaardig en barmhartig is. Maar het probleem is dat ze ervoor kiezen om Zijn
principes niet te volgen, wat hetzelfde is als ervoor kiezen om geen intieme relatie met Hem te
hebben. En nog belangrijker, ze kiezen ervoor om Zijn "naam" niet aan te roepen, en "naam"
verwijst naar karakter. Wat we hier zien is dat ze, in plaats van Gods karakter van
barmhartigheid en liefde te imiteren, ervoor kiezen om de onrechtvaardige en onbarmhartige
wegen van de goden te volgen - hun strenge en wrede zedenleer uit de Boom van de kennis
van Goed en Kwaad.
Je kunt je afvragen: "Waarom zou iemand zo'n keuze maken? Volgens Jezus is het omdat
"hun daden slecht waren." Merk op hoe Jezus het verwerpen van de waarheid - het licht van
God - aan de orde stelt:
En dit is de veroordeling, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen
hielden meer van de duisternis dan van het licht, omdat hun daden slecht
waren. Want iedereen die het kwaad beoefent, haat het licht en komt niet naar het
licht, opdat zijn daden niet worden blootgelegd. Maar wie de waarheid doet, komt naar
het licht, zodat zijn daden duidelijk zichtbaar zijn, dat ze in God gedaan zijn" (Johannes
3:19-21, cursivering toegevoegd).
Degenen die ervoor kiezen om niet "God aan te roepen" en Zijn rechtvaardige en
barmhartige principes doen dat niet omdat ze liever opereren binnen het rijk van de straf, dat
het rijk van de goden is - het rijk van Goed en Kwaad. Dit is hun favoriete manier van zijn,
omdat het past bij de natuurlijke instincten van de vleeshanger, de straf en de wraak. Dit is de
reden waarom zij een blind oog - of liever gezegd, een blind hart - hebben voor wat God hen
heeft laten zien over Zijn principes van vrede, goedheid, vergeving, barmhartigheid en liefde.
Ze vinden dat gerechtigheid strafbaar moet zijn.
Nogmaals, let goed op: de toorn die wordt uitgestort op die "naties die God niet kennen" en
die zijn naam "niet aanroepen" is geen willekeurige daad van God - het is geen straf van God voor
het niet kennen van Hem. Het is eerder oorzaak en gevolg. Door binnen het rechtsgebied van de
Satan te blijven - door te leven volgens zijn wet van de zonde, die de zedelijke wet van Goed

en Kwaad is - lijden ze onder de toorn van de onderdrukker - ze lijden onder de gevolgen van het
leven volgens de principes van zijn rijk. Zij lijden onder de troosteloosheid, de verwoesting, de
chaos en de verwoesting, die in het onderdrukkende en wrede gewelddadige systeem van de
satan zijn ingebouwd en er deel van zijn gaan uitmaken.

9

HOEWEL ZE GOD KENDEN...

Als we naar het volgende vers van onze studie over "de toorn van God" in Romeins
hoofdstuk één gaan, zullen we zien hoe de kennis van God hier van het grootste belang is. En
als we verder gaan, zullen we zien hoe God ons heeft laten zien wie Hij werkelijk is.
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 (Romeinen 1:2021, cursivering toegevoegd).
Aarde. Schepping. Het is in een gevallen toestand, zonder twijfel; maar toch onthult het nog
steeds wie God is. De onderliggende principes van de schepping als geheel zijn nog steeds
aanwezig, ook al hebben de zonde en de zondaars alles ontsierd.
Het leven zelf, samen met alles wat nodig is voor het levensonderhoud van zon, lucht, water,
voedsel, liefde, schoonheid, vreugde - dit alles en nog veel meer is "duidelijk zichtbaar" sinds
de schepping van de wereld. God heeft ons geschapen om ziekte, tragedie, pijn en verdriet te
overleven. En het bewijs is dat we hier nog steeds zijn na zesduizend jaar Satan's heerschappij
van angst, ziekte, pijn en terreur.
Gods "onzichtbare eigenschappen" - de eigenschappen van Zijn karakter - kunnen worden
begrepen door de dingen die Hij heeft gemaakt om ons gezond, gelukkig en levend te houden.
"Zijn onzichtbare eigenschappen zijn duidelijk zichtbaar." Wat zijn Zijn onzichtbare
eigenschappen? Het zijn de eigenschappen van Zijn karakter - ze zijn 'duidelijk zichtbaar' door
de dingen die God heeft geschapen. Ze zijn 'duidelijk zichtbaar' door de manier waarop Hij
voor ons heeft gezorgd als een liefhebbende ouder voor zijn of haar kinderen zou zorgen, en
door de manier waarop Hij ons heeft beschermd tegen volledige vernietiging.
Als gelovigen weten we dat de dingen die God voor ons welzijn heeft geschapen niet uit
zichzelf zijn ontstaan door ziljoenen jaren van evolutie. Ze waren liefdevol gepland, zorgvuldig
ontworpen om aan onze fysieke en spirituele behoeften te voldoen. Volgens dit vers hebben
degenen die lijden aan "de toorn van God" geen "excuus" - zij kenden Hem of hadden Hem
moeten kennen omdat "Zijn onzichtbare eigenschappen duidelijk zichtbaar zijn".
Het beeld dat we hier krijgen is dat degenen die "de toorn van God" ontvangen de waarheid
over God hebben gekregen door de schepping. Alles wat God schept is een uitdrukking van

Zijn geest, Zijn hart, Zijn Geest, Zijn karakter. Daarom kunnen Gods verstand, hart, Geest en
karakter duidelijk gezien worden door de dingen die Hij heeft gemaakt.
De schepping vertelt ons in de eerste plaats, dat God de Schepper is. Denk aan de eindeloze
levensvormen op aarde - veel nu al uitgestorven - en de verscheidenheid aan maten, vormen,
texturen, kleuren, smaken, geuren, zowel in de minerale, plantaardige, dierlijke als menselijke
koninkrijken. Deze immense verscheidenheid is het werk van een meester Schepper, niet van
een heethoofdige Vernietiger. Niet alleen dat, maar God stuurde Zijn Zoon, "Zijn eeuwige
kracht en Godheid" - om ons Zijn eeuwige levenskracht te laten zien zoals die gezien wordt
door de schepping en opstanding van Christus:
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 (Kolossenzen 1:15-17).
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal, hoewel hij mag sterven,
leven (Johannes 11:25).
Alle dingen zijn "door" Jezus Christus geschapen. Punt. Zichtbaar en onzichtbaar, het werd
allemaal 'door' Christus en 'voor' Christus gedaan. Ongeacht welke voorbedachte rade we ook
hebben gehad over God, Christus ontkracht ze allemaal. Christus toont ons geen toornig,
wraakzuchtig of destructief God. Integendeel, Hij laat de Schepper weer aan het werk zien,
genezing en het weer in elkaar zetten van wat de vijand had beschadigd en gebroken. Door
Zijn hele bediening liet Christus ons een "levende God" zien - een God van het leven en het
leven alleen, die de levens van de mensen weer in elkaar zette.
Zij die de God van het leven verwerpen "zijn dus zonder excuus, want hoewel ze God
kenden, verheerlijkten ze Hem niet als God". Hoewel ze wisten dat Hij de gever van het leven
was, kozen ze ervoor om te geloven dat Hij de vernietiger van het leven was. Ze luisterden niet
naar de Gever van het leven, besteedden geen aandacht aan Hem en namen Zijn geweldloze
karakter niet ter harte. Zijn zuivere goedheid - Zijn zachtmoedige, nederige en liefdevolle
manieren, verwierpen ze. In plaats daarvan kozen ze een god van kracht, geweld, vergelding,
wraak; een god die meer lijkt op wat we zijn geworden onder de Boom van Satan's Kennis van
Goed en Kwaad. We hebben Hem naar ons eigen beeld gemaakt. En dit is in feite wat de
volgende verzen zeggen:
Ze belijdend dat ze wijs zijn, werden ze dwaas en veranderden de glorie van de
onkreukbare God in een beeld dat gemaakt is als omkoopbare mensen en vogels
en viervoetige dieren en kruipende dingen (Romeinen 1:22-23, cursivering toegevoegd).
"Blijkbaar verstandig te zijn." De lezer zal zich herinneren hoe, toen Eva zag dat de Boom
goed was om er een "wijs" van te maken, ze het fruit at. Wat dit vers werkelijk zegt is dat
Satan's zogenaamde "wijsheid" van Goed en Kwaad werkelijk dwaasheid is. En "belijdend om

wijs te zijn" door de zogenaamde wijsheid van Goed en Kwaad, hebben we de eerste vier
geboden gebroken door Gods glorie, die Zijn karakter is, te bederven. We hebben Zijn
karakter gecorrumpeerd door Hem tot iets te maken wat Hij niet is. Als gevolg daarvan kunnen
we het niet laten om ook de andere zes geboden te breken.
De meesten van ons weten uit de Bijbel wat Gods glorie is. Op de vraag van Mozes: "Laat
mij alstublieft uw glorie zien", antwoordde de Heer:
Ik zal al Mijn goedheid voor u laten passeren en ik zal de naam van de Heer
voor u verkondigen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal
medelijden hebben met wie ik medelijden zal hebben (Exodus 33:18-19, nadruk
toegevoegd).
Gods glorie is Zijn onveranderlijke goedheid, Zijn genade, Zijn liefde en Zijn mededogen.
Degenen die belijden wijs te zijn, maar denken dat Gods goedheid gelijk is aan de goedheid
van de mensheid, zijn volgens de apostel Paulus "dwazen" geworden.
Het woord "dwaas" is in dit verband een interessante woordkeuze. Paulus, een student van
het Oude Testament, gebruikte dit woord niet luchthartig, noch om zijn lezers aan te vallen of
te beledigen. Nee, hij koos dit woord zeer zorgvuldig en gebruikte het op dezelfde manier als
de profeten van het Oude Testament. Merk op hoe Jeremia het woord "dwaas" gebruikt:
Want mijn mensen zijn dwaas, ze hebben me niet gekend. Ze zijn domme
kinderen,en ze hebben geen begrip. Ze zijn wijs om kwaad te doen,❙ Maar om goed te
doen hebben ze geen kennis (Jeremiah 4:22, nadruk toegevoegd).
Daarom zei ik: "Dit is toch armzalig. Ze zijn dwaas; want ze kennen de weg van de
Heer niet, het oordeel van hun God (Jeremia 5:4, cursivering toegevoegd).
'Hoor dit nu, o dwaze mensen, zonder begrip, die ogen hebben en niet zien, en die
oren hebben en niet horen (Jeremia 5:21, nadruk toegevoegd).
Voor Jeremiah lijkt dwaasheid te betekenen dat hij God niet kent en niet begrijpt wie Hij werkelijk
is. De "wijsheid" van de mensen tot wie Jeremia zich richt, leidt hen alleen maar tot het doen
van kwaad en niet van goed, omdat ze zichzelf model stonden voor een boze god - de god van
Goed en Kwaad. Deze dwaze mensen "kennen de weg van de Heer, het oordeel van hun God
niet". Ze hebben ogen die niet zien en oren die niet horen.
Paulus zegt in wezen hetzelfde over degenen die uiteindelijk "de toorn van God" ondergaan;
ze kennen God niet omdat ze Hem iets hebben aangedaan. Dat "iets" is dat "ze de glorie van
de onkreukbare God hebben veranderd."
Nu moeten we begrijpen wat "onomkoopbaar" betekent. Hoe gebruikt de Bijbel het? Wat is
de betekenis van het Hebreeuwse woord waar Paulus naar verwees? Mozes gebruikte dit
woord, en niet verrassend, ook in de context van het aanbidden van afgoden, valse goden:
Neem daarom goed nota van uzelf, want u zag geen enkele gelijkenis op de dag dat de
HEERE in Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak: Opdat gij u niet bederft,

en u tot een gegraveerd beeld maakt, de gelijkenis van eender welke figuur, de gelijkenis
van een mannetje of een vrouwtje, de gelijkenis van eender welk dier dat op de aarde is,
de gelijkenis van een gevleugeld vogeltje dat in de lucht vliegt, de gelijkenis van eender
welk ding dat op de grond kruipt, de gelijkenis van eender welke vis die in de wateren
onder de aarde is: En opdat gij uw ogen niet zoudt verheffen tot de hemel, en wanneer
gij de zon, en de maan, en de sterren ziet, al het heir van de hemel, zoudt gij gedreven
worden om ze te aanbidden, en ze te dienen, die de HEERE, uw God, aan alle volken
onder de ganse hemel verdeeld heeft, maar de HEERE heeft u genomen, en heeft u uit
de ijzeren oven voortgebracht, zelfs uit Egypte, om voor Hem een volk van erfenis te
zijn, gelijk gij heden ten dage zijt. (Deuteronomium 4:15-20, KJV, nadruk toegevoegd).
Mozes' waarschuwing was dit: als je begint met het aanbidden van deze goden die eruit zien
als mensen, dieren, vogels, kruipende dingen, zon, maan, sterren, etc., zul je beschadigd raken "opdat je jezelf niet bederft".
Maar het is dat woord "corrupt" dat ons zal helpen begrijpen wat dit werkelijk betekent. Het
is geen toeval dat Paulus het woord 'verdorven' gebruikt in de context van 'de toorn van God'.
Mozes gebruikte hetzelfde woord om dezelfde situatie te beschrijven in de Deuteronomium
passage die we hierboven hebben geciteerd. Het Hebreeuwse woord voor "verdorven" is
shâchath, en volgens het Oude Hebreeuwse Lexicon betekent het "vernietigen, verdorven, mar,
vernietiger, verdorvene, verkwister, spoiler, slagman, verdorven, fout".
Het idee hier is dat als iets wordt beschadigd uit zijn oorspronkelijke pure vorm, het wordt
vernietigd, ontsierd, bedorven. Dus, wat probeerde God de kinderen van Israël echt te
vertellen? Hij vertelde hen dat als zij deze goden van Goed en Kwaad gingen aanbidden, die uit
hun oorspronkelijke zuivere vorm verdorven waren, zij de jurisdictie van de Vernietiger
zouden binnengaan, en als een natuurlijk gevolg daarvan zouden zij zelf verdorven worden, en
inderdaad door de Vernietiger worden vernietigd.
God zei zelfs tegen de kinderen van Israël: "Kijk, ik heb jullie uit Egypte gehaald, waar jullie
slaven waren van een volk dat jullie wreed en hardvochtig behandelde, omdat ze de goden van
Goed en Kwaad volgden". "Ik heb jullie uit de ijzeren oven gehaald, zelfs uit Egypte." "En nu,
als jullie teruggaan naar de goden, zullen jullie uit de oven in de koekenpan springen! Stop!
Doe het niet!"
De echte vraag die we ons moeten stellen is deze: waarom is Satan de vernietiger? Het
antwoord zit weer in het woord "corrupt". Satan werkt met een corrupt systeem, dat wil
zeggen, een systeem dat "gemengd" is. Het mengsel in Satan's systeem is het Goede en Kwade
principe - een dubbel, tegenstrijdig systeem, dat verondersteld wordt zowel Goed als Kwaad te
zijn op hetzelfde moment. Hij heeft een "verdeeld" koninkrijk, waarvan Jezus zei dat het nooit
zou kunnen standhouden omdat het zichzelf vernietigt - "het zal tot woestenij worden
gebracht":
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 (Matteüs 12:25).

God daarentegen is niet gecorrumpeerd door de vermenging van Goed en Kwaad. Er is
"helemaal geen duisternis in Hem" - alleen licht. Er is geen dualiteit in God. God is alleen maar
goed:
Niemand is goed, behalve God (Marcus 10:18).
God is alleen maar goed omdat Hij altijd goed is. Zijn goedheid is absoluut, onveranderlijk en
eeuwig. Gods goedheid zwaait niet heen en weer tussen vriendelijkheid en wreedheid, tussen
liefde en haat, geduld en ongeduld, liefde en toorn. God laat geen ruimte tussen vrede en
geweld, tussen schepping en vernietiging, tussen genezing en schade, tussen beloning en straf.
Zoals de psalmist in Psalm 136 zesentwintig keer herhaalt, om het punt naar huis te drijven:
"Zijn barmhartigheid houdt eeuwig stand." En James stelt het duidelijk zo:
Zorgt een bron voor vers en bitter water uit dezelfde opening? Kan een vijgenboom,
mijn broeders, olijven dragen, of een wijnstok vijgen dragen? Geen enkele bron geeft
dus zowel zout water als zoet water (Jakobus 3:11-12).
God "stuurt" niet zowel "vers als bitter water". Hij "zendt" niet zowel zegeningen als
vervloekingen uit. God, die de bron van alle leven is, geeft niet "zowel zout als zoet water". Hij
geeft ons geen leven en neemt het dan weg. We kunnen de Schrift op die manier interpreteren,
maar als we dat doen, raken we verward met de waarschuwing. Vaak waarschuwt God ons voor
gevaar en net zo vaak interpreteren we de waarschuwing als een bedreiging. Gods waarschuwingen
zijn geen bedreigingen - het zijn waarschuwingen.
Net als Lucifer hebben degenen die lijden aan "de toorn van God" Gods "eenheid"
verworpen - Zijn oprechte liefde. Zij zien Gods liefdesprincipes als zwak en dwaas, en als gevolg
daarvan zijn zij zelf "nutteloos geworden in hun gedachten en zijn hun dwaze harten
verduisterd".
Want de boodschap van het kruis [GOD'S NONVIOLENT AGAPE LOVE] 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 breng het begrip van het voorzichtige tot nul."
Waar is de wijze [WISDOM OF THE WORLD]? Waar is de schrijver? Waar is de
verspreider van dit tijdperk [SATAN]? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet
voor gek gezet [DE WISDEM VAN DE WERELD]? Want aangezien de wereld in de
wijsheid van God [LIEFDE LIEFDE] door de wijsheid [GOEDEREN EN Kwaad]
God niet kende, behaagde het God door de dwaasheid van de boodschap
[LIEFDE LIEFDE] gepredikt om hen die geloven te redden. Want Joden vragen
om een teken, en Grieken zoeken wijsheid; maar wij prediken Christus gekruisigd
[LIEFDE LIEFDE], aan de Joden een struikelblok en aan de Griekse 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 1:18-20,
cursivering toegevoegd).
God's agape liefde wordt door velen gezien als dwaasheid en zwakte. Maar Gods liefde is de
enige kracht die God uitoefent. Degenen die Gods onvoorwaardelijke liefde als dwaas en zwak
zien, laten zien dat zij geweld en kracht verkiezen boven vrede, vernietiging boven leven,
verwonding boven genezing, en straf boven barmhartigheid. Dit zal nog duidelijker naar voren
komen als we verder gaan met de studie van Romeinen hoofdstuk één.
Zij die de heerlijkheid - de goedheid - van de onkreukbare God bederven, mogen dan wel
belijden dat ze wijs zijn, maar ze hebben niet de wijsheid van God, die in het evangelie van
Jezus Christus is geopenbaard. In plaats daarvan hebben ze de wijsheid van Goed en Kwaad,
en houden ze die als iets dat superieur is aan Gods wijsheid van de agape-liefde. Zo worden ze
dwaas en veranderen ze "de glorie van de onkreukbare God" - Zijn onkreukbare,
onveranderlijke karakter - in een verdorven karakter zoals dat van de mens en de Satan - een
tweeledig gemengd karakter van Goed en Kwaad.
en veranderde de glorie van de onkreukbare God in een beeld dat gemaakt is als
verdorven mens - en vogels en viervoetige dieren en kruipende dingen (Romeinen
1:23).
Het Boek Genesis zegt dat toen God Adam schiep, Hij hem naar Zijn eigen beeld schiep:
Toen zei God: "Laten wij de mens naar Ons beeld maken, naar Onze gelijkenis;
laten zij over de vissen van de zee heersen, over de vogels van de lucht en over het vee,
over de hele aarde en over elk kruipend ding dat op de aarde kruipt". Zo schiep God
de mens naar zijn eigen beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Genesis 1:26-27, onderstreping toegevoegd).
Wat is het beeld van God? Zeker, deze passage gaat niet over een fysiek beeld. Dit gaat
eerder over karakter. God schiep ons met hetzelfde karakter als de zijne - met een karakter van
tegen de liefde. Toen Adam van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad at, werd dat beeld of
karakter veranderd in het beeld van de slang - zijn personages waren niet langer agape liefde
maar Goed en Kwaad. Dus, wanneer Paulus zegt dat we "de glorie van de onkreukbare God
hebben veranderd in een beeld dat gemaakt is als een verdorven mens", zegt hij dat we onze
eigen gevallen gemengde karakters van Goed en Kwaad aan God hebben toegeschreven.
De onkreukbare God heeft een enkel, zuiver, ongemengd karakter van de liefde. Zijn
karakter is op geen enkele manier verdeeld. Maar deze wijze "dwazen" "veranderden de glorie"
van de onveranderlijke God "in een beeld dat gemaakt is als een verdorven mens en vogels en
viervoetige dieren en kruipende dingen".
De mensheid werd corrupt vanaf het moment dat Adam en Eva de Boom van de Kennis
van Goed en Kwaad aten. Adams karakter was niet langer zuiver omdat hij de corrupte morele

wet van Goed en Kwaad meteen verinnerlijkt. God heeft ons laten zien dat we een grote fout
maken door te denken dat Hij net als wij is:
Deze dingen hebt u gedaan en ik heb gezwegen; u dacht dat ik helemaal zoals u was;
maar ik zal u berispen en ze voor uw ogen in orde maken (Psalm 50:21).
De mensheid is duidelijk goed en kwaadaardig. Maar wat zijn deze "vogels en viervoetige
dieren en kruipende dingen?" Wat hebben dieren met dit alles te maken?
Niets echt, tenzij ze hier als symbool worden gebruikt. Dit is symbolische taal die naar de goden
wijst. Een "grote rode draak" is een "vogel". Zo is een gevallen engel, volgens het patroon van
Mozes' heiligdom, een bedekkende cherubijn heeft vleugels. Een gouden kalf is een "viervoetig
dier" en een slang is een "kruipend ding". Naar wie verwijst Paulus dan door deze symbolen?
Deze symbolen die in de afgoderij worden gebruikt wijzen allemaal op Satan en zijn engelen
- de goden. Paulus vergelijkt ze met de gevallen natuur van de mens - het is demonisch,
dualistisch. Zij die "de toorn van God" ondergaan hebben Gods enige, zuivere, heilige karakter
van liefde en genade ingeruild voor het schizoïde tweeledige karakter van Satan - een
willekeurige heerser die met kracht orde brengt door middel van een krachtige morele wet van
beloning en bestraffing.
Zo wordt "de toorn van God" geopenbaard tegen degenen die Satan's jurisdictie van Goed
en Kwaad verkiezen boven de jurisdictie van de Schepper God's jurisdictie van de agape liefde.
In feite, als we de Bijbel doorzoeken naar het woord "toorn", zullen we ons al snel realiseren
dat de meeste verzen over "de toorn van God" hetzelfde thema hebben: het volk had de ware
Schepper God voor de goden verlaten.
Zo zegt de Heer: 'Zie, Ik zal onheil brengen op deze plaats en op haar bewoners - alle
woorden van het boek dat de koning van Juda heeft gelezen - omdat ze Mij hebben
verlaten en wierook hebben gebrand voor andere goden, zodat ze Mij tot
boosheid zouden kunnen aanzetten met al de werken van hun handen. Daarom zal
Mijn toorn tegen deze plaats worden gewekt en niet worden gedoofd' (2 Koningen
22:16-17, cursivering toegevoegd).
Daarom verlieten zij het huis van de Here God van hun vaders, en dienden zij houten
beelden en afgoden; en de toorn kwam over Juda en Jeruzalem vanwege hun
overtreding (2 Kronieken 24:18, nadruk toegevoegd).
Daarom zegt de Heer, de God van de heerscharen, de God van Israël: 'Waarom begaat
u dit grote kwaad tegen uzelf, om man en vrouw, kind en kind van u af te snijden, uit
Juda, terwijl u niemand overlaat om te blijven, omdat u Mij met de werken van uw
handen provoceert tot toorn, brandende wierook voor andere goden in het land
Egypte waar u bent gaan wonen, opdat u zich zou afsnijden en een vloek en een smaad
zou zijn onder alle volkeren van de aarde (Jeremia 44:7-8, cursivering toegevoegd)?
Wie zijn immers de goden? Wat weten we over hen? Is het mogelijk dat we hen aanbidden zonder dat we ons realiseren dat we dat doen - om hun leer te volgen? We gaan nu naar deze

goden kijken, vooral naar Baäl en de goden van Egypte. Waarom? Omdat God zelf hen blijft
opvoeden.
Egypte is zeer symbolisch in de Bijbel: het is een soort van Satan's koninkrijk, van zijn systeem
van ethiek, zijn wetten, zijn maatschappelijke orde die door het principe van Goed en Kwaad
loopt. En we hebben geluk, want door het recente werk van vele Egyptologen heeft de wereld
een schat aan informatie over de goden van Egypte.

10

HET KONINKRIJK DER GODEN

In de huidige tijd of in deze tijd, zoals de Bijbelse taal het vaak uitdrukt, leven we in een
wereld die door de goden wordt geregeerd. Adam en Eva kregen heerschappij over de aarde en
werden verondersteld te heersen over de aarde door het beeld van God, door de morele wet van
de agape-liefde. Maar zij deden afstand van de heerschappij van de aarde aan Satan toen zij van
de Boom aten die zijn principe of beloning en straf vertegenwoordigde.
De goden - Satan en zijn engelen - regeerden hier op aarde zesduizend jaar geleden toen
Adam en Eva van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad aten. Adam's enige daad van
het niet volgen van een enkele richtlijn van God opende de deuren voor Satan en zijn gevallen
engelen om te beginnen de wereld te regeren door middel van hun systeem van Goed en
Kwaad. Dit betekent dat zij sindsdien het systeem van beloning en straf gebruiken om hier op
aarde orde te scheppen en te bewaren.
HEEN EN WEER GAAN EN OP EN NEER
Het eerste bewijs dat Satan een god van beloning en straf is, vinden we in hoofdstuk drie van
dit boek, waar we laten zien hoe zijn "heen en weer gaan op de aarde" en zijn "heen en weer
lopen op de aarde" openbaren dat hij de aarde regeert door middel van een systeem van
beloning en straf. Dat is ook de symboliek van de boef en de vlegel - de twee instrumenten die
de farao in zijn handen houdt, met gekruiste armen over zijn borst. Goed en Kwaad, beloning
en straf, werd geopenbaard in de Hof van Eden door de Boom van de Kennis van Goed en
Kwaad.

BAAL, DE KANAANIETGOD
Het volgende bewijsstuk dat we zullen leveren is een korte studie over de Kanaänitische god
"Baäl", over wie de Bijbel meer dan honderd keer spreekt. Baäl is historisch gezien een
vruchtbaarheidsgod, een weergod. In de Bijbel wordt het woord "Baäl" vertaald als heer,
meester, bezitter, eigenaar. Het kan ook een "echtgenoot" betekenen, of het kan verwijzen naar
de heren van een stad of een heer of bezitter van een "ding". Strong's Concordance definieert dit
woord zo:

een meester; vandaar, een echtgenoot, of (figuurlijk) eigenaar (vaak gebruikt met een
ander zelfstandig naamwoord in wijzigingen van deze laatste zin):- boogschutter,
babbelaar, vogel, kapitein, hoofdman, confederaal, moeten doen, dromer, degenen aan
wie het te wijten is, woedend, degenen die het krijgen, groot, harig, hij die het heeft,
hebben, ruiter, echtgenoot, heer, man, gehuwd, meester, persoon, gezworen, zij van.
Het staat buiten kijf dat God heeft geprobeerd zijn volk weg te houden van de god Baäl. De
Bijbel staat vol met Zijn waarschuwingen in dit verband:
Zo werd Israël verenigd met Baäl van Peor en werd de woede van de Heer tegen Israël
gewekt (Numeri 25:3).
Dus de kinderen van Israël deden kwaad in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer,
hun God, en dienden de Baäl en de Asjerah (Rechters 3:7).
En ik heb dwaasheid gezien in de profeten van Samaria: zij profeteerden door Baäl en
deden Mijn volk Israël dwalen (Jeremia 23:13).
Ik vond Israël als druiven in de wildernis; ik zag jullie vaders als de eerstelijnsvruchten
op de vijgenboom in zijn eerste seizoen. Maar zij gingen naar Baäl Peor, en scheidden
zich af tot die schande; zij werden een gruwel als het ding waar zij van hielden (Hosea
9:10).
Waarom was God zo begaan met de Baäl en de Baäl-aanbidding? Wat is er met Baäl dat
Hem zo verafschuwt? Hoe is het karakter van Baäl? Hieronder volgt een korte beschrijving
van Baäl door Maria M. Saurer, uit haar boek A Comparison of World Religions, Ancient to Modern
Day. Ze zegt:
In de periode van 1600 voor Christus tot 1200 voor Christus waren de Feniciërs een
zeer geavanceerd ras, maar hun land was droog en onvruchtbaar geworden. Fenicische
ontdekkingsreizigers, op zoek naar vruchtbaar land om te bewonen, voeren langs de
kustlijn van de Middellandse Zee. Op de wal scheidden ze zich in stammen die van
plaats naar plaats migreerden, met hun alfabet en hun religie bij zich dragend. Deze
Feniciërs, wier voorouders deze regio hadden bezocht om handel te drijven, het
concept van de God van de Zee te promoten en hun Astrologische concepten te
introduceren, spraken nu over Baäl als de God van de Regen, Stormen, Bliksem,
Aardbevingen en allerlei andere dingen die de aarde hebben beïnvloed. Ze
zeiden dat Baäl op wolken en wind rijdt om naar zijn volk te kijken, en
beoordelen hen om hen te straffen en te belonen. Baäl had een veelvoud aan
mindere geestengoden geschapen, die onder Baälls bevel stonden en
verschillende landbouwtaken op zich namen. Deze Baäl-aanbidders maakten
stenen beelden of afgoden, waar ze zich ook vestigden, om Baäl en elk van de
geestengoden voor te stellen. Ze baden tot de afgoden voor de vervulling van
hun verlangens en beoefenden kalmte en opoffering van dieren en goed voor
Baäl om hun trouw en aanbidding van Hem te tonen. We herinneren ons dat deze
Feniciërs hetzelfde ras van mensen waren die eeuwen eerder het concept van Anemon,
of begeer-goden, naar deze regio hadden gebracht [Mary M. Saurer, A Comparison of

World Religions, Ancient to Modern Day (VS: Exlibris Corporation, 2006), 91.,
cursivering toegevoegd].
Het Theologische Woordenboek van het Oude Testament geeft ons een schat aan informatie
over deze god. De volgende paragrafen zijn te vinden onder de vermelding voor Baäl, en alle
woorden in het vet zijn onze extra nadruk:
De god Baäl ontmoette in de ot is de West-Semitische stortgod, b'l (zingen...) en b'lm
(pl.), die in Egyptische teksten (vanaf de veertiende eeuw v.c.) wordt aangetroffen, Tell
Amarna Letters (veertiende eeuw v.c.).c. ), Alalakh Tablets (vijftiende eeuw v.c. ),
Oegaritische teksten (veertiende eeuw v.c. ), Amorietische eigennamen uit Mari, Tell alRimah, en Chagar Bazar, en later in Fenicische en Punische teksten. Zowel binnen als
buiten de Bijbel komt de naam absoluut of geconstrueerd met plaatsnamen voor;
bijvoorbeeld Baal-peor (Num 25:3, 5), Baäl-berith (Jud 9:40), Baäl-zebub (II Kgs 1:2).
(Baal-zebub, "heer van de vliegen," is een parodie op zijn naam die elders is gevonden,
b'l zbl, "Prins Baäl.") Deze namen duiden niet op verschillende goden met de bijnaam
"heer", maar op lokale verering van dezelfde Westerse Semitische storm en
vruchtbaarheidsgodheid die eenvoudigweg Baäl, "Heer" wordt genoemd.
Vroeger dachten de geleerden dat de meervoudsvorm bij het artikel, "de Baalim" een
ander lokaal numina aanduidde, maar de meervoudsvorm van de naam komt buiten de
Bijbel voor en de vermelding van "minnaars" en "vreemden" (JER 2:25) suggereren
een ander gebruik van het meervoud dan dat van een numeriek meervoud. Het artikel
komt vaak voor in het Hebreeuws met eigennamen waarvan de betekenis transparant
is.
Omdat de bijbelse schrijvers niet de bedoeling hadden om de Kanaänitische religie te
onderwijzen, weten we meer over Baälls rollen, consorten en cultus uit de
buitenbijbelse literatuur dan uit de ot; maar het beeld van Baäl dat in de ot wordt
gepresenteerd komt goed overeen met de buitenbijbelse bronnen.
Hij werd ook wel Haddu (=Hadad) genoemd. Hij is vooral de stortgod die de zoete
regen geeft die de vegetatie doet herleven. Droge jaren werden toegeschreven aan
zijn tijdelijke gevangenschap of zelfs de dood. Maar bij zijn heropleving werden velden,
kuddes en families productief. Bovendien is hij een oorlogsgod en
vruchtbaarheidsgodheid die met Anat (wordt later gelijkgesteld met Astarte). Zowel
door het reciteren van de mythe van zijn rol in de heropleving van het leven op het
herfst-nieuwjaarsfeest als door het magische ritueel van het heilige huwelijk dat
in de cultus wordt vertegenwoordigd door de koning, de koningin en een priesteres,
hoopten de West-Semieten de vruchtbaarheid van de aarde te verzekeren, (Het
Theologische Woordenboek van het Oude Testament).
En Wayne Jackson, M.A., schreef in zijn artikel The Ras Shamra Discovery, gepubliceerd in
Apologetics Press, INC, het volgende over de bestaande mythologie die het begin van Baäl
omringt. Blijkbaar was Ba'al een van de zeventig nakomelingen van de Oegaritische god El:
De religie van Oegarit was in veel opzichten vergelijkbaar met het Kanaänitische
systeem dat de profeten van God consequent aan de kaak stelden. De oppergod was

El, waarvan men geloofde dat hij de vader was van zeventig goden en godinnen die het
Oegaritisch pantheon vormden. El was "een schimmige figuur die blijkbaar weinig
deelneemt aan de zaken van de mens" (Wright, 1962, pp. 106-107). El's vrouw, de
moeder van de goden en godinnen van het pantheon, was Athirat of Elat. Haar naam
komt voor in de vorm "Asherah" in het Oude Testament (weergegeven als "bosjes" in
de KJV; zie Rechters 3:7). Van El's zonen en dochters was Baäl het meest populair.
Hij was de stortgod die regen en vruchtbaarheid bracht en die vaak in conflict
was met Mot, de god van de dood. El lijkt een schizofreen soort karakter te zijn
geweest die soms "mild van karakter, goed gehumeurd" was, en nooit weigerde wat er
van hem gevraagd werd, maar op andere momenten kon hij zijn vader of zoon doden,
of het hoofd van zijn dochter afhakken (Wright, 1962, p. 107). Hoewel Baäl de
nakomelingen van El en Asherah was, geven Oegaritische teksten aan dat Baäl
uiteindelijk El van de eerste plaats reed en zowel zijn positie als zijn vrouw innam
(Kapelrud, 1952, pp. 77-78). Veelzeggend is dat de Bijbel Baäl en Asjera als
tegenhangers voorstelt (vgl. 1 Koningen 18:19). De Asjerim (meervoud van Asjerah)
van de Bijbel waren dan ook de vrouwelijke cultusobjecten die overeenkwamen met de
mannelijke objecten van de Baäl-cultus (Wright, 1962, pp. 29-32). Hoewel er enige
overeenkomst was in de offers die in het Kanaänitische systeem werden gebracht
(zowel in de namen als in de soorten dieren die werden geofferd) met die van de
Israëlieten, was de eerste zeer polytheïstisch, uiterst sensueel en niet zelden
gewelddadig. Thompson observeerde: "In de tempels van de Kanaänieten waren er
mannelijke en vrouwelijke prostituees ('heilige' mannen en vrouwen) en er werden
allerlei seksuele uitspattingen beoefend. Men geloofde dat deze riten op de een of
andere manier de gewassen en de kuddes deden bloeien" (1975, p. 84). Ook, "uit
talrijke bijbelse en Romeinse toespelingen weten we dat er af en toe
kinderoffers werden gebracht, waarbij het verhaal van de Moabietenkoning, Mesha
(2 Koningen 3:27) onmiddellijk in gedachten kwam" (Wright, 1962, p. 112) "Er zijn
grafkannen gevonden met de lichamen van jonge kinderen die vervormd waren
door verstikking toen ze voor het leven vochten nadat ze levend waren begraven
als een offer aan Kanaänitische goden" (Wilson, 1973, p. 85).
Dit is dezelfde demonische kracht die Job en zijn familie aanviel door wind, vuur en ook
mensen. De Sabeanen, die zich hadden overgegeven aan zijn jurisdictie, werden gebruikt als
Satan's agenten van de vernietiging. We zien deze god van beloning en straf aan het werk door
de hele menselijke geschiedenis heen onder vele aliassen en in verschillende culturen. Maar
ongeacht zijn naam is de essentie van zijn karakter nog steeds hetzelfde: hij is een vluchtige,
gewelddadige, wrede god van beloning en straf.
Baäl werkt vandaag de dag nog steeds in onze wereld en gebruikt allerlei natuurverschijnselen
om mensenlevens te vernietigen. Baäl oordeelt over mensen om ze te straffen of te belonen;
dat is zijn principe van ordehandhaving, dat wordt vertegenwoordigd door de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad.
DE GODEN VAN EGYPTE

Voordat we aan dit deel beginnen, willen we graag voorop stellen dat we in dit boek niet al
het beschikbare onderzoek naar de goden van Egypte kunnen opnemen. Daarom moedigen
we de lezer aan om toegang te krijgen tot een deel van het onderzoek dat we al hebben gedaan,
in het bijzonder Denice Grant's scriptie over Mozart's laatste opera, De Toverfluit. Het
proefschrift, Die Zauberflöte en de Morele Wet van de Tegenkrachten, kan worden gedownload van
onze website: www.godontrial.org. Daar vindt de lezer een schat aan informatie over de goden
van het oude Egypte en hun verband met de morele wet van beloning en straf.
Ook van grote waarde zal een lezing zijn van een van de artikelen die Mozart inspireerde tot
het schrijven van De Toverfluit, Über die Mysterien der Aegyptier (Over de Mysteries van
Egypte). Dit artikel is geschreven door een mede-vrijmetselaar en tijdgenoot van Mozart, Ignaz
von Born. In het betreffende artikel vergeleek von Born de vrijmetselarij met het oude Egypte,
met name wat betreft hun wederzijdse ethische code, de morele wet van beloning en straf,
verdienste en vernedering. Dit artikel, dat de stelling propageert dat de vrijmetselarij al haar
morele waarden uit het oude Egypte heeft geërfd, is ook te vinden op onze eerder genoemde
website. Als de lezer ervoor kiest om dit materiaal door te nemen, raden wij hem of haar aan
om altijd in gedachten te houden dat alles wat hij of zij op het punt staat te lezen, voortkomt
uit de zogenaamde wijsheid die de goden hebben geleerd. In deze artikelen kunnen we zien
hoe ze hebben gelogen en alles hebben verdraaid om de mensheid te misleiden, met inbegrip
van het feit dat hun morele wet van Goed en Kwaad uit God lijkt voort te komen en de orde
van de kosmos - de eeuwige wet van het hele universum - te zijn.
In de Bijbel wordt de slavernij onder het koninkrijk van Satan getypeerd of gesymboliseerd
door Egypte omdat Egypte door de goden werd geregeerd. Wie zijn de goden? Sommigen
zouden zeggen dat ze mythische figuren zijn, onwerkelijk. Maar als we kijken naar wat het
woord "goddeloos" betekent, zien we dat de goden zeer reëel zijn. Het grootste bewijs hiervan
is dat God zelf ons in de eerste vier geboden en in de hele Bijbel voor hen waarschuwt.
De goden, die in een groot aantal namen in verschillende culturen voorkomen, zijn werkelijk
een front waarachter Satan en zijn gevallen engelen met de mens omgaan. Satan en zijn
gevallen engelen zijn de goden. Het is door de goden dat Satan ons zijn zogenaamde wijsheid
heeft geleerd, die de morele wet van beloning en straf is - de Kennis van Goed en Kwaad. In
het oude Egypte dicteerden de goden hun leer en wijsheid rechtstreeks aan de farao's en
priesters. Deze regeerden op hun beurt Egypte via de wet van beloning en straf, die ze van de
goden leerden.
Er is veel in de Egyptische mythologie dat bevestigt dat de goden werkten volgens de morele
wet van beloning en straf. Neem bijvoorbeeld de Egyptische godin Maat. Maat werd soms
afgebeeld als een veer (van een gevallen engel misschien?) en werd beschouwd als de
verpersoonlijking van de wet van de orde, de gerechtigheid. Orde en gerechtigheid zijn
prachtige begrippen, maar wat Egypte betreft zijn deze twee woorden simpelweg eufemismen

voor het idee van straf. Let dus op wat The Oxford Companion to World Mythology over
Maat zegt:
In de Egyptische mythologie is de godin Maat (Ua Zit), de vrouw van Thoth, een god
die geassocieerd wordt met wijsheid, en dochter of aspect van de hoge god Atum,
tegelijkertijd een godin en een idee, de personificatie van morele en kosmische
orde, waarheid en rechtvaardigheid (maat of mayet, zoals de Mesopotamische ik of
Indiase dharma) die net zo fundamenteel was voor het leven als de adem zelf, wat in de
Kistteksten Maat ook lijkt te personifiëren. Farao's hielden kleine modellen van Maat
vast om hun associatie met haar attributen aan te geven. Maat geeft de adem zelf - het
leven - aan de koningen, en wordt zo afgebeeld met het symbool van het leven, de
ankh, voor hun neus. Maat verbeeldt de juiste relatie tussen het kosmische en het
aardse, het goddelijke en het menselijke, de aarde, de hemel en de onderwereld. Zij is
het die de zinvolle levensorde verpersoonlijkt in tegenstelling tot de entropische
chaos waarin zij gemakkelijk zou kunnen vallen. In sommige verhalen is het de
zonnegod Re die de chaos met Maat verdrijft. Toen een persoon stierf werd zijn hart
afgewogen tegen de veer van Maat. Een hart 'zwaar van de zonde' zou zich niet bij de
goden voegen [PUNISHMENT]. Maat was in wezen in alle Egyptische goden en
godinnen als het principe van de goddelijkheid zelf. De godin Isis erkent de
kwaliteiten van Maat, zoals de maat (struisvogelveer) die ze achter de kronen van
boven- en onder-Egypte draagt, aangeeft. Maat zou kunnen worden gezien als een
principe dat analoog is aan de Logo's, de goddelijke rede en orde. Zoals christenen
wordt verteld 'In het begin was het Woord [Logos] al' (Joh. 1:1), kondigt Atum aan dat
voor de schepping 'toen de hemelen sliepen, mijn dochter Maat in mij en om mij heen
leefde'. (David Adams Leeming, The Oxford Companion to World Mythology (New
York: Oxford University Press, 2005), 243., nadruk toegevoegd)
De Egyptische godin Maat vertegenwoordigde "een morele en kosmische orde, waarheid en
gerechtigheid." Dit is Satan's morele en kosmische orde, afgedwongen door zijn systeem van
beloning en straf. "Farao's hielden kleine modellen van Maat vast om hun associatie met haar
attributen aan te geven," omdat Farao's persoonlijk door de goden werden onderwezen. Elke
aspirant-Egyptische heerser werd ingewijd in de mysteries van Egypte, en dit omvatte directe
communicatie met de goden (theurgie) die hen hun wet van Goed en Kwaad leerden.
Is het u opgevallen hoe men beweert dat Maat, ook vertegenwoordigd door de ankh, een
symbool van het leven is? Maar is dit systeem van Goed en Kwaad in werkelijkheid niet een
symbool van de dood, volgens God? Maat zou ook "de zinvolle levensorde verpersoonlijken,
in tegenstelling tot de entropische chaos waarin hij gemakkelijk zou kunnen vallen". Is dit niet
wat Satan beweerde? Dat zijn manier van ordehandhaving superieur was aan Gods manier - de
morele wet van de liefde - die hij in zijn eigen wijsheid als dwaas en zwak beschouwde volgens
1 Korintiërs 1?

De godin Maat wordt in de literatuur over het oude Egypte voortdurend aangesproken als
"het principe van de orde". Dit komt omdat Maat staat voor Satan's strafrechterlijke manier
van ordehandhaving. Hier zijn nog enkele voorbeelden:
Maat is juiste orde, goddelijke orde en als zodanig is 'het Egyptische concept van de
ordening en de relatie die ten grondslag ligt aan en bepalend is voor alle aspecten van
het bestaan, enigszins verwant aan de westerse notie van het natuurrecht' (Allen 1988,
26). Bovendien "strekt het zich uit van de elementen van de natuur... tot het morele en
sociale gedrag van de mensheid". Maat als 'orde is het principe dat het hele
bestaan mogelijk maakt. Tegelijkertijd is het een levenwekkend principe en kracht
(Maulana Karenga, Maat, Het morele ideaal in het oude Egypte: Een studie in
Klassieke Afrikaanse Ethiek (New York: Routledge, 2004), 8, nadruk toegevoegd).
Maat, als principe en kracht die de schepping zelf constitueert, komt dan neer op een
orde van rechtvaardigheid die het bestaan doordringt en leven geeft. Zo stelt
Siegfried Morenz (1984, 113): 'Maat is de juiste orde in de natuur en de
maatschappij, zoals die door de scheppingsdaad is vastgesteld en dus betekent
volgens de context, wat juist is, wat juist is, wet, orde, gerechtigheid en waarheid.
Ook Anthes (1954, 23) benadrukt de centraliteit van Maat als een goddelijk
geconstitueerde orde. Hij merkt op dat '[het] idee van Maat in de eerste plaats de
goddelijke orde van de wereld betekent, met inbegrip van de politieke,
theologische en sociale orde van Egypte' (Maulana Karenga, Maat, Het morele
ideaal in het oude Egypte: Een studie in klassieke Afrikaanse ethiek (New York:
Routledge, 2004), 8).
In het volgende citaat wordt een scène van oordeel in de Hall of Double Righteousness
beschreven. We stellen de vraag: wat is dubbele gerechtigheid? Zou dit een verwijzing kunnen
zijn naar Goed en Kwaad? Het lijkt zo te zijn, want als het woord "evenwicht" wordt gebruikt,
verwijst het naar het vermeende evenwicht tussen Goed en Kwaad, het evenwicht tussen
beloning en straf:
Een gevoel van rechtvaardigheid doordringt de zaal! Het concept van het goddelijk
evenwicht vloeit voort uit de Complete One. Rechtvaardigheid en Orde zijn de
sleutelwoorden die Atum moet handhaven. Atum heeft zijn dochter, de Godin Maat,
aangesteld als de personificatie van dit prachtige concept van evenwicht in het
universum. Een veer, een eenvoudige pluim, is haar symbool. Met de lichtste
aanraking beheerst Maat het evenwicht tussen tegengestelde krachten van goed en
kwaad tot in de fijnste mate. Geen enkele individuele menselijke kracht of zwakte
domineert lang. De Godin past haar vederlichte aanraking toe om de goddelijke
rechtvaardigheid en orde in het Oude land te herstellen (Anthony Holmes,
Tutankhamun-Speak My Name (Victoria, B.C: Trafford Publishing, 2005), 8, nadruk
toegevoegd).
Een andere schrijver stelt dat "Maat een orde is die voortkomt uit tegengestelde krachten"
(die volgens ons de tegengestelde krachten van Goed en Kwaad zijn):

Maat was geen abstractie voor de Egyptenaren, maar een feitelijke orde die
voortkomt uit tegengestelde krachten (Anna Mancini, Maat Revealed, Philosophy
of Justice in Ancient Egypt (Buenos Books America, 2004), 13).
Een andere auteur stelt dat Maat een "impliciete morele code" was, "een moreel systeem":
Terwijl de maatregels, ankh-em-maat, 'leven op maat', in de eerste plaats betekenden
dat de oerorde van het universum en van de maatschappij werd gerespecteerd,
althans vanaf de tijd van de Wijsheidsteksten (ca. 2550 v.Chr.), konden ze ook worden
begrepen als fatsoenlijk leven, als 'de ethische dingen doen'. Als zodanig legde het
de ethische rechtvaardiging voor een Paradijs in handen van de Egyptenaren. Het legde
zelfs het verband tussen het dagelijkse leven, ethiek en religie in hun handen, omdat
veel in de maat een impliciete morele code voor dit leven was en niet alleen een
criterium voor universele en maatschappelijke orde en toegang tot het hiernamaals. De
ethische aspecten van de maat in de negatieve belijdenis in 'The Hall of Two
Truths' vormden een moreel systeem, of beter gezegd, het zou zo'n systeem hebben
gevormd als niet werd aangenomen dat de beoordelaars van het hiernamaals konden
worden misleid door de onschuld van alle wandaden te claimen en dat magie en bedrog
het almachtige paspoort van het hiernamaals waren (Simson Najovits, Egypte,
Boomstam van de Boom, vol. 2 (Algora Publishing, 2004), 42).
Dezelfde auteur gaat verder met te zeggen dat door het concept van Maat, de Egyptenaren
"een aantal van de meest fundamentele problemen van de mens - wat is correct gedrag? Wat is
ethiek? Is er een beloning of een straf? (Simson Najovits, Egypte, Boomstam, vol. 2 (Algora
Publishing, 2004), 43).
In het volgende fragment uit een boek getiteld Oldest Books in the World: Een verslag van de
Religie, Wijsheid, Filosofie... van de Oude Egyptenaren, beschrijft Isaac Meyer een Egyptisch
oordelend tafereel. Hij stelt openlijk dat het oordeel en de straf die plaatsvindt, door een
demon wordt uitgevoerd. En weer wordt er gezegd dat Maat de "orde" is die "de norm van het
hele universum" wordt geacht te zijn:
De scène van de Psychostasia of het Proces van het aardse gedrag van de doden, in de
Toekomst-Wereld is zeer belangrijk vanwege de kennis die het geeft van de religie van
de oude Egyptenaren. Het toont het bestaan bij hen van een geloof in een oordeel, na
de dood, van de ziel of het geweten; voor de daden van de mens, gepleegd tijdens het
leven op deze aarde; dat zijn goede en kwade daden geacht werden te ontstaan en in
zijn hart te verblijven; dat de mens tijdens zijn daden op aarde een vrije wil had; dat
zijn hart, embleem van zijn geweten, na de dood, mystiek gewogen werd door Thoth,
symbool van het intellectuele deel van zijn geestelijke natuur; dat hij onderworpen
was aan de beschuldiging en het verzet van een demon, voor handelingen
verricht terwijl hij op deze aarde leefde, en na een bevel tegen hem tot
bestraffing door zulke demon en zijn volgelingen. Dat er bepaalde specifieke
fouten en misdaden waren waarvoor hij onderworpen was aan een dergelijke straf, en
dat deze zijn Ka verplicht was om voor de 42 assisterende rechters van Osiris de dood
van de doden te verklaren en zijn vrijheid te tonen; dat deze fouten en misdaden

genoemd worden in de Biecht, in het Boek dat door Dr. Lepsius, No. cxxv van het
Boek der Doden wordt genoemd, waarvan het Hoofdstuk of het Boek de scene van de
Psychostasia deel uitmaakt; en dat ze in aantal niet minder dan 42 waren. De Ma of de
Maat, d.w.z. Harmonie, Wet, Waarheid, Rechtvaardigheid, waarschijnlijk met
inbegrip van een idee dat lijkt op het moderne idee van de Kosmos, en van die orde
die in de beweging van de hemellichamen opvalt, werd verondersteld de norm van het
hele universum te zijn; dat het voornaamste verlangen van de oude Egyptenaar was
voor zijn geestelijke opstanding uit de dood, en een eeuwig gelukkig toekomstig
geestelijk leven in de Egyptische hemel, met een perfecte vrijheid om te gaan waar hij
wilde: een afwezigheid van alle straf, en vooral vrijheid van het gevaar van vernietiging
van zijn geestelijk bestaan, door de 'Tweede dood' (Meyer, Oldest Books in the World,
415, nadruk toegevoegd).
Dit zijn slechts enkele van de vele bewijzen die Egypte verbinden met de morele wet van
Goed en Kwaad van Satan. Maat vertegenwoordigt die dualiteit van Goed en Kwaad, de morele
orde waarmee Satan dacht een modelmaatschappij te kunnen bereiken.
Een ander duidelijk bewijs dat Egypte het systeem van beloning en straf van Satan
vertegenwoordigt, is dat symbool dat gevonden is in de handen van de oude farao's - de
oplichter en de vlegel. Een foto van koning Toet, bijvoorbeeld, laat zien dat zijn armen
gekruist zijn, waarbij de ene hand een boef en de andere een vlegel vasthoudt. Let op de
betekenis van de boef en de vlegel:
De boef en de vlegel worden soms verondersteld twee van de functies van de koning te
vertegenwoordigen: de boef staat voor de herder, de verzorgster van het volk,
terwijl de vlegel als gesel symbool staat voor de straffen die nodig worden
geacht om de samenleving in stand te houden (Carol Andrews, Amuletten van het
oude Egypte, University of Texas Press, 1994, p. 75, onderstreping toegevoegd).
Dit onthult veel licht over wat de goden van Egypte de Egyptenaren leerden. Door de
wijsheid van de goden werd Egypte geregeerd door deze twee functies:
1. 2. De boef, die het Goede van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad symboliseert
- het beloningsprincipe, dat Satan graag weldoenerij noemt. Dit is de vermeende "zorg voor het
volk" met vermeende goede middelen, de beloningsarm van Goed en Kwaad.
2. De vlegel symboliseert het Kwaad van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad - de
straf, of het noodzakelijke geweld dat volgens Satan nodig is om de samenleving "in stand te
houden", dat wil zeggen, om de maatschappelijke orde te handhaven.
Daarom is Egypte in de Bijbel een type of een symbool van zonde en slavernij. De gruwelijke
methoden van marteling en wreedheid die in naam van het goede in dit systeem worden
begaan, zijn ondoorgrondelijk. De geschiedenis van de Israëlieten in het Boek van Exodus is

een type van de zesduizendjarige geschiedenis van het menselijk ras onder Satan's systeem van
beloning en bestraffing:
Toen kwam een nieuwe koning, voor wie Jozef niets betekende, aan de macht in
Egypte. "Kijk," zei hij tegen zijn volk, "de Israëlieten zijn veel te talrijk geworden voor
ons. Kom, we moeten hen slim aanpakken, anders worden ze nog talrijker en als er
oorlog uitbreekt, zullen ze zich bij onze vijanden voegen, tegen ons vechten en het land
verlaten".
Dus zetten ze slavenmeesters over hen heen om hen te onderdrukken met
dwangarbeid, en bouwden ze Pithom en Ramses als winkelsteden voor de Farao. Maar
hoe meer ze onderdrukt werden, hoe meer ze zich vermenigvuldigden en verspreidden;
dus kwamen de Egyptenaren om de Israëlieten te vrezen en werkten ze meedogenloos.
Ze maakten hun leven bitter met harde arbeid in baksteen en mortel en met allerlei
werk op het land; in al hun harde arbeid werkten de Egyptenaren hen meedogenloos
(Exodus 1:8-14).
De "nieuwe koning" over het menselijk ras is Satan, we betekenen niets voor hem. Hij gaat
"scherpzinnig" met ons om; hij en zijn engelen zijn "slavenmeesters" over ons en zij
"onderdrukken" ons met "dwangarbeid" door middel van beloning en bestraffing. Ze werken
ons "meedogenloos" en ze hebben ons leven "bitter gemaakt met harde arbeid" in het
werksysteem - dat is wat baksteen en mortel betekent. "Baksteen en mortel" zijn geen natuurlijke
elementen in de natuur, ze zijn door de mens gemaakt, en dus vertegenwoordigen ze menselijke
"werken" van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad.
De letterlijke uittocht uit Egypte typeert een toekomstige spirituele beweging die in de laatste
dagen zal plaatsvinden. Merk op hoe dit door Paulus wordt verklaard in de volgende verzen:
Bovendien, broeders, wil ik niet dat u zich er niet van bewust bent dat al onze vaders
onder de wolken waren, allemaal door de zee gingen, allemaal in de wolken en
in de zee tot Mozes gedoopt werden, allemaal hetzelfde geestelijk voedsel aten en
allemaal hetzelfde geestelijk drankje dronken. 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.
Nu zijn deze dingen ons voorbeeld geworden, met de bedoeling dat we de kwade
dingen niet moeten begeren zoals ze ook begeren. En niet afgodendienaren worden
zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat: "Het volk ging zitten om te eten en te
drinken, en stond op om te spelen." En laten we geen seksuele onzedelijkheid begaan,
zoals sommigen van hen deden, en op een dag vielen er drieëntwintigduizend; en laten
we Christus niet verleiden, zoals sommigen van hen ook verleiden, en werden
vernietigd door slangen; en laten we niet klagen, zoals sommigen van hen ook
klaagden, en werden vernietigd door de vernietiger. Nu zijn al deze dingen hen
overkomen als voorbeeld, en ze zijn geschreven voor onze vermaning, op wie
het einde der tijden is gekomen (1 Korintiërs 10:1-11).

De Exodus was een type, en wij "op wie het einde der tijden is gekomen" zijn antitype. Dit
betekent dat een aanzienlijk deel van het menselijk ras Egypte zal verlaten - met andere
woorden, ze zullen deze vorm van beloning en straf, deze dubbele morele wet van de goden,
achter zich laten en het Beloofde Land binnengaan, dat Gods wet van onvoorwaardelijke en
onpartijdige liefde vertegenwoordigt, tegen de liefde in.
Let op wat Paulus ook zegt over de goden in het boek Efeziërs:
Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, tegen
machten, tegen de heersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke
gastheren van goddeloosheid in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12).
De "heersers van de duisternis van dit tijdperk" heersen, dat wil zeggen dat ze een heerser,
een leidraad, een wet, gebruiken om de mens te controleren. Deze heerser of meetsysteem is de
"wet van de zonde en de dood" waarmee alle handelingen van de goden op één lijn worden
gebracht en in overeenstemming worden gebracht. De goden zijn "geestelijke gastheren van
goddeloosheid in de hemelse gewesten", "goddeloosheid" is hetzelfde als "ongerechtigheid",
dat principe, de morele wet, of de manier, die in Lucifer werd "gevonden":
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).
Lucifer's "manieren" waren niet langer "perfect" zodra "ongerechtigheid" in hem werd
gevonden. Ook wij leefden volgens dezelfde onvolmaakte regel van de wet, totdat Jezus kwam
en ons een beter alternatief gaf. Jezus opende voor ons het principe van het leven, de morele
wet of de levenswijze:
En u, dood in uw overtredingen en de onbesnijdenis van uw vlees [BECAUSE WE
WERDEN LEVEND DOOR HET MORAAL RECHT VAN BELANGRIJK EN
PUNISHME, DANKEND VAN GOD], heeft Hij [JEZUS] samen met Hem [ALIVE
THROUGH HIS MORAAL RECHT VAN LEVEN, Tegen LIEFDE], u alle
overtredingen vergeven [THROUGH HIST VAN HET LEVEN], GOD'S
CHARACTER OF GRACE, THE OPPOSITE OF REWARD AND
PUNISHMENT], na het wegvegen van het handschrift van eisen die tegen ons waren,
wat in strijd was met ons [HAVING WIPED OUT THE LAW OF REWARD AND
PUNISHMENT, WHICH IS NOT "FOR US" BUT "AGAINST US," BY
SHOWING US THAT GOD IS A GOD OF ABUNDANT GRACE]. En Hij heeft
het uit de weg geruimd [HEEFT HET VOLLEDIG GESLACHT, BECAUSE
GEBRUIKT AAN DEZE WET VAN GOD, MAAR NIET HIJ HEEFT
GEBRUIKT DAT GOD NIET DOET DOET DOET DOET DOET DOET
DOET DOET DOET DE MORALE WET VAN BELANGRIJK EN
PUNISHMENT], na het aan het kruis genageld te hebben [WAAR HIJ GEBRUIKT
HEBBEN DE GROOTSTE VERWIJZIGING VAN GOD'S TEGEN HET
GEBRUIK VAN DE GEWONGEN LIEVE]. Na ontwapende vorstend te hebben
[SATANEREN EN ZIJN ANGELEN, DE GOEDEREN, DIE OP GEBRUIKT

WORDEN DOOR UITGEBREIDE EN PUNISHME], maakte Hij er een openbaar
spektakel van en zegevierde er over (Kolossenzen 2:13-15, onderstreping toegevoegd).
De Apostel Petrus noemt ook de overwinning van Jezus op de goden van deze tijd:
[JEZUS CHRISTUS] die naar de hemel is gegaan en aan de rechterhand van God is,
waarbij engelen en autoriteiten en machten aan Hem zijn onderworpen (1 Petrus 3:22,
cursivering toegevoegd).
Het Goede en Kwade koninkrijk der goden wordt gekenmerkt door pijn, verdriet, onheil,
stress, verdriet, angst en alles wat negatief is, omdat het wordt geregeerd door beloning en
bestraffing. De psalmist schrijft het volgende over degenen die "achter" de goden aanlopen:
Hun verdriet zal worden vermenigvuldigd [VAN DIT] die zich verhaasten naar een
andere god; hun drankoffers van bloed zal Ik niet offeren (Psalm 16:4, nadruk
toegevoegd)
"Hun verdriet zal worden vermenigvuldigd die zich haasten naar een andere god." Niet
alleen veroorzaken ze een vermenigvuldiging van 'verdriet', maar ze veroorzaken ook de dood,
omdat zij het koninkrijk van de dood zijn.
We belasteren God als we zeggen dat Hij deelneemt aan het koninkrijk van de dood.
Wanneer we God aanbidden met de gedachte dat Hij verantwoordelijk is voor elke dood of
moord, aanbidden we in werkelijkheid een god van de duisternis. Gods koninkrijk is het
koninkrijk van het leven, alleen licht. Dit wordt aangegeven door het feit dat wanneer God op
Zijn troon begint te regeren, alleen de Boom des Levens er zal zijn. De Boom van de Kennis
van Goed en Kwaad, die de vloek is, zal er niet meer zijn:
En hij liet me een zuivere rivier van levenswater zien, helder als kristal, voortkomend
uit de troon van God en van het Lam. In het midden van zijn straat, en aan
weerszijden van de rivier, stond de levensboom, die twaalf vruchten droeg, elke boom
leverde elke maand zijn vruchten op. De bladeren van de boom waren voor de
genezing van de volkeren. En er zal geen vloek meer zijn, maar de troon van God en
van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienaren zullen Hem dienen (Openbaring 22:1-3,
nadruk toegevoegd).
De "vloek" in Openbaring tweeëntwintig is een verwijzing naar de Boom van de Kennis van
Goed en Kwaad. Dit vervloekte systeem, dat verantwoordelijk is voor de dood, zal niet langer
bestaan. De "vloek" is de "troon der ongerechtigheid" van Satan (Psalm 94:20). "En er zal geen
vloek meer zijn" - geen "troon der ongerechtigheid" - "maar de troon van God en het Lam zal
er in staan."
Net zoals we niet "twee meesters kunnen dienen" (Matteüs 6:24), kunnen we ook niet tot
twee koninkrijken behoren - het koninkrijk van het leven en het koninkrijk van de dood.

Hetzelfde geldt voor God en Satan. Ze kunnen ook niet behoren tot of handelen in harmonie
met elkaars jurisdicties. Ze moeten zich in het ene of het andere rechtsgebied bevinden, zodat
we duidelijk tussen hen kunnen kiezen. Als God en Satan iets gemeen hadden, dan zouden we
geen duidelijke keuze hebben tussen de twee meesters. Daarom kan God niet werken met
beloning en straf zoals we eerder geloofden.
Als we God dienen, moeten we alles wat betrekking heeft op het koninkrijk van Satan en zijn
engelen, de goden van deze wereld, opbergen. Voordat de kinderen van Israël Kanaän
binnenkwamen, gaf Jozua hen een duidelijk bevel om de goden weg te zetten:
Vreest daarom nu de Heer, dient Hem in oprechtheid en in waarheid en zet de goden
weg die uw vaders aan de andere kant van de rivier en in Egypte hebben gediend. Dien
de Heer! En als het u kwaad lijkt om de Heer te dienen, kies dan deze dag zelf wie u
zult dienen, of de goden die uw vaders dienden die aan de andere kant van de rivier
waren, of de goden van de Amorieten, in wiens land u woont. Maar wat mij en mijn
huis betreft, wij zullen de Heer dienen (Jozua 24:14-15, nadruk toegevoegd).
De bovenstaande verzen zijn voor ons vandaag de dag net zo relevant als in de tijd van
Joshua. De goden waarover hier wordt gesproken zijn Satan en zijn demonen, die werken
volgens de wet van beloning en bestraffing die wordt vertegenwoordigd door de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad. Hij en zijn engelen waren de goden van Egypte, onder
verschillende namen. Die goden waren afschuwelijk, wreed, wraakzuchtig, straffend. Als we
God "dienen" als een god van beloning en straf die afschuwelijk, wreed, wraakzuchtig en
bestraffend is, dienen we in feite nog steeds de goden van Egypte, en niet de ware God; we
hebben de goden niet "weggelegd".
Satan's morele wet van beloning en straf werd op aarde vertegenwoordigd door de Boom
van de Kennis van Goed en Kwaad in de Hof van Eden. Deze morele wet is de
"ongerechtigheid" die in hem werd "gevonden". God had gezegd dat de dood in de wereld zou
komen als Adam en Eva van deze Boom zouden eten. Dus alles wat te maken heeft met "de
dood" heeft te maken met deze Boom, die het doodsprincipe vertegenwoordigt dat in
Romeinen 8 wordt aangeduid als "de wet van de zonde en de dood": 2. Deze "wet van de
zonde en de dood" is de morele wet, die nu in onze eigenlijke "leden" is:".
Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn verstand, en
mij in gevangenschap brengt voor de wet van de zonde die in mijn leden is (Romeinen
7:23, nadruk toegevoegd).
Lucifer's morele wet van beloning en straf is het tegenovergestelde van Gods morele wet van
de liefde, die onvoorwaardelijke liefde is. Lucifer's wet is een voorwaardelijke wet. Volgens zijn
wet zijn er voorwaarden nodig om te kunnen bestaan. Zijn voorwaarden zijn: als we goede
werken doen, worden we beloond en als we slechte werken doen, worden we gestraft. Of we
worden willekeurig beloond of gestraft om gemotiveerd te zijn om goed te zijn. Deze wet van

beloning en straf is gericht op werken. Van nature is deze wet beladen met angst, schuld en
veroordeling.
Beloning en bestraffing is het tegenovergestelde van Gods wet van de liefde die gebaseerd is
op genade en die vrijelijk aan iedereen wordt gegeven. Als Gods genade vrijelijk aan ons
gegeven is, betekent dit dat we het niet hoeven te verdienen. We kunnen niets doen om genade
te verdienen. Het is onvoorwaardelijk en onpartijdig aan iedereen gegeven. De enige rol die we
spelen in dit geschenk van genade is hoe we onze keuze uitoefenen. We hebben de vrijheid om
het te accepteren of te verwerpen. Als we het verwerpen, blijven we in Satan's rechtsgebied van
de dood waarin we geboren zijn door de keuze van Adam om van de Boom te eten.
De orde in Gods systeem van de agape-liefde wordt bewaard door de liefde, niet door het
verlangen naar beloning of angst voor straf. In Gods koninkrijk van liefde is er vrijheid,
vreugde en vrede.
Jezus kwam om ons te redden van de vernieling, de schuld en de veroordeling die Satan's
morele wet van "zonde en dood" ons bracht. Hij doet dit door ons Gods wet van het leven te
openbaren, zijn agape liefde:
Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te
veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden (Johannes 3:17, cursivering
toegevoegd).
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, cursivering toegevoegd).
In Hem was het leven, en het leven was het licht van de mensen (Johannes 1:4, nadruk
toegevoegd).
Want het gebod is een lamp, en de wet een licht; herhalingen van de instructie zijn de
manier van leven (Spreuken 6:23, onderstreping toegevoegd).
Als mens positioneert onze keuzevrijheid ons ofwel op God's jurisdictie van tegen de liefderechtvaardigheid, ofwel op Satan's jurisdictie van beloning en straf-mini-rechtvaardigheid. Er is
geen ontkomen aan deze realiteit - we staan allemaal aan God's kant of aan Satan's kant.
Volgens de Schrift zijn de leiders van deze twee jurisdicties duidelijk:
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, nadruk
toegevoegd).

Toch durfde Michaël, de aartsengel, in een gevecht met de duivel, toen hij over het
lichaam van Mozes twistte, geen verwerpelijke beschuldiging tegen hem in te brengen,
maar zei: "De Heer berispt u". (Judas 1:9, nadruk toegevoegd)
De twee kanten - gerechtigheid en ongerechtigheid - worden respectievelijk geleid door
Michaël (wat betekent wie is als God?) en de Duivel, Satan (wat betekent de tegenstander, de
aanklager) die gesymboliseerd wordt door de draak, de slang. Dit is een ideeënoorlog, een
ideologische strijd die zich concentreert op deze twee morele wetten, "de wet van de Geest van
het leven" en de "wet van de zonde en de dood". Deze twee partijen hebben twee
verschillende standpunten ingenomen over wat het heersende morele kompas van alle
intelligente wezens zou moeten zijn. Michaël bevordert aan de kant van God de
onvoorwaardelijke liefde, de onpartijdige behandeling van alle wezens en de vrijheid van het
geweten:
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 spitsvondig gebruiken en vervolgen (Matteüs 5:44,
cursivering toegevoegd).
Want er is geen partijdigheid met God (Romeinen 2:11, nadruk toegevoegd).
En als u de Vader aanroept, die zonder partijdigheid oordeelt naar ieders werk,
gedraagt u zich dan gedurende uw verblijf hier in angst (1 Petrus 1:17, onderstreping
toegevoegd).
Sta daarom vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrij heeft gemaakt, en laat u niet
weer verstrikt raken in een juk van slavernij (Galaten 5:1, onderstreping toegevoegd).
Orde die met geweld wordt afgedwongen heeft geen waarde voor God. Beloning en
bestraffing zijn dwingend en krachtig; beloning en bestraffing zijn daarom voor God van geen
waarde. Liefde is het fundament van Gods regering en Gods liefde is onvoorwaardelijk,
onpartijdig en vrijgevig - in feite is liefde zonder vrijheid geen liefde. Het was uit liefde dat
God ons heeft geschapen. God wil dat we elkaar liefhebben - zelfs degenen die ons als hun
vijanden zien, want een christen zou geen vijanden moeten hebben - en het is de liefde zelf die
orde onder ons zal brengen.
Het basisprincipe van gerechtigheid achter Michaels wet van de agape-liefde is
barmhartigheid. Barmhartigheid en vergeving werken veel beter in de richting van het
algemene welzijn van de samenleving dan wrede en destructieve straffen.
En in barmhartigheid zal de troon worden gevestigd; en hij zal er in waarheid op zitten
in de tabernakel van David, oordelend en zoekend naar het oordeel en de gerechtigheid
(Jesaja 16:5).
Lucifer daarentegen is een groot voorstander van ordehandhaving met geweld. Zo bevordert
hij de dwangmiddelen van beloning en straf om zijn doelen van ordehandhaving te bereiken.
Geloof het of niet, het uiteindelijke doel van Satan is om orde te hebben. Maar het verschil

tussen hem en God is dat hij denkt dat alle intelligente wezens moeten worden gedwongen,
gedwongen, gedwongen tot goed gedrag door middel van externe motieven zoals beloning en
straf. Als gevolg daarvan gelooft hij niet dat vrijheid een levensvatbare staat is voor intelligente
mensen. In zijn koninkrijk moet iedereen in het gareel vallen - net als of dat niet het geval is en we betalen een zware straf voor onze misstappen. Dat hij zijn koninkrijk met geweld
regeert, blijkt uit de bijbelse taal die hem omringt:
Hoe de onderdrukker [LUCIFER] is opgehouden, de gouden stad is opgehouden! De
Heer heeft de staf van de goddelozen gebroken, de scepter van de heersers; hij die het
volk in toorn sloeg met een voortdurende slag. Hij die de volkeren in woede regeerde,
wordt vervolgd en niemand belemmert (Jesaja 14:4-6, cursivering toegevoegd).
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 gevangenen niet opende? (Jesaja
14:16-17, cursivering toegevoegd).
Satan is een "onderdrukker"; hij slaat het volk van zijn koninkrijk (het menselijk ras) "in
toorn", en bovendien "met een voortdurende beroerte". We worden door hem en door elkaar
geslagen, omdat ook wij zijn principe van beloning en straf in ons dagelijks leven gebruiken.
Hij regeert ons "in woede", want dat is de aard van zijn wet van beloning en straf. Hij wordt
woedend als we hem niet gehoorzamen. Hij laat de aarde "beven" met zijn geweld, hij schudt
koninkrijken door elkaar en maakt "de wereld als een wildernis en vernietigt haar steden". Hij
houdt ons gevangen in zijn gewelddadige koninkrijk van beloning en straf. Om te begrijpen
wat de term "de toorn van God" betekent, moeten we deze dingen over Satan en zijn
koninkrijk weten.
God moet door veel pijn gaan als we Satan boven Hem kiezen, maar wat is Zijn reactie
volgens de Schrift? Wordt Hij woedend op ons? Beslist Hij dat het beter is om ons te doden
dan om ons toe te staan deze goden te aanbidden? Dit zou inderdaad een gepaste reactie zijn
voor een mens die geweld gebruikt om anderen te laten voldoen aan zijn wil. Maar dit is niet
hoe een God van de liefde reageert op onze afwijzing van Hem en Zijn wegen.
Als mens hebben we één onvervreemdbare vrijheid: de vrijheid om te kiezen tussen deze
twee platformen - Goed en Kwaad en tegen de liefde. Als we eenmaal voor het een of het ander
beslissen, zijn er een hele reeks gevolgen die gepaard gaan met onze keuzes onder elk van de
respectievelijke jurisdicties. Deze gevolgen worden geschetst in het boek Deuteronomie
hoofdstuk achtentwintig als de zegeningen en de vervloekingen. De zegeningen zijn inherent
aan Gods koninkrijk, en de vervloekingen zijn inherent aan het koninkrijk van Satan. De
vervloekingen zijn "de toorn van God". De term "de toorn van God" kan alleen begrepen
worden als je het bekijkt binnen de context van deze twee jurisdicties.
De volgende vraag die we stellen is dus: hoe reageert een God van oneindige liefde vanuit de
hemel als we Hem inruilen voor de goden?
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DERFORE...

We stelden de vraag: Hoe reageert een God van oneindige liefde vanuit de hemel, dat wil
zeggen vanuit het hemelse principe van de agape-liefde, wanneer Zijn schepselen besluiten Hem te
verlaten om de goden te dienen?
Ten eerste willen we dat de lezer weer ziet waarom Gods toorn "geopenbaard wordt vanuit
de hemel". De redenen voor 'de toorn van God' worden gegeven in verzen achttien tot
drieëntwintig, en we hebben alle woorden die aangeven waarom Gods toorn is geopenbaard,
benadrukt:
Want de toorn van God is 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 geopenbaard, want God heeft het hun
getoond. 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 verdorven mensen en vogels en viervoetige dieren en
kruipende dingen (Romeinen 1:18-23).
Vers achttien begint met de woorden "Voor de toorn van God..." en dan helemaal tot vers
drieëntwintig Paulus duidelijk uitlegt waarom "de toorn van God" van God wordt
geopenbaard. In deze verzen gebruikt hij woorden als 'voor', 'omdat', en dan later in verzen
vierentwintig, zesentwintig en achtentwintig zegt hij 'om deze reden', 'en zelfs als', om de
redenen te geven waarom 'de toorn van God' uit de hemel is geopenbaard.
Dus hier zijn de redenen die Paulus geeft voor "de toorn van God": Ten eerste, "omdat wat
er van God bekend is, zich in hen manifesteert." Ten tweede, omdat "sinds de schepping van
de wereld zijn onzichtbare eigenschappen duidelijk zichtbaar zijn." Ten derde, omdat ze,
hoewel ze God kenden, Hem niet verheerlijkten als God, noch dankbaar waren, maar
nutteloos werden in hun gedachten, en hun dwaze harten werden verduisterd.
In vers vierentwintig verandert Paulus zijn toon en gebruikt hij een heel bijzonder woord: het
woord "daarom". Dit woord 'daarom' legt uit hoe Gods toorn uit de hemel wordt
geopenbaard. "Daarom..." omdat de mensen God niet kenden, ook al waren Gods

eigenschappen duidelijk zichtbaar, en omdat ze God kenden maar Hem niet verheerlijkten als
God.... "Daarom..." God zal iets moeten doen.
Wat dit woord "daarom" in vers vierentwintig betekent, is dit: omdat het volk de dingen die
in verzen achttien tot drieëntwintig staan gedaan of niet gedaan heeft, zal God er dus iets aan
moeten doen. Het woord 'daarom' heeft te maken met Gods reactie op het gestelde probleem.
Het heeft te maken met Gods oplossing voor de situatie in kwestie. En dit is wat we nu gaan
onderzoeken. Wat had God te doen als gevolg van het "voor" en "omdat" dat eerder werd
gezegd? Wat is Zijn reactie en oplossing?
Wij vragen: Wat doet God met hen die alle dingen die Hij hen heeft gegeven om hen in Zijn
levenswijze te leiden, volledig negeren? Met andere woorden, hoe gaat God om met hen die
ervoor gekozen hebben om de goden te volgen? Hoe zal Zijn toorn zich vanuit de "hemel" op
hen manifesteren? Wordt Hij boos op hen? Straft Hij hen? Vernietigt Hij hen? Stuurt Hij de
bliksem vanuit de hemel op hen neer? Stuurt Hij een vernietigende engel om hen te straffen?
Terwijl we verder gaan met het lezen van Romeinen hoofdstuk 1, dit fundamentele
hoofdstuk dat "de toorn van God" verklaart, zullen we eindelijk het antwoord op deze vragen
krijgen. Hieronder zullen we zien wat deze bijbelse term "de toorn van God" werkelijk
betekent. En we zullen zien waarom het recht "uit de hemel" wordt geopenbaard - recht van
Gods troon der gerechtigheid.
We benadrukken nu drie plaatsen waar Paulus uitlegt wat God moet doen aan hen die
goddeloos zijn, die "de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken", die God niet kennen, die
Hem niet "verheerlijken als God", die Hem niet dankbaar zijn, of die "nutteloos worden in hun
gedachten". Dit is wat God met hen doet:
Daarom gaf God hen ook 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. (Romeinen 1:24-25, nadruk toegevoegd).
Daarom gaf God ze op aan verachtelijke hartstochten. Want zelfs hun vrouwen
hebben het natuurlijke gebruik geruild voor wat tegen de natuur is. Ook de mannen,
die het natuurlijke gebruik van de vrouw achterlieten, verbrandden in hun lust voor
elkaar, mannen met mannen die het beschamende begaan en in zichzelf de straf van
hun dwaling ontvangen die hun toekomt (Romeinen 1:26-27, cursivering toegevoegd).
En ook al hielden ze er niet van om God in hun kennis vast te houden, God gaf hen
over aan een vernederde [REPROBATE] geest, om die dingen te doen die niet passen
bij het 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:28-32, nadruk toegevoegd).

Nergens anders in de Bijbel staat zo duidelijk vermeld wat God doet met hen die Hem
afwijzen. God geeft hen op, en het belangrijkste is dat God hen overlevert. Opgeven en overgeven zijn
twee verschillende concepten, maar ze worden uitgedrukt door hetzelfde Griekse woord,
paradidōmi. Merk op hoe Thayer dit Griekse woord definieert. Het verklaart zo'n beetje precies
wat God moet doen:
1) om in de handen (van een ander) te geven
2) om zich over te geven aan (een) macht of gebruik
2a) om iets te bewaren, te gebruiken, te verzorgen en te beheren.
2b) om iemand uit te leveren aan de gevangenis, om te worden berecht, veroordeeld, gestraft,
gegeseld, gekweld, ter dood gebracht.
2c) om verraderlijk te leveren
2c1) door verraad om er een te laten nemen
2c2) om een te onderwijzen, gegoten te leveren
3) zich te engageren, te prijzen
4) om mondeling te leveren
4a) commando's, riten
4b) te leveren door te vertellen, te rapporteren
5) om toe te staan dat
5a) wanneer de vruchten het toelaten, dat wil zeggen wanneer de rijpheid ervan het toelaat
5b) geeft zichzelf op, presenteert zich
Strong's Concordance zegt dat paradidōmi betekent "zich overgeven, dat wil zeggen, toegeven,
intrusten". Als de Bijbel zegt dat God iemand opgeeft of overlevert, dan zegt hij letterlijk dat
Hij hem overlevert aan iemand anders, hem overlevert aan iemand anders zijn macht, hem
overlevert aan iemand anders, hem toestaat en toestaat dat iemand anders jurisdictie en macht
over hem heeft.
Het betekent dat ze worden overgeleverd aan de voogdij van de god, die, omdat hij geen
God's agape liefde heeft, zal oordelen, veroordelen, straffen, plagen, martelen en ter dood
brengen. Dit is wat God doet; dit is wat Hij moet doen omdat Hij een God is die onze vrijheid
heilig bewaakt. En Hij doet het in doodsangst en pijn, zoals zal worden bevestigd door een
veelheid van Schriftuurlijke passages terwijl we verder gaan.
Dit roept vaak de vraag op naar Gods reden om dit te doen. Gebruikt God iemand anders
om Zijn strafwerk te doen? Gebruikt Hij iemand anders om Zijn vuile werk te doen, zoals
sommigen zeggen? Is dat wat hier gebeurt? We zullen dit zeer binnenkort vanuit de Bijbel aan
de orde stellen, terwijl we verder gaan.
DAAROM HEEFT GOD ZE OOK OPGEGEVEN

Het antwoord van God op ons vertrek naar een andere god, meester of echtgenoot, wat de
metafoor ook is die we willen gebruiken, is eenvoudig: God laat ons naar die meester gaan. Hij
geeft ons de vrijheid om te doen wat we willen doen. De woorden die hierboven worden
gebruikt, "Daarom heeft God ze ook opgegeven" en "God heeft ze overgegeven," zijn
duidelijk. God geeft ons op. Hij geeft ons over aan wat of wie we ook hebben gekozen om te
volgen. Dit is een uitdrukking van vrijheid. God geeft ons de vrijheid om te gaan waar we
willen.
Het is alsof God zegt: "Ik heb alles geprobeerd om je te redden van het lot dat je te wachten
staat. Maar je zou mijn waarschuwingen niet horen. Ik ben zo ver gegaan als ik kon gaan om je
te redden zonder je persoonlijke vrijheid te schenden, wat ik zeer waardeer. Daarom, omdat er
niets anders is wat ik voor je kan doen, laat ik je vrij om met je keuze te leven. Je hebt de
vrijheid om te doen wat je wilt. De meester van de jurisdictie die je hebt gekozen is wreed,
straffend en vernietigend. Als je van gedachten verandert, ben ik er nog steeds voor je.
Verander alsjeblieft van gedachten en kom terug naar mij voordat het te laat is. Ik heb er geen
plezier in om getuige te zijn van de dood van iemand!"
Dit is precies wat God zegt in plaatsen als Deuteronomium hoofdstuk tweeëndertig, in het
Lied van Mozes. Deze tekst is te lang om hier in te voegen, maar lees het met nieuwe ogen en
zie dat, ook al zegt de taal van de tekst dat God rampen op hen zal stapelen, wat Hij werkelijk
zegt, is dat omdat ze zich hebben overgegeven aan de goden, Hij ze ook moet opgeven aan
diezelfde goden die zelf rampen op hen zullen stapelen. Hetzelfde idee is vastgelegd in Hosea
11:
Toen Israël een kind was, hield ik van hem.
En uit Egypte heb ik mijn zoon gebeld.
Zoals ze ze noemden,
Dus ze gingen van hen af.
Ze hebben zich opgeofferd aan de Baals,¯
En brandde wierook tot gesneden beelden.
Ik heb Ephraim geleerd om te lopen.
Ze bij de arm nemen.
Maar ze wisten niet dat ik ze genas.
Ik tekende ze met zachte koorden,¯

Met liefdesbanden
En ik was voor hen als degenen die het juk van hun nek halen.
Ik heb ze voorovergebogen en gevoed.
Hij zal niet terugkeren naar het land van Egypte.
Maar de Assyrische zal zijn koning zijn...
Omdat ze weigerden zich te bekeren.
En het zwaard zal in zijn steden snijden,Â
Verslinden zijn districten,en consumeren ze,|
Vanwege hun eigen raadgevingen.
Mijn mensen zijn op zoek naar ruggenglijden van mij.
Hoewel ze roepen naar de Meest Hoge
Geen enkele verheft hem.
Hoe kan ik je opgeven, Ephraim?
Hoe kan ik je uitleveren, Israël?
Hoe kan ik je van Admah laten houden?
Hoe kan ik je zoiets als Zeboiim aandoen?
Mijn hart klopt in mij.
Mijn medeleven is geroerd.
Ik zal de felheid van mijn woede niet uitvoeren.
Ik zal Ephraim niet opnieuw vernietigen.
Want ik ben God, en niet de mens...
De Heilige in je midden.
En ik zal niet komen met terreur (Hosea 11:1-9, nadruk toegevoegd).
In de passage hierboven zegt God tegen een volk dat duidelijk terugkeert naar de goden, die
zich opofferen aan de Baäl (aan wie ze hun eigen kinderen opofferden): "Hoe kan ik je
opgeven, Efraïm? Hoe kan ik je uitleveren, Israël?" Kun je de parallel zien tussen deze passage
en Paulus' verklaring van "de toorn van God"? Merk op wat er met hen zou gebeuren:

Maar de Assyrische zal zijn koning zijn,
Omdat ze weigerden zich te bekeren.
En het zwaard zal in zijn steden worden geslagen,
Verslinden zijn districten, en consumeren ze,
Vanwege hun eigen raadgevingen (Hosea 11:5-6).
Israël had een andere god gekozen, een andere jurisdictie, de jurisdictie van Baäl. God zou ze
moeten loslaten, Hij zou ze moeten "bevrijden", ze aan Baäl moeten overdragen. Als gevolg
van het loslaten, verloren ze Gods bescherming en zouden ze worden veroverd door een
andere koning, de Assyrische koning, wiens leger bekend stond om zijn wreedheid en
meedogenloosheid.
Vreselijke dingen gebeuren met een volk dat de bescherming van God verlaat. In het
bijzonder zijn er twee belangrijke gevolgen voor het verlaten van God en zijn principes van de
gerechtigheid. Het eerste is dat het volk dan volledig openstaat voor strijd en vernietiging
onder elkaar vanwege hun eigen ongebreidelde en gewelddadige hartstochten. En het tweede is
dat ze volledig open en kwetsbaar worden gelaten voor de wrede aanvallen van Satan en zijn
agenten. Hieronder staan enkele voorbeelden van beide gevolgen:

De last van Egypte.
Zie, de Heer rijdt op een snelle wolk,
En zal in Egypte komen;
De afgoden van Egypte zullen in zijn aanwezigheid wankelen,
En het hart van Egypte zal in zijn midden smelten.
"Ik zal Egyptenaren tegen Egyptenaren zetten.
Iedereen zal tegen zijn broer vechten,
En iedereen tegen zijn buurman,
Stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk.
De geest van Egypte zal in zijn midden falen;
Ik zal hun raadsman vernietigen,
En ze zullen de afgoden en de charmeurs raadplegen,
De media en de tovenaars.
En de Egyptenaren die ik zal geven

In de hand van een wrede meester,
En een felle koning zal over hen heersen,"
Zegt de Heer, de Heer van de gastheren (Jesaja 19:1-4, cursivering toegevoegd).
Jesaja beschrijft boven de ongebreidelde en gewelddadige hartstochten van een volk dat de
wijsheid van Satan's belonings- en strafsysteem heeft gevolgd in plaats van zijn vleselijke aard
aan God over te geven. Ze vechten onder elkaar en straffen elkaar, "Egyptenaren tegen
Egyptenaren; iedereen zal vechten tegen zijn broer, en iedereen tegen zijn naaste, stad tegen
stad, koninkrijk tegen koninkrijk". Er is hier geen liefde, geen vergeving, geen genade.
De wereld is bijna precies in deze staat. Dit is de toestand van de wereld op dit moment. De
mensen raadplegen de "afgoden en de charmeurs, de media en de tovenaars", die hen fabels en
boze principes van wraak en zogenaamde "gerechtigheid" aanleren. En trouwens, deze
afgoden, charmeurs, media en tovenaars zijn niet alleen degenen die door hun kristallen bollen
kijken. Deze afgoden, charmeurs, media en tovenaars zijn overal. Ze zijn in de media, films,
cartoons, videospelletjes, nieuws, kerken, overheden, wereldorganisaties, bedrijven, en de lijst
gaat maar door. Er is geen veilige haven voor deze boze geesten buiten Jezus Christus.
Wat is dan Gods reactie op dit alles? Hij zal degenen die de wijsheid van Satan zoeken in de
hand van Satan geven, die "een wrede meester" is, "een felle koning". Deze "wrede meester"
en "woeste koning" zal "over hen heersen" met felheid en wreedheid. Hij zal over hen heersen
met zijn belonings- en strafsysteem.
Doet God dit omdat Hij zelf wil dat deze mensen een lesje leren? Gebruikt Hij Satan om
Zijn vuile werk te doen? Absoluut niet! God geeft hen hun vrijheid omdat ze ervoor gekozen
hebben om onder Satan's jurisdictie te leven. God schreeuwt in angst om de gedachte aan de
verschrikkingen die Satan Zijn geliefde kinderen - het hele menselijke ras - zal aandoen.
De mensen die God aan Satan overdraagt, laten door hun gedrag zien dat ze volgens de
principes van Satan leven. Dit wordt uitgedrukt door de woorden "Egyptenaren tegen
Egyptenaren", "iedereen zal vechten tegen zijn broer", "en iedereen tegen zijn buurman". Jezus
voorspelde dat dit ook zou gebeuren in onze dagen - de laatste dagen:
Want de natie zal opstaan tegen de natie, en het koninkrijk tegen het koninkrijk
(Matteüs 24:7).
Nu zal broer zijn broer verraden, en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan
tegen ouders en hen ter dood brengen (Marcus 13:12).
Degenen die in deze verzen worden beschreven zijn tot de rand toe gevuld met Satan's
principe van beloning en bestraffing; daarom gedragen ze zich op deze manier. Hun
personages zijn verzegeld, gevormd door zijn modus operandi.

Als we in het Oude Testament verder kijken naar "de toorn van God", zullen we zien dat dit
precies is wat er gebeurt als God "de toorn van God" uitoefent. Hier is een andere passage uit
de Psalmen:
Luister, o mijn volk, en ik zal je vermanen!
O Israël, als je naar mij wilt luisteren!
Er zal geen vreemde god onder jullie zijn;
Noch zal je een vreemde god aanbidden.
Ik ben de Heer uw God,
Die je uit het land van Egypte heeft gehaald;
Doe je mond wijd open, dan vul ik hem.
Maar mijn mensen zouden niet naar mijn stem luisteren,
En Israël zou niemand van mij hebben.
Dus gaf ik ze over aan hun eigen koppige hart,
Om in hun eigen raadsels te lopen.
Oh, dat mijn mensen naar mij zouden luisteren,
Dat Israël in Mijn wegen zou lopen (Psalm 81:8-13, nadruk toegevoegd)!
Kun je Gods angst voelen, bijna paniek, in de woorden "Hoor, o mijn volk, en ik zal u
vermanen! O Israël, als je naar Mij wilt luisteren!" Luister naar me, ik ben degene die jouw God
is!! Ik ben degene die voor je zal zorgen! Doe je mond wijd open, en ik zal het vullen met
goede dingen! Waarom moet je naar Satan gaan voor je eten? Is het nodig om geestelijk
voedsel, wijsheid en begrip te gaan zoeken bij een andere god, degene die je zal vernietigen met
zijn gewelddadige principes?
Israël koos ervoor om een "vreemde god" te volgen, de god van deze wereld. Het volk wilde
niet luisteren naar Gods vermaningen en waarschuwingen. Dus liepen ze recht in de mond van
de draak. Gods klaagzang is als een kosmische schreeuw van pijn en angst: "Oh, dat Mijn volk
naar Mij zou luisteren, dat Israël in Mijn wegen zou wandelen!" Oh, dat het volk zou wandelen
in Mijn wegen van liefde, van genade, van vergeving, van het leven! In plaats daarvan
"wandelen ze in hun eigen raadgevingen" van beloning en straf, en vernietigen ze elkaar!
Klinken deze woorden alsof God het prettig vindt om iemand van ons aan Satan over te
dragen? Klinkt het alsof Hij een sadistische heerser is die ons graag aan de beul uitlevert?
Terwijl we verder gaan, zullen we nog een paar voorbeelden uit het Oude Testament
bekijken. En terwijl we deze gebeurtenissen verder onderzoeken, zullen we blijven begrijpen

wanneer God ons opgeeft, waarom Hij ons opgeeft, aan wie Hij ons opgeeft en wat er gebeurt als
Hij ons opgeeft.
1. HEZEKIAH
In 2 Kronieken hoofdstuk dertig probeerde koning Hizkia het volk terug te brengen naar
God. Zo stuurde hij een proclamatie naar hen:
Toen gingen de lopers door heel Israël en Juda met de brieven van de koning en zijn
leiders, en spraken volgens het bevel van de koning: "Kinderen van Israël, keer
terug naar de HEERE God van Abraham, Izaäk en Israël; dan zal Hij
terugkeren naar het overblijfsel van u, die ontsnapt bent uit de hand van de
koningen van Assyrie. En wees niet zoals uw vaders en uw broeders, die tegen de
HEERE, de God hunner vaderen, overtreden hebben, zodat Hij hen tot woestenij
heeft overgegeven, zoals u ziet. Wees nu niet stijfkoppig, zoals uw vaders waren,
maar geef u over aan de HEERE; en ga Zijn heiligdom binnen, dat Hij voor eeuwig
geheiligd heeft, en dien de HEERE, uw God, opdat de woestheid van Zijn toorn
zich van u afwendt. Want als u terugkeert naar de HEERE, zullen uw broeders
en uw kinderen met medelijden behandeld worden door hen die hen gevangen
leiden, zodat ze terugkomen in dit land; want de HEERE, uw God, is genadig en
barmhartig, en zal Zijn aangezicht niet van u afwenden als u terugkeert naar
Hem" (2 Kronieken 30:6-9, cursivering toegevoegd).
Hizkia smeekte het volk om terug te keren naar God. Slechts een overblijfsel, een jongere
generatie, was ontsnapt aan de koningen van Assyrië. Zeekia smeekte de kinderen om het
voorbeeld van hun ouders niet te volgen. Wat was er met hun vaders gebeurd? Zij hadden
"inbreuk gemaakt op de HEERDE God van hun vaders, zodat Hij hen tot woestenij had
gebracht". Ze beleefden een tragedie, vernietiging, "de wreedheid" van God's toorn.
Maar heeft God hen al deze dingen aangedaan? Absoluut niet! God had ze losgelaten omdat
ze ervoor gekozen hadden een andere god te volgen. Het lijkt misschien dat God Zijn gezicht
van hen had afgewend, maar we zullen snel zien dat zij het waren die hun gezicht van God hadden
afgewend.
Wat was de overtreding van het volk? Waarom waren ze in zo'n situatie? Let op wat Hezekiah
in het vorige hoofdstuk had gezegd:
Hoor je me, Levites! Heilig nu uzelf, heilig het huis van de HEERE God van uw
vaderen, en voer de rotzooi van de heilige plaats uit. Want onze vaders hebben in
de ogen des HEEREN, onze God, overtredingen begaan en kwaad gedaan; zij
hebben Hem verlaten, hebben hun aangezicht afgewend van de woning des
HEEREN, en hebben Hem de rug toegekeerd. Zij hebben ook de deuren van
het voorportaal gesloten, de lampen uitgedaan, en hebben geen wierook
gebrand of brandoffers geofferd in de heilige plaats aan de God van Israël.
Daarom is de toorn van de HEERE op Juda en Jeruzalem gevallen, en Hij heeft

hen overgeleverd aan moeilijkheden, aan verwoesting en aan hoongelach, zoals
u ziet met uw ogen. Want inderdaad, daardoor zijn onze vaders door het zwaard
gevallen; en onze zonen, onze dochters en onze vrouwen zijn in
gevangenschap. "Er is geen verstand in mijn hart om een verbond te sluiten met de
HEERE God van Israël, opdat zijn hevige toorn zich van ons afkeert (2 Kronieken
29:5-10, cursivering toegevoegd).
Het volk had "rotzooi" in het Heilige geplaatst, omdat Hezekia de Levieten opdroeg de
"rotzooi" van het Heilige uit te voeren. De KJV gebruikt het woord "vuiligheid" in plaats van
"afval", wat in het Hebreeuws het woord niddâh is. Dit woord betekent:
juiste afwijzing; door implicatie onzuiverheid, vooral persoonlijke (menstruatie) of
morele (afgoderij, incest): ver, smerigheid, bloemen, menstruatie (vrouw), uit elkaar
gezet, verwijderd (vrouw), scheiding, uit elkaar gezet, onrein (-heid, ding, met
smerigheid).
De Levieten hadden de morele onzuiverheid van de afgoden, de afgoderij, met zich
meegebracht, die wordt vergeleken met een "menstruatie". Ze hadden de principes van de
Boom der Kennis van Goed en Kwaad - hun eigen werken, hun eigen rechtvaardige werken "onzin" - naar het Heilige Huis gebracht, en daarmee aanbaden ze in feite Satan! De "rommel"
was net zo onzuiver als de menstruatiedoek van een vrouw; het was een nutteloos voorwerp
dat na gebruik weggegooid moest worden. Het betekent ook dat men zijn eigen bloed moet
vergieten om zich te reinigen, in plaats van zich te laten reinigen door het bloed van het Lam.
God speelt niet met zijn metaforen; Hij vertelt het zoals het is!
God gebruikt dezelfde metafoor in het boek Jesaja ook:

Maar we zijn allemaal als een onrein ding,
En al onze gerechtigheden zijn als smerige vodden (Jesaja 64:6).
Het woord "smerig" is hier het woord "êd wat betekent "het instellen van een periode, de
menstruatiestroom (als periodiek); door implicatie (in het meervoud) bevuiling: - smerig (Sterke
Concordantie).
Het volk had God ontworteld, Hem uit Zijn rechtmatige plaats in het Heilige der Heiligen
verdreven, en Hem vervangen door een nutteloos afgodsbeeld dat Satan's onzuivere,
gemengde principe van Goed en Kwaad vertegenwoordigde. Zij waren degenen die God
"verlaten" hadden en "hun gezicht van Hem afkeerden". Hoe konden ze dit doen? Maar
voordat we hen veroordelen, moeten we ons realiseren dat we precies hetzelfde doen wanneer
we Satan's dubbele karakter van Goed en Kwaad toeschrijven aan de Heilige God wiens
karakter zuiver, ononderbroken en onaangetast is door ongerechtigheid of kwaad!

Het is zeer betekenisvol dat deze afgoden in het Heilige waren, omdat het Heilige de plaats
van God is! Alleen God is heilig, want alleen Hij heeft geen mengeling van Goed en Kwaad.
Let op wat het Woordstudiewoordenboek zegt over het Hebreeuwse woord qōdeš, vertaald als
het Heilige:
Het woord wordt ook gebruikt als het gaat om heilige plaatsen. Gods aanwezigheid
is wat elke plaats, alles of iedereen heilig maakt (Exo 3:5). Het Heilige Huis in de
Tabernakel (Exo 26:33; Exo 28:29) werd gescheiden van het Heilige der Heiligen door
een gordijn (Exo 26:33); het verwijst ook naar het Heilige der Heiligen in de
Tempel (1Ki 6:16). Dit woord met het definitieve artikel verwijst naar de hele
Tabernakel (Exo 36:1, Exo 36:3-4; Exo 38:27) en later de tempel die Salomo bouwde
(1Ki 8:8); letterlijk het Heilige (Psa 60:6[8]; Psa 63:2 [3]) (Woordstudiewoordenboek,
cursivering toegevoegd).
Het Heilige der Heiligen is de plaats waar God vroeger kwam en met de hogepriester
communiceerde, tussen de twee bedekkende cherubijnen die boven de barmhartige zetel waren
gestationeerd. De barmhartige zetel vertegenwoordigt Gods troon van barmhartigheid en
genade. Het Heilige der Heiligen is de plaats waar Gods wet - de wet van de liefde tegen de tien
geboden - is opgeslagen in de Ark van het Verbond, onder de barmhartige zetel. Alles aan het
heiligdom heeft een symbolische betekenis die ons wijst op de grote waarheden en stadia van
het heilsplan, en ons in het bijzonder wijst op Gods wet van de agape love, die de essentie van
Zijn karakter is.
Het heiligdom staat niet meer op aarde; daarom is het voor ons vooral symbolisch. Het
Heilige der Heiligen stelde Gods heilig karakter voor, de verzoendeksel stelde zijn troon van
barmhartigheid voor en de wet in de ark stelde opnieuw zijn heilig en zuiver karakter van de
agape-liefde voor, die de eeuwige morele wet van het universum is. Als we in dit licht naar het
heiligdom kijken, realiseren we ons de enorme omvang van wat ze hadden gedaan!
Zijzelf hadden misschien niet de volle betekenis van hun daden begrepen door een
verdorven afgod te plaatsen die een mengsel van Goed en Kwaad vertegenwoordigde waar
alleen de onkreukbare, zuivere en heilige God, de Schepper en de gever van het leven, wiens
karakter bijzonder liefdevol is, zou moeten zijn. Dit was toen hun grote overtreding, en daarbij
hebben zij zich aangesloten bij Lucifer, die de onvoorwaardelijke wet van de liefde had willen
vervangen door de voorwaardelijke wet van beloning en bestraffing.
Wat was Gods antwoord op hun overtreding? Wat was Zijn reactie op hun aanbidding van
andere goden, op het feit dat ze hun gezicht van Hem afkeerden? Zijn antwoord was een
antwoord dat in overeenstemming is met Zijn gerechtigheid, met Zijn hemelse principe: het was
gewoon "hen op te geven", dat wil zeggen, hun vrijheid te geven. En door hen vrijheid te
geven, moest Hij, die de Vernietiger van hen had tegengehouden, Satan volledige toegang tot
hen geven. Hun hemelse bescherming was weg, Satan gebruikte hen en keerde hen tegen
elkaar. Hij gebruikte ook andere mensen - hun vijanden - om hen te onderdrukken en te

vernietigen. Het resultaat van het feit dat God hen opgaf was "desolaatheid". Hezekiah zelf
legt uit wat er met het volk is gebeurd:
Hij heeft ze overgeleverd aan problemen, aan verlatenheid en aan hoongelach,
zoals je met je ogen ziet. Want inderdaad, daardoor zijn onze vaders door het zwaard
gevallen; en onze zonen, onze dochters en onze vrouwen zijn in gevangenschap (2
Kronieken 29:8-9, cursivering toegevoegd).
God gaf hen op wat er gebeurt als we ons onder de jurisdictie van Satan plaatsen. Zij
bevonden zich nu op het "pad der vervloekingen" van Satan, zoals beschreven in
Deuteronomium 28, en als gevolg daarvan ondervonden zij "moeilijkheden",
"troosteloosheid", "hoongelach", "het zwaard" en "gevangenschap". En toch, God's
onvoorwaardelijke, onpartijdige, oneindige liefde tegen het volk, strekte nog steeds een hand uit
naar het volk:
Wees nu niet stijfkoppig, zoals uw vaders waren, maar geef u over aan de HEERE; en
ga Zijn heiligdom binnen, dat Hij voor eeuwig heeft geheiligd, en dien de HEERE, uw
God, opdat de woestheid van Zijn toorn zich van u afwendt (2 Kronieken 30:8).
Wat had het volk gedaan om "de toorn van God" te verdienen? Ze hadden hun Schepper in
de steek gelaten en zich tot de goden gewend. Wat was Gods antwoord? Gods antwoord was
om hun keuze te eren, en daarbij moest Hij hen overleveren aan de meedogenloze heerser die
ze hadden gekozen.
Had het volk wraak genomen? Ja, dat hadden ze zeker. Hun land werd in totale desolaatheid
gebracht. Maar wie had de vernietiging op zich genomen? De Assyriërs. En wie zat er achter de
Assyriërs? Niet God. Waarom niet? Omdat God niet de Vernietiger is. Hij is de Schepper.
Hier is het karakter van God: "De HEER, uw God, is genadig en barmhartig, en zal zijn
gezicht niet van u afwenden als u naar Hem terugkeert" (2 Kronieken 30:9). God is het enige
absolute. Hij is er altijd, als een onbeweeglijke rots. Wij zijn de bewegende objecten die zich
naar Hem toe of van Hem af wenden.
2. 2. EZEKIEL TWINTENTIE
We gaan nu kijken naar een andere passage die verder licht werpt op wat het betekent dat
God ons opgeeft als we ons van Hem afkeren om afgoden te volgen. Het volgende is een
uitwisseling tussen Ezechiël en "bepaalde ouderen van Israël". Merk op hoe God een deel van
dit gesprek wordt:
Het gebeurde in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende dag van de maand,
dat sommige oudsten van Israël naar de Heer kwamen vragen en voor mij zaten. Toen
kwam het woord van de Heer tot mij en zei: 'Zoon des mensen, spreek tot de oudsten
van Israël en zeg tot hen: 'Aldus zegt de Here God: "Ben je gekomen om mij te
ondervragen? Zoals ik leef," zegt de Here God, "zal ik niet door u worden

ondervraagd". Zult u over hen oordelen, mensenzoon, zult u over hen oordelen?
Maak hen dan de gruwelen van hun vaders bekend (Ezechiël 20:1-4, cursivering
toegevoegd).
We staan op het punt om getuige te zijn van een zeer interessante en informatieve
uitwisseling tussen de profeet, de leiders van het volk, en God. God zelf begint uit te leggen
waarom het volk zich in zijn huidige toestand bevindt. Hij legt hun hun hele geschiedenis voor:
Zeg hen: 'Zo zegt de Here God: "Op de dag dat ik Israël uitkoos en mijn hand opstak
in een eed aan de nakomelingen van het huis van Jakob, en ik mijzelf aan hen bekend
maakte in het land Egypte, hief ik mijn hand op in een eed aan hen en zei: 'Ik ben de
Heer, uw God'. Op die dag hief Ik Mijn hand op in een eed aan hen, om hen uit het
land Egypte te brengen in een land dat Ik had uitgezocht, 'stromend van melk en
honing', de heerlijkheid van alle landen. Toen zei Ik tegen hen: 'Ieder van jullie, gooit
de gruwelen weg die voor zijn ogen zijn en bevuilt jullie niet met de afgoden
van Egypte. Ik ben de Heer, uw God. Maar ze kwamen in opstand tegen Mij en
wilden Mij niet gehoorzamen. Zij hebben niet allen de gruwelen die voor hun
ogen waren weggegooid, noch hebben zij de afgoden van Egypte verlaten. Toen
zei Ik: 'Ik zal Mijn woede over hen uitstorten en Mijn woede tegen hen vervullen
in het midden van het land Egypte (Ezechiël 20:5-8, cursivering toegevoegd).
Waar verwijst God naar in bovenstaande tekst? Brengt Hij hun geest niet terug naar de
Exodus uit Egypte? Herinner je je Horeb en het Gouden Kalf? Op hetzelfde moment dat God
Zijn wet aan Horeb gaf, vormde het volk voor zichzelf een Egyptische afgod - het Gouden
Kalf - die de Egyptische god van de vruchtbaarheid, Osiris, voorstelde.
Osiris is een van de belangrijkste figuren in de Egyptische mythologie, samen met zijn
vrouw, Isis, en samen met een andere god genaamd Typho. Deze drie goden vormden de
Egyptische godheid. Ze vertegenwoordigden diametraal tegenovergestelde principes, maar ze
regeerden als één. Osiris was de zonnegod. Hij was ook de heerser van de onderwereld. Er
werd gezegd dat hij "welwillendheid" belichaamde.
Sommige Egyptische historici beweren dat de mythe rond Osiris erop wijst dat hij werd
beschouwd als de weldoener van de mensheid, een grote invloed op zijn tijdgenoten. Hij reisde
door het platteland en charmeerde de plattelandsbevolking met muziek en dans, en leerde hen
hoe ze "beschaafd" moesten worden, en daarmee was het de bedoeling om oorlog te voeren. In de
mystieke literatuur wordt Osiris ook wel eens de watergod genoemd, omdat hem alles werd
toegeschreven wat goed en welwillend was in de natuur, zoals de regen die de gewassen op de
velden deed groeien.
Isis, zijn vrouw, zou de scheppende kracht van de natuur bevatten en zij typeerde ook
"gerechtigheid" of "wijsheid", een eufemisme voor strafrecht. Kun je hier de dualiteit van
Goed en Kwaad gaan zien? Beneficence-Good (beloning), en justice-Evil (straf). Dit was de
godheid van Egypte.

Toen de Israëlieten het Gouden Kalf vormden en zeiden: "Dit is uw god, o Israël, die u uit
het land Egypte heeft gebracht" (Exodus 32:3), brachten zij duidelijk het mechanisme van "de
toorn van God" in werking. Zie je hoe ze zelfs de god van Egypte als hun verlosser hadden
gecrediteerd? Zij hadden zich duidelijk overgegeven aan Satan en zijn wet van Goed en
Kwaad.
Gods wet, de eeuwige en universele wet van de liefde, is altijd de focus geweest van Satan's
aanval in zijn controverse tegen de Schepper. En nu, terwijl God diezelfde eeuwige wet aan de
wereld verkondigde door haar op steen te schrijven, als symbool van haar onveranderlijkheid,
keerde het volk zijn trouw terug aan degene die hen in Egypte gevangen had gehouden, in
wrede slavernij door de wet van Goed en Kwaad. Nogmaals, voordat we hen veroordelen,
moeten we ons ervan bewust zijn dat we misschien precies hetzelfde doen. Hoe reageerde God
toen? Wat zei Hij tegen Ezechiël en de ouderlingen van Israël?
Maar Ik heb gehandeld omwille van Mijn naam, opdat het niet ontheiligd zou worden
voor de heidenen onder wie zij waren, in wiens ogen Ik Mijzelf bekend had gemaakt,
om hen uit het land Egypte te halen (Ezechiël 20:9).
Door het volk een beeld, een afgod, te laten oprichten, probeerde Satan Gods hand te
dwingen om hen daar op te geven en Hem vervolgens te dwingen om Zijn bescherming van
hen af te nemen. Waarom zou Satan zoiets willen doen? Zou het kunnen zijn, omdat als God
Zijn bescherming had losgelaten, Satan vrij zou zijn geweest om de mensen daar en daar een
ramp te bezorgen? En dan zou hij in staat zijn om hen te leiden - en ons allemaal - om te
geloven dat het God was die hen straft? Is dat niet de hele tijd de agenda van Satan geweest,
om ons te laten denken dat Gods wet de wet van beloning en bestraffing is? Dat het God is die
ons straft?
En hoe zit het met die "heidenen" die onder hen waren? Wat zouden zij van God denken als
de Israëlieten ineens volledig uitgeroeid zouden zijn? Het was bijna alsof Satan God in het
nauw had gedreven tussen een rots en een harde plek: schaakmat, God!
Het volk had Satan gekozen en Satan eiste het recht op toegang tot hen op. Het is alsof hij
het aan God vertelt: "Je moet je bescherming van het volk wegnemen omdat ze mij als hun
god hebben gekozen. Als je een rechtvaardige God bent die gelooft in de volstrekte heiligheid
van de vrijheid van het volk, laat ze dan gaan. Geef ze aan mij over. Ze hebben mij gekozen als
hun leider.
Inderdaad, wat kan een God die onze vrijheid in de hoogste mate respecteert, doen? Hij
moet het loslaten. God zat die dag in een zeer precaire positie. Op dat moment had God een
menselijke agent nodig die voor het volk zou bemiddelen. Hij had iemand nodig die in het gat
van die metaforische muur van bescherming zou staan. Er zat een groot metaforisch gat in die
muur, een gat dat groot genoeg was voor een heel vijandelijk leger om er recht in te komen.
Het volk had dat gat gecreëerd door een idool op te richten. En nu had God een mens nodig
die zou bidden, en die bescherming zou vragen, ondanks wat het volk had gedaan.

Waarom had God dit nodig? Hij had het nodig zodat hij het recht zou hebben om Satan de
Vernietiger op afstand te houden. Zodat Hij het recht zou hebben om het volk te blijven
beschermen tegen de kwaadwilligheid en wreedheid van de Vernietiger. Mozes vervulde die
rol. Kijk eens wat de Psalmist over deze zelfde episode schreef:
Ze hebben een kalf in Horeb gemaakt,
En aanbad het gevormde beeld.
Zo veranderden ze hun glorie
In het beeld van een os die gras eet.
Ze vergaten God hun verlosser,
Die grote dingen hadden gedaan in Egypte,
Wonderlijke werken in het land van Ham,
Geweldige dingen bij de Rode Zee.
Daarom zei hij dat hij ze zou vernietigen,
Had Mozes zijn uitverkorene niet voor hem in de bres gestaan,
Om Zijn toorn af te wenden, opdat Hij hen niet zou vernietigen (Psalm 106:1923, nadruk toegevoegd).
Mozes stond voor God "in de bres, om Zijn toorn af te wenden, opdat Hij hen niet zou
vernietigen." Hier is die metafoor die in de bres staat of het gat in de muur van bescherming.
Dit heeft voor ons geen zin, tenzij we het bestuderen om te zien wat het betekent. We zullen
dit nu niet volledig bespreken, maar we zullen het aan de orde stellen als we Gods Vreemde
Wet bespreken. Voorlopig volstaat het om te zeggen dat het voorbede van Mozes voldoende
was om God het recht te geven om het volk te blijven beschermen, wat Hij ook deed. "Gods
toorn," Zijn loslaten werd afgewend en Hij liet het volk niet los in de handen van de
Vernietiger. Zo kon God zeggen:

Maar Ik heb gehandeld omwille van Mijn naam, opdat het niet ontheiligd zou worden
voor de heidenen onder wie zij waren, in wiens ogen Ik Mijzelf bekend had gemaakt,
om hen uit het land Egypte te halen (Ezechiël 20:9).
God heeft gehandeld voor zijn "naam". Hij beschermde hen omwille van "Zijn naam", zodat
Zijn naam niet ontheiligd zou worden onder de heidenen. Zodat Satan deze gelegenheid niet

kon aangrijpen om Gods karakter nog eens te bevuilen. Als we teruggaan naar de gebeurtenis
zelf, in Exodus, krijgen we meer begrip voor wat hier is gebeurd:
En de Heer zei tegen Mozes: "Ga, ga liggen! Want uw volk, dat u uit het land Egypte
heeft gehaald, heeft zichzelf gecorrumpeerd. Zij hebben zich snel afgewend van de
weg die ik hen bevolen heb. Zij hebben zich tot een gevormd kalf gemaakt, het
aanbeden en geofferd en gezegd: "Dit is uw god, o Israël, die u uit het land van
Egypte heeft gebracht! "En de Heer zei tot Mozes: "Ik heb dit volk gezien en het is
inderdaad een stijfkoppig volk! Laat Mij daarom alleen, opdat Mijn toorn tegen
hen brandt en Ik hen verslind. En Ik zal van jullie een groot volk maken." Toen
smeekte Mozes de Heer, zijn God, en zei: "Heer, waarom brandt Uw toorn heet
tegen Uw volk dat U met grote kracht en met een machtige hand uit het land Egypte
hebt gehaald? Waarom zouden de Egyptenaren spreken en zeggen: "Hij bracht hen
naar buiten om hen te schaden, om hen in de bergen te doden en om hen van de aarde
te verslinden"? Wend U af van Uw hevige toorn en geef dit kwaad toe aan Uw
volk. Denk aan Abraham, Izaäk en Israël, Uw dienaren, aan wie U gezworen hebt bij
Uw eigen ik, en zei tegen hen: 'Ik zal Uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren
van de hemel; en al dit land waarover ik gesproken heb geef ik aan Uw nageslacht, en
zij zullen het voor altijd beërven'. Dus de Heer gaf toe aan het kwaad dat Hij zei
dat Hij zijn volk zou aandoen (Exodus 32:7-14, onderstreping toegevoegd).
Degenen die Gods karakter en de werking van de grote controverse achter de schermen niet
begrijpen, zullen deze passage nemen en zeggen dat het Mozes was die God overtuigde om
afstand te doen van Zijn boosheid. Zo maken zij het schepsel tot een beter wezen dan de
Schepper zelf. Ze schrijven meer mededogen en barmhartigheid toe aan een mens dan aan
God - de God van de barmhartigheid zelf, wiens troon - de barmhartigheidszetel - is gevestigd
op de barmhartigheid.
Als we niet beseffen hoe "de toorn van God" achter de schermen werkt, dan zullen we
onvermijdelijk ook aan dit begrip voorbijgaan en zullen we God als temperamentvol en
heethoofdig zien, als iemand die een mens nodig heeft om Hem te beteugelen om Zijn
temperament te sussen.
Mozes' voorspraak was niet nodig om een boze, woedende God te kalmeren. Het was niet
nodig om God te laten afzien van het schaden van zijn eigen geliefde mensen. Het was niet
nodig om een vergeetachtige God te herinneren die zich Zijn beloften aan Abraham, Isaak en
Jakob niet kon herinneren.
God heeft geen temperament probleem. God hield meer van de mensen dan Mozes ooit zou
kunnen dromen. En de God over wie geschreven staat "er is geen schepsel dat voor Zijn ogen
verborgen is, maar alle dingen zijn naakt en open voor de ogen van Hem, aan wie we
rekenschap moeten afleggen" (Hebreeën 4:13) is zeker geen vergeetachtige God.
Maar Mozes, een mens, bemiddelt met God als mens. En wanneer mensen voorbidden voor
anderen, hebben hun voorbeden macht in de context van de grote geestelijke oorlog die zich
afspeelt tussen God en de Duivel. Het heeft de macht om een rechtvaardige en eerlijke God te

geven - die geen "verwerpelijke beschuldiging" (Judas 9) uitbrengt, zelfs niet tegen de duivel een argument ter verdediging van het volk voor een meedogenloze heerser als Satan. Merk op
hoe dit precies gebeurt, volgens Zachariah hoofdstuk drie:
Toen liet hij me Jozua de hogepriester zien die voor de engel des Heren stond, en satan
die aan zijn rechterhand stond om zich tegen hem te verzetten. En de Heer zei tegen
Satan: "De Heer berispte je, Satan! De Heer die Jeruzalem heeft gekozen, berispte je! Is
dit niet een merk dat uit het vuur is geplukt" (Zacharia 3:1-2)?
Jozua is een type van het menselijk ras dat voor "de engel des Heren" staat. "De engel van de
Heer" is de Heer zelf, en Hij zegt tegen Satan, die "aan zijn recht staat om zich tegen hem te
verzetten", om Jozua te beschuldigen: "De Heer berispt je, Satan! De Heer die Jeruzalem heeft
gekozen, berispt u! Is dit niet een merk dat uit het vuur is geplukt?"
Satan, wiens naam "aanklager" betekent, is die "dief" die "alleen maar komt om te stelen en
te doden en te vernietigen" (Johannes 10:10). Hij is die 'brullende leeuw die zoekt wie hij mag
vernietigen' (1 Petrus 5:8).
Als we bidden voor degenen die duidelijk op het pad van Satan lopen, zegt Jezus tegen Satan:
"De Heer berispte je, Satan!" "Iemand heeft voor deze persoon bemiddeld, en dit geeft me het
recht om je voorlopig weg te houden."
Als we terugkeren naar Ezechiël hoofdstuk twintig, zullen we zien dat God aan Ezechiël en
de oudsten van Israël bleef uitleggen wat er in hun geschiedenis was gebeurd:
Daarom heb ik ze het land Egypte uit laten gaan en ze in de wildernis gebracht. En Ik
gaf hun Mijn inzettingen en toonde hen Mijn oordelen, 'die, als een man dat
doet, hij zal leven naar hen'. Bovendien gaf Ik hen ook Mijn sabbatten, om een
teken te zijn tussen hen en Mij, opdat zij zouden weten dat Ik de Heer ben die hen
heiligt (Ezechiël 20:10-12, onderstreping toegevoegd).
God gaf de mensen het enige wat ze nodig hadden om onder Zijn jurisdictie, Zijn
bescherming en Zijn zegeningen te leven: Hij gaf hen zijn statuten. Hij gaf hen zijn wet. Hij gaf
hen de wet van de liefde, "die, als een man dat doet, hij zal leven door hen". Hij gaf hen wat
Satan heeft geprobeerd te verwijderen uit het zicht van het universum sinds het begin van zijn
rebellie. Dit, het geven van zijn wet, was het beste wat God voor hen kon doen. Het was als
het geven van leven "dat, als een mens dat doet, hij door hen zal leven." Hij gaf hen ook zijn
sabbatten, zodat ze konden weten dat Hij degene is die hen 'heiligt', niet degene die hen vernietigt.
Het woord "heiligen" betekent "schoon zijn (causaal maken, uitspreken of waarnemen als)"
(Sterke concordantie). God spreekt ons uit als "rein," Hij ziet ons als "rein." Daarom gaf Hij
ons de sabbat, "om een teken te zijn tussen" Hem en ons, zodat we "weten" dat Hij, de
Schepper, "de Heer die ons heiligt" is. Hij gaat verder met het uitleggen:
Toch kwam het huis van Israël in de woestijn tegen Mij in opstand; zij wandelden
niet in Mijn inzettingen; zij verachten Mijn oordelen, 'die, als een man dat wel

doet, hij erdoor zal leven'; en zij hebben Mijn sabbatten zeer bezoedeld. Toen
zei Ik dat Ik Mijn woede over hen uitstortte in de woestijn, om hen te verslinden.
Maar Ik heb gehandeld omwille van Mijn naam, opdat het niet ontheiligd zou worden
voor de heidenen, in wiens zicht Ik hen had gebracht. Zo hief Ik ook Mijn hand op in
een eed aan hen in de woestijn, opdat Ik hen niet zou brengen in het land dat Ik hen
had gegeven, 'stromend van melk en honing', de heerlijkheid van alle landen, omdat zij
Mijn oordelen verachten en niet in Mijn inzettingen liepen, maar Mijn
sabbatten ontheiligden; want hun hart ging achter hun afgodsbeelden aan.
Desalniettemin heeft Mijn oog hen gespaard van de vernietiging. Ik maakte
geen einde aan hen in de woestijn. (Ezechiël 20:13-17, nadruk toegevoegd).
Bij het lezen van deze gebeurtenissen uit het verleden moeten we in gedachten houden dat
alle bijbelse geschiedenis als voorbeeld dient voor ons die in de laatste generatie van de
geschiedenis van deze aarde leven. Vooral het exodusverhaal wordt ons gegeven als een
waarschuwing en een objectles, zodat we niet dezelfde fouten maken die ze toen maakten. Let
op wat de Apostel Paulus in 1 Korintiërs hoofdstuk tien hierover schrijft:
Bovendien, broeders, wil ik niet dat u zich er niet van bewust bent dat al onze vaders
onder de wolken waren, allemaal door de zee gingen, allemaal in de wolken en in de
zee tot Mozes gedoopt werden, allemaal hetzelfde geestelijk voedsel aten en allemaal
hetzelfde geestelijk drankje dronken. 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. Nu werden deze
dingen ons voorbeeld, met de bedoeling dat we de slechte dingen niet zouden
begeren zoals zij ook begeren. En worden geen afgodendienaren zoals
sommigen van hen. Zoals geschreven staat: "Het volk ging zitten om te eten en te
drinken, en stond op om te spelen." En laten we geen seksuele onzedelijkheid begaan,
zoals sommigen van hen deden, en op een dag vielen er drieëntwintigduizend; en laten
we Christus niet verleiden, zoals sommigen van hen ook verleiden, en werden
vernietigd door slangen; en laten we niet klagen, zoals sommigen van hen ook
klaagden, en werden vernietigd door de vernietiger. Nu zijn al deze dingen hen
overkomen als voorbeelden, en ze zijn geschreven voor onze vermaning, op wie het
einde der tijden is gekomen (1 Korintiërs 10:1-11, cursivering toegevoegd).
We worden verondersteld te leren van de fouten uit het verleden. "Het einde der tijden" is
het einde van de wereld zoals we die kennen. Dit is onze tijd nu. We leven aan de rand van de
Tweede Komst van Jezus Christus. Wij, die nu leven, zijn degenen "op wie het einde der tijden
is gekomen." Dit alles is geschreven voor onze "vermaning" - als een waarschuwing voor ons.
Merk alstublieft op, wie het was die hen vernietigde: ze "werden vernietigd door slangen" en
"door de vernietiger".
Nu wordt de Vernietiger duidelijk aangegeven in Openbaring hoofdstuk negen en vers elf:
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 [BESTROUWER] (Openbaring 9:11, nadruk toegevoegd).

De Vernietiger is de "engel van de bodemloze put". Dit is zeker niet God! God gaat verder
met Zijn uiteenzetting in Ezechiël twintig, Zijn uitleg waarom "de toorn van God" op de
wereld komt:
Maar ik zei tegen hun kinderen in de woestijn: 'Wandel niet in de statuten van jullie
vaders, neem hun oordelen niet in acht en maak jullie niet met hun afgoden
bezoedeld. Ik ben de Heer, uw God: Wandel in Mijn inzettingen, houdt Mijn
oordelen in acht en doet ze; heilig Mijn sabbatten en zij zullen een teken zijn
tussen Mij en jullie, opdat jullie weten dat Ik de Heer, jullie God, ben". "De kinderen
kwamen tegen Mij in opstand; zij wandelden niet in Mijn inzettingen en waren
niet voorzichtig met het naleven van Mijn oordelen, 'die, als een mens dat doet,
hij zal erdoor leven'; maar zij ontheiligden Mijn sabbatten. Toen zei Ik dat Ik
Mijn woede over hen zou uitstorten en Mijn woede tegen hen zou vervullen in
de woestijn. Toch trok Ik Mijn hand terug en handelde voor Mijn naam, dat het niet
ontheiligd zou worden in de ogen van de heidenen, in wiens ogen Ik hen naar buiten
had gebracht. Ook hief Ik Mijn hand op in een eed aan hen in de woestijn, dat Ik hen
zou verspreiden onder de heidenen en hen over de landen zou verspreiden, omdat zij
Mijn oordelen niet hadden uitgevoerd, maar Mijn wetten hadden veracht, Mijn
sabbatten hadden ontheiligd en hun ogen waren gericht op de afgoden van hun
vaders. (Ezechiël 20:18-24, nadruk toegevoegd).
Zie je hoe God onophoudelijk lijkt te proberen de mensen de juiste keuzes te laten maken,
zodat Hij hun ramp kan voorkomen? En toch leek het volk vastbesloten om de goden en de
leer van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad te volgen. God's heilige achting voor
onze vrijheid zorgt er niet voor dat Hij ons straft, maar dat Hij ons bevrijdt van de keuzes die
we maken. Let goed op de volgende verzen:
Daarom heb ik ze ook overgegeven aan statuten die niet goed waren, en
oordelen waardoor ze niet konden leven; en ik heb ze onrein verklaard vanwege
hun rituele gaven, in die zin dat ze al hun eerstgeborenen door het vuur lieten
gaan, dat ik ze desolaat zou maken en dat ze zouden weten dat Ik de Heer ben''
(Ezechiël 20:25-26, cursivering toegevoegd).
Toen het volk de goden koos, koos het er in feite voor om te leven volgens de wetten van
beloning en straf, de morele wet van Goed en Kwaad - "wetten die niet goed waren, en
oordelen waardoor ze niet konden leven". Met andere woorden, inzettingen en oordelen die
geen leven voortbrengen, maar die in feite het leven wegnemen, zoals God Adam had
gewaarschuwd voor de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad: "de dag dat je ervan eet, zul
je zeker sterven".
Het eindresultaat was dat, aangezien zij de goden van beloning en straf aanbaden, zij "al hun
eerstgeborenen door het vuur lieten gaan" - met andere woorden, zij offerden al hun
eerstgeborenen op het vuur om de woede van de strafgoden te sussen. God sprak hen uit als
"onrein" vanwege deze rituele gaven die bedoeld waren om de woede van hun goden te sussen.
God gaat verder met te zeggen:

Daarom, zoon van de mens, spreek tot het huis van Israël en zeg tot hen: 'Aldus zegt
de Here God: "Ook hierin hebben uw vaders Mij gelasterd, door Mij ontrouw te zijn.
Toen Ik hen in het land bracht waarover Ik Mijn hand had geheven in een eed om hen
te geven, en zij zagen al de hoge heuvels en al de dikke bomen, daar offerden zij hun
offers en provoceerden Mij met hun offerandes. Daar zonden ze ook hun zoete geur
op en schonken hun drankoffers uit. Toen zei ik tegen hen: 'Wat is deze hoge plek
waar je naartoe gaat?' Dus zijn naam wordt tot op de dag van vandaag Bamah
[HOGE PLAATSING] genoemd. Zeg daarom tegen het huis van Israël: 'Zo zegt de
Here God: "Ben je jezelf aan het bevuilen op de manier van je vaders en maak je
je druk om hun gruwelijkheden? Want als jullie je gaven aanbieden en je zonen
door het vuur laten gaan, bevuilen jullie je met al je afgoden, tot op de dag van
vandaag. Zal ik dan door u worden ondervraagd, o huis van Israël? Zoals ik leef,' zegt
de Here God, 'zal ik niet door u worden ondervraagd. Wat u in uw gedachten heeft zal
nooit zijn, wanneer u zegt: 'Wij zullen zijn als de heidenen, zoals de families in andere
landen, die hout en steen dienen' (Ezechiël 20:27-32, cursivering toegevoegd).
Het was op de hoge plaatsen (denk aan de piramides van de Maya's of de Azteken
waarboven menselijke offers werden gebracht) dat het volk zijn eigen kinderen aan de goden
offerde. Daar lieten zij "hun zonen door het vuur gaan", iets wat voor ons en nog meer voor
God afschuwelijk is.
We moeten ons afvragen: waarom zou een ouder zijn eigen kind aan een god offeren?
Waarom zou iemand zoiets vreselijks doen? Het volk offerde zijn eigen kinderen zo goed
mogelijk aan de goden om hun boosheid en zware straffen af te wenden, waarvan ze natuurlijk
dachten dat ze van God afkomstig waren. Het volk werd in zekere zin in het nauw gedreven
door hun valse begrip van wie God is. Misschien dachten ze dat het beter was om één kind te
offeren dan hun hele familie. Maar door de profeet Jeremia zegt God dat zulke afschuwelijke
offers nooit in Zijn gedachten zijn opgekomen:
Zo zegt de Heer: "Ga een pottenbakkersfles halen en neem een paar van de oudsten
van het volk en een paar van de oudsten van de priesters. En ga naar het dal van de
Zoon van Hinnom, dat is bij de ingang van de Potscherdpoort; en verkondig daar de
woorden die ik u zal zeggen, en zeg: 'Hoor het woord van de Heer, o koningen van
Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Heer der heerscharen, de God van Israël:
"Zie, ik zal op deze plaats zo'n catastrofe brengen, dat wie er ook van hoort, zijn
oren zullen tintelen. "Omdat zij Mij hebben verlaten en er een vreemde plaats
van hebben gemaakt, omdat zij er wierook in hebben gebrand voor andere
goden die noch zij, noch hun vaders, noch de koningen van Juda hebben
gekend, en deze plaats hebben gevuld met het bloed van de onschuldigen (zij
hebben ook de hoge plaatsen van Baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te
verbranden voor brandoffers aan Baäl, wat Ik niet heb bevolen of gesproken, en
het is ook niet in Mijn gedachten gekomen) (Jeremia 19:1-5, nadruk toegevoegd).
Hoe verschrikkelijk! Hoe tragisch dat de mensen zo misleid waren over Gods karakter dat ze
zich zelfs zouden voorstellen dat Hij wilde dat ze hun kinderen in het vuur zouden verbranden

om Hem te plezieren of te kalmeren. Baäl, ja, hij eiste zo'n hartverscheurend offer omdat Baäl
meedogenloos, wreed en onbarmhartig is. Satan, de ware kracht achter Ba'al, geeft niets om het
menselijk ras. Hij heeft een punt, en dat is alles wat telt voor hem: hij wil bewijzen dat hij gelijk
had toen hij in opstand kwam tegen Gods wet van de agape love. Hij wil deze strijd niet
verliezen. Maar Satan is niet meer bij zijn volle verstand. Hij heeft deze oorlog al verloren, en
toch blijft hij volharden alsof hij nog steeds kan winnen.
Het probleem met Satan's systeem van beloning en straf is dat zijn methodes zo schadelijk
zijn voor de mens dat hij op het moment dat hij erin slaagt om een zekere schijn van orde te
scheppen door zijn methodes van geweld, ook chaos creëert. We kunnen dit begrijpen als we
kijken naar hoe we als kind gestraft werden. Ja, een goed geseling deed ons een beetje in het
nauw drijven, maar het creëerde ook zo'n angst en haat in ons hart dat we nog meer in opstand
kwamen. Dit is een microkosmos van Satan's belonings- en strafsysteem. Stel je dit voor op
een wereldwijde schaal, in elk aspect van het leven. Er komt een punt waarop het hele systeem
moet imploderen en exploderen. Dat is het punt waar we nu in de geschiedenis van deze
wereld aankomen.
Het punt dat Satan wil maken is dit: hij wil dat zijn systeem van beloning en bestraffing Gods
wet van de agape liefde overwint. Hij had beweerd dat Goed en Kwaadaardig-rechtvaardigheid
veel efficiënter was in het scheppen van orde en harmonie tussen intelligente wezens dan
onvoorwaardelijke liefde. "Hoe kun je regeren zonder beloning en straf, God? Je liefde is zwak.
Het is dwaas!"
Satan's reputatie onder een heel universum staat hier op het spel. Zo doet hij zijn uiterste
best om ons in onwetendheid te houden over Gods oneindige liefde voor ons, zodat we de
verkeerde god blijven aanbidden. Maar op de dag dat we hem wakker schudden, zal hij deze
strijd verliezen. En die dag komt eraan.
Hoe moeten we dan, gezien al het bewijs dat we tot nu toe hebben gezien, die eerste vragen
beantwoorden die we aan het begin van dit hoofdstuk hebben gesteld? Wanneer geeft God ons
op? Waarom geeft Hij ons op? Aan wie geeft Hij ons op? Wat gebeurt er als Hij ons opgeeft?
We hebben gezien dat God ons opgeeft als we onze gezichten van Hem afwenden om
andere goden te aanbidden. En Hij geeft ons op omdat Hij ons in Zijn gerechtigheid volledige
vrijheid moet geven. Als we ervoor kiezen om een andere god te volgen - de enige andere god,
degene die de god van deze tijd is - dan geeft de ware God ons de vrijheid om dat te doen. Wat
er dan gebeurt is complete chaos, vernietiging, pijn en lijden. We vernietigen niet alleen elkaar,
maar Satan valt ons ook aan en vernietigt ons.
In Jesaja roept God ons allen, de hele aarde, op om te komen "luisteren" en dit precies te
begrijpen:

Kom dichterbij, jullie naties, om te horen;

En let op, jullie mensen!
Laat de aarde horen, en alles wat er in zit,
De wereld en alle dingen die daaruit voortkomen.
Want de verontwaardiging van de Heer is tegen alle volkeren,
En zijn woede tegen al hun legers;
Hij heeft ze volledig vernietigd,
Hij heeft ze overgegeven aan de slacht
(Jesaja 34:1-2, nadruk toegevoegd).
God heeft ze "overgegeven". We hebben eerder gezegd dat "de toorn van God" een
mechanisme is binnen de grote controverse tussen God en Satan. Dit mechanisme is heel
eenvoudig, en het werkt als een politieke verkiezing. Het is in feite een set van keuzes en
gevolgen die bepalen tot welke jurisdictie we behoren. Als we ervoor kiezen om de principes
van Satan te volgen en te leven, dan moet God onze vrijheid eren en ons laten lijden onder de
gevolgen die inherent zijn aan die jurisdictie. God bevrijdt ons van de keuzes die we maken.
Omdat God alleen kan handelen in harmonie met zijn hemelse principes van gerechtigheid de principes van de liefde - is dit precies wat Hij doet: Hij geeft ons de vrijheid om Hem te
verlaten. Hij laat ons gewoon gaan. Hij laat ons volledig in de keuzes lopen die we hebben
gemaakt. Dit is wat God doet als we Hem verlaten voor een andere god: Hij accepteert met
tegenzin onze scheidingspapieren.
Er is geen ontkomen aan dit mechanisme van "de toorn van God" die in gang wordt gezet
door onze keuze om de god van deze wereld te aanbidden. Waarom? Omdat vrijheid heilig is
voor God. Het is het fundament van zijn karakter, zijn agape liefde, en zijn regering.
Als we Satan als onze god kiezen, moet de Schepper ons opgeven, ons overleveren aan de jurisdictie
van onze keuze; en dan, als hij dat doet, komt de vernietiging zowel van binnenuit (we zullen
meer voorbeelden hiervan zien) als van de gewelddadige heerser die we hebben gekozen. Dit is
het mechanisme van "de toorn van God". Dit is de ware betekenis van de bijbelse term 'de toorn
van God'.
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GEVULD MET ALLE
ONGERECHTIGHEID

In het eerste hoofdstuk van Romeinen beschrijft de apostel Paulus wat er gebeurt met een
volk dat Gods onveranderlijke, onkreukbare karakter van onvoorwaardelijke liefde inruilt voor
het gemengde, verdorven karakter van de goden. We zullen zien wat er gebeurt met hen die
Gods morele wet van de liefde verlaten. Degenen die Gods principes inruilen voor die van
Satan leven volgens de wetten en verordeningen van de goden en worden daardoor zelf vervuld met
het geweld dat inherent is aan Satans morele wet van beloning en bestraffing. Dit is het besef
waartoe Paulus ons uiteindelijk leidt in het eerste hoofdstuk van de Romeinen, het hoofdstuk
dat "de toorn van God" verklaart.
Op dit punt moeten we hier de gedachte invoegen dat deze keuzes elk moment van de dag
door alle mensen worden gemaakt. Het maakt niet uit welke religie we belijden. Het maakt niet
uit welke taal we spreken, of in welk deel van de wereld we leven. We gaan allemaal samen
door dit proces, of we het nu beseffen of niet. We kunnen wel of niet in God geloven, het
maakt niet uit. Deze principeoorlog is in ons wezen ingebouwd en niemand van ons kan zich
daaraan onttrekken.
Wat gebeurt er met iedereen die Gods wegen, Zijn verordeningen en Zijn wet van de liefde
in de steek laat? Ze worden zelf net als hun meester, de Vernietiger. Hij vormt hun personages
naar zijn beeld. Let op hoe Paulus dit fenomeen beschrijft:
gevuld zijn met alle ongerechtigheid, seksuele immoraliteit, goddeloosheid,
hebzucht, kwaadaardigheid; vol afgunst, moord, strijd, bedrog, kwaadaardigheid; het
zijn fluisteraars, achterklap, haat 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 de dood verdienen, niet alleen hetzelfde
doen maar ook goedkeuren (Romeinen 1.):29-32, nadruk toegevoegd).
Zij die de leer van de goden volgen worden "vervuld met alle ongerechtigheid, seksuele
immoraliteit, goddeloosheid, hebzucht, kwaadaardigheid; vol afgunst, moord, strijd, bedrog,
kwaadaardigheid; het zijn fluisteraars, achterklap, haat jegens God, gewelddadig, trots,
opscheppers, uitvinders van kwade dingen, ongehoorzaam aan ouders, onopmerkzaam,
onbetrouwbaar, liefdeloos, onbarmhartig".
We hebben eerder gezien hoe "ongerechtigheid" verwijst naar hoe we ons op menselijk
niveau tot elkaar verhouden, op manieren die tegengesteld zijn aan Gods agape-liefde. Deze
staat van zijn, dit "vervuld zijn met alle onrechtvaardigheid" - niet alleen gevuld met wat, maar
ook met alle onrechtvaardigheid - is een betreurenswaardige staat.

Zij die Gods goedheid inruilen voor Satan's gemengde principes van Goed en Kwaad laten
Gods inzettingen van gerechtigheid en billijkheid achterwege voor de wetten van de
godswetten die voorwaardelijk en gedeeltelijk zijn, gebaseerd op de Kennis van Goed en
Kwaad. Ze laten vrede, vreugde, liefde, hoop en geluk achter. Wanneer we God en Zijn
principes volledig loslaten, wordt het eindresultaat door Satans aansporing tot bloedvergieten,
verwoesting en troosteloosheid in een stroomversnelling gebracht. Vrouwen, die lichamelijk
zwakker zijn dan mannen, worden geschonden en weduwe; en kinderen, een ander gemakkelijk
doelwit, worden ook op onuitsprekelijke wijze misbruikt en verweesd.
God heeft ons al het bewijs gegeven dat we nodig hebben met betrekking tot Zijn karakter
van tegen de liefde. Het bewijs wordt gevonden in zowel Zijn scheppingswerk als in het geven
van Zijn Zoon om te sterven voor de wereld. Als we Hem en Zijn principes verwerpen, wat
kan Hij dan nog meer doen? Er is nog maar één ding dat Hij kan doen: Hij kan onze vrijheid
eren. Hij wordt in principe gedwongen om ons op te geven aan de heerser die we hebben
gekozen.
Het verwerpen van God's manieren van liefde is een langzaam proces. Beetje bij beetje
maken we keuzes die ons uiteindelijk volledig aan Gods kant of aan de kant van Satan plaatsen.
God's "Geest zal niet eeuwig met de mens strijden" (Genesis 6:3). Dit is dus niet omdat God
ongeduldig is. Immers, Romeinen 15:5 zegt dat Hij de God van het geduld is. Maar er komt
een tijd dat God ziet dat we voorbij het punt van geen terugkeer zijn en dat Hij ons in de liefde
de vrijheid geeft om te gaan. Nehemia legt het zo uit:
Toch had U vele jaren geduld met hen, en getuigde U tegen hen door Uw Geest
in Uw profeten. Toch wilden ze niet luisteren; daarom gaf U ze in de hand van
de volkeren van de landen (Nehemia 9:30, cursivering toegevoegd).
Nehemia zegt dat God "tegen hen getuigde" door Zijn Geest en door Zijn profeten. Dit
woord "getuigd" is een interessant woord. Sommige bijbelversies gebruiken het woord
"gewaarschuwd" of "getuigd" in plaats van "getuigd". Het Hebreeuwse woord, 'ûd, betekent:
te dupliceren of te herhalen; door implicatie te protesteren, te getuigen (als door
herhaling); intensief te omvatten, te herstellen (als een soort reduplicatie): - te
vermanen, aan te vallen, op te tillen, te protesteren, op te roepen (te nemen) om op te
nemen, te ontlasten, te beroven, plechtig, rechtop te staan, te getuigen, te
waarschuwen, (te dragen, op te roepen, te geven, op te nemen) te getuigen.
De eerste betekenis is "dupliceren" of "herhalen". God dupliceerde de waarschuwing, Hij
herhaalde het, en vermaande hen door twee getuigen: Zijn Geest en door de profeten. Dit is
zeer belangrijk voor het Joodse verstand, want zij wisten dat "door de mond van twee of drie
getuigen de zaak zal worden vastgesteld" (Deuteronomium 19:15). En toch "zouden ze niet
luisteren." God deed zijn uiterste best om hen te redden. Maar omdat ze nog steeds niet
luisterden, gaf Hij hen "in de hand van de volkeren van het land".
"De volkeren van het land" waren zelf verankerd in de afgodendienst en ervoeren de
goddeloosheid, het geweld en de troosteloosheid die daarmee gepaard gaan. Paulus begreep
"de toorn van God" op dezelfde manier en bevestigde dat God ons de gevolgen van het
vertrek uit Hem geeft:
Daarom gaf God hen ook 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 (Romeinen 1:24-25, nadruk).
"Onkuisheid" in de bijbelse zin is het tegenovergestelde van reinheid of heiligheid.
"Onkuisheid" van geest en hart komt dus neer op dualiteit, op karakters die gevormd worden
door de dualiteit van Goed en Kwaad. Dit leidt ertoe dat mannen en vrouwen het
oorspronkelijke doel van God voor hen loslaten. Zij "ruilden de waarheid van God voor de
leugen" van Satan, en als gevolg daarvan "aanbaden en dienden zij het schepsel in plaats van de
Schepper". Toen ze dachten dat ze God aanbaden, aanbaden ze in werkelijkheid het schepsel,
Satan, omdat ze leefden volgens zijn morele wet van beloning en straf. Dan leidt Satan hen in
allerlei verdraaiingen van het oorspronkelijke ontwerp van de Schepper voor Zijn schepselen,
in perversies van Zijn oorspronkelijke bedoeling, zoals Hij had laten zien in de Hof van Eden
door middel van Adam en Eva. "Om deze reden gaf God hen op aan verachtelijke
hartstochten:"
Daarom gaf God ze op aan verachtelijke hartstochten. Want zelfs hun vrouwen
hebben het natuurlijke gebruik geruild voor wat tegen de natuur is. Ook de mannen,
die het natuurlijke gebruik van de vrouw achterlieten, verbrandden in hun lust voor
elkaar, mannen met mannen die het beschamende begaan en in zichzelf de straf van
hun dwaling ontvangen die hun toekwam. En ook al hielden zij er niet van om God
in hun kennis vast te houden, God gaf hen over aan een vernederde geest, om
die dingen te doen die niet gepast zijn (Romeinen 1:26-28, cursivering toegevoegd).
Velen nemen deze woorden en gebruiken ze op een homofobe manier. Ze interpreteren
deze woorden als een vrijbrief om te veroordelen en op een liefdeloze manier te handelen
tegen elke vorm van afwijking van Gods oorspronkelijke doel. Maar dat is niet de bedoeling
van deze woorden. Ze zijn eerder bedoeld als een uithangbord voor hen die kritisch zijn.
Wat bedoelen we daarmee? Als de maatschappij het hierboven beschreven stadium bereikt
zoals Sodom en Gomorra, dan weten we dat het behoorlijk snel bergafwaarts gaat. Waarom
zeggen we dit? Omdat we weten dat wanneer een samenleving dit stadium bereikt, de familie die de kern vormt van invloed, van veiligheid, van bescherming, van allerlei door God
bedoelde zegeningen - een groot risico loopt. "Natuurlijke genegenheid" -die sterke band die
ons verenigt door familiebanden- bestaat niet meer, en het resultaat wordt hieronder
beschreven:
gevuld zijn met alle ongerechtigheid, seksuele immoraliteit, goddeloosheid,
gierigheid, kwaadaardigheid; vol afgunst, moord, strijd, bedrog, kwaadaardigheid; het
zijn fluisteraars, achterklap, haters van God, gewelddadig, trots, opscheppers,
uitvinders van kwade dingen, ongehoorzaam aan ouders, onopmerkzaam,
onbetrouwbaar, liefdeloos (ZONDER NATUURLIJKE ZAKEN, KJV),
onvergeeflijk, onbarmhartig; die, het rechtvaardige oordeel van God kennende, dat zij
die zulke dingen beoefenen de dood verdienen, niet alleen hetzelfde doen maar ook
goedkeuren (Romeinen 1.)29-32, nadruk toegevoegd).
God en Zijn onveranderlijke liefdesprincipes hebben losgelaten, wat de lijm is die een
samenleving bij elkaar houdt: "En zelfs als ze God niet graag in hun kennis wilden houden" ze zijn Satans onderwerpen geworden - "God gaf ze over aan een vernederde geest, om die

dingen te doen die niet passen". Nu, net als Satan, zijn ze ook "gevuld met alle
onrechtvaardigheid." Dit is dezelfde toestand die Paulus beschrijft in 2 Timoteüs 3:3:
Dit weet ook, dat in de laatste dagen gevaarlijke (DANGEROUS) tijden zullen
komen. Want de mensen zullen minnaars van zichzelf zijn, gierig, opscheppers, trots,
godslasteraars, ongehoorzaam aan de ouders, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke
genegenheid, wapenstilstokers, valse beschuldigers, incontinent, woest, verachters van
hen die goed zijn, verraders, onstuimig, hoogmoedig, minnaars van geneugten meer
dan minnaars van God (2 Timoteüs 3:1-4, cursivering toegevoegd).
Heb je geprobeerd om te communiceren met degenen die zulke karaktereigenschappen
hebben als hierboven beschreven? Zouden zulke mensen in vrede kunnen leven met hun
collega's, familieleden en vrienden? Wanneer God's beperkende kracht, de kracht van Zijn
liefde, volledig wordt afgewezen door de mensen, zullen ze elkaar in principe zelfvernietigen en
vernietigen. Daarom is ieder mens tegen zijn broer, zelfs familieleden tegen familieleden. Er is
geen "natuurlijke genegenheid" meer, die liefdesband die bloedverwantschap bij elkaar houdt.
De duidelijke boodschap van "de toorn van God" is dat iedereen zal oogsten wat hij of zij
heeft gezaaid. Maar dit is oorzaak en gevolg en niet een willekeurige daad van bestraffing door
God. Het is Satan's principe van ongerechtigheid zelf, ingebed in degenen die zijn wegen
volgen die hun ondergang zullen brengen. Merk op hoe de profeet Ezechiël dit hieronder
uitlegt:
Daarom zal ik u veroordelen, o huis van Israël, ieder volgens zijn wegen",
zegt de Here God. "Bekeer u, en keer u af van al uw overtredingen, zodat de
ongerechtigheid niet uw ondergang zal zijn. Werp alle overtredingen die je hebt
begaan van je af, en zorg dat je een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want
waarom zou je sterven, o huis van Israël? Want ik heb geen plezier in de dood van
iemand die sterft", zegt de Here God. "Draai je daarom om en leef" (Ezechiël
18:30-32, cursivering toegevoegd)!
Daarom heb Ik Mijn verontwaardiging over hen uitgestort; Ik heb hen verteerd met
het vuur van Mijn toorn; en Ik heb hun daden op hun eigen hoofden beloond",
zegt de Here God (Ezechiël 22:31, cursivering toegevoegd).
Merk ook op hoe iedereen die volledig doordrenkt is van Satan's beloning en strafprincipe
zich tegen elkaar zal keren:
Door de toorn van de Heer der heerscharen wordt het land verbrand, en het volk
zal als brandstof voor het vuur zijn; niemand zal zijn broer sparen (Jesaja 9:19,
onderstreping toegevoegd).
Ik zal Mijn verontwaardiging over u uitstorten; Ik zal tegen u blazen met het vuur
van Mijn toorn, en u overleveren in de handen van wrede mannen die bekwaam
zijn om te vernietigen (Ezechiël 21:31, cursivering toegevoegd).
Het zal die dag gebeuren dat er een grote paniek van de Heer onder hen zal zijn.
Iedereen zal de hand van zijn buurman grijpen, en zijn hand tegen de hand
van zijn buurman opsteken (Zacharia 14:13, onderstreping toegevoegd).

De strijd en de onrust die buiten de wet van de liefde van God bestaat, zal ten volle worden
geopenbaard wanneer Gods Geest aan het einde van dit tijdperk eindelijk volledig wordt
afgewezen. Hoe interpreteren we in het licht hiervan de volgende verzen?
Zie, de dag des Heren komt, wreed, met zowel boosheid als woeste woede, om het
land woest te maken; en Hij zal de zondaars ervan vernietigen (Jesaja 13:9).
Die dag is een dag van woede, een dag van ellende en verdriet, een dag van
verwoesting en troosteloosheid, een dag van duisternis en somberheid, een dag van
wolken en dikke duisternis (Zephania 1:15).
Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen bevrijden op de dag van de toorn
van de Heer; maar het hele land zal verteerd worden door het vuur van Zijn jaloezie,
want Hij zal snel afstand doen van al degenen die in het land wonen (Zephania 1:18).
Is God wreed? Is Hij degene die de zondaars uit het land vernietigt? Is Hij Degene die
problemen, nood, verwoesting en troosteloosheid veroorzaakt? Of is Hij degene die zichzelf
vernietigt en niet zuinig is op "zijn broer"? Het "rechtvaardige oordeel van God" tegen "zij die
zulke dingen beoefenen" is om hun inherente vrijheid te eren. God geeft ons over aan de god
die we hebben gekozen, de god van deze wereld die wordt vertegenwoordigd door "vogels,
viervoetige dieren en kruipende dingen".
Lucifer's koninkrijk is het koninkrijk van Babylon. In Jesaja veertien wordt hij beschreven als
degene die ons in toorn slaat:
Het zal geschieden op de dag dat de Heer u rust geeft van uw verdriet, en van uw
angst en de harde slavernij waarin u bent gemaakt om te dienen, dat u dit spreekwoord
tegen de koning van Babel zult opnemen en zult zeggen:
"Hoe de onderdrukker is opgehouden.
De gouden stad is gestopt!
De Heer heeft de staf van de goddelozen gebroken,
De scepter van de heersers;
Hij die het volk in toorn sloeg met een voortdurende beroerte,
Hij die de naties regeerde in woede,
Wordt vervolgd en niemand belemmert (Jesaja 14:3-6).
Het is de Heer die ons zal redden van Satan. Hij is het die ons "rust" zal geven van ons
"verdriet", van onze "angst en de harde slavernij" waarin we "gemaakt zijn om te dienen"
onder Satan. Het is dan dat we ons zullen realiseren dat Satan degene is die onze
"onderdrukker" is geweest.
Wat is "de staf van de goddelozen, de scepter van de heersers?" Het is een rechtsstaat, een
morele wet, de wet van de zonde en de dood, die Satan's morele wet van de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad is. Dit is de wet waarmee hij ons "in woede" heeft "geslagen met
een voortdurende beroerte." Het is de wet waarmee hij "de naties in woede regeerde." En het
is door deze zelfde wet, nu in degenen die hem gevolgd hebben, dat hij zelf vervolgd zal
worden, en "niemand belemmert."

Het koninkrijk van Satan, Babylon, is voorbestemd voor verwoesting en vernietiging
vanwege zijn eigen inherente gewelddadige principes. Jeremia heeft zijn ondergang lang
geleden voorspeld:
Vanwege de toorn van de Heer zal ze niet bewoond worden, maar ze zal geheel
verlaten zijn. Iedereen die door Babylon gaat, zal ontzet zijn en haar plagen sissen
(Jeremia 50:13).
Omdat God haar zal loslaten, omdat Hij haar de gevolgen van haar keuzes zal laten oogsten,
zal Babylon desolaat worden. Satan's koninkrijk, gesymboliseerd door deze oude stad, zal zeker
vallen. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar we hoeven niet met haar mee te vallen. Dit is wat
Johannes de Openbaring zegt als hij ons roept om "uit haar te komen" - uit Babylon te komen.
We moeten uit dit gewelddadige systeem komen, zodat we niet meegesleept worden in de
vernietiging ervan:
Kom uit haar, mijn volk, opdat je niet deelt in haar zonden en opdat je geen
last van haar plagen krijgt. Want haar zonden hebben de hemel bereikt en God heeft
zich haar ongerechtigheden herinnerd. Geef haar terug, zoals zij u heeft gedaan, en
betaal haar het dubbele terug naar haar werken; in de beker die zij heeft gemengd,
meng het dubbele voor haar. In de mate dat ze zichzelf verheerlijkt en luxueus geleefd
heeft, in dezelfde mate haar kwelling en verdriet geven; want ze zegt in haar hart: 'Ik zit
als koningin, en ben geen weduwe, en zal geen verdriet zien'. Daarom zullen haar
plagen in één dag dood en rouw en hongersnood komen. En ze zal volkomen
verbrand worden met vuur, want sterk is de Here God die haar beoordeelt
(Openbaring 18:4-8, nadruk toegevoegd).
De mensen die Gods principes van genade, barmhartigheid en liefde verwerpen, worden
overgeleverd aan het gezag van Satan, aan hem die ze "in toorn slaat met een voortdurende
beroerte". Dit is wat hij doet met hen die hem als hun god hebben gekozen. Waarom? Omdat
ze volgens zijn wet "de dood verdienen." Waarom? Omdat zijn systeem de zondaars straft om
de orde te bewaren. In zijn geest, als de boosdoeners gestraft worden, zal het universum
terugkeren naar zijn rechtmatige orde. Ze hebben gegeten van de Boom des Doods. Het is
Satan en zijn engelen die de zondaars vernietigen. Dit is precies wat David zegt:
Hij werpt op hen de felheid van zijn woede, toorn, verontwaardiging en moeite,
door engelen van vernietiging onder hen te sturen (Psalm 78:49).
Deze "engelen van de vernietiging" zijn niet Gods engelen, maar gevallen engelen. Hoe
stuurt God demonen om ons te vernietigen? Als wij deze demonen als onze goden kiezen, dan
houdt God hen niet langer tegen en staat Hij toe dat ze toegang tot ons krijgen. "De toorn van
God" wordt vanuit de hemel geopenbaard door het principe van vrijheid - God geeft ons onze
eigen keuzes.
Wat gebeurt er dan, als God onze verkeerde keuzes eert en ons volledig in de hand van Satan
laat gaan? De Bijbel heeft een paar voorbeelden: de zondvloed, Sodom en Gomorra en de
verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Dit zijn de meest extreme voorbeelden van "de
toorn van God". Vervolgens zullen we kijken naar wat de Bijbel in het bijzonder zegt over
Sodom en Gomorra.
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SODOM EN GOMORRA

Als we naar Sodom en Gomorra kijken in de context van "de toorn van God", zou het goed
voor ons zijn om ons de volgende vragen te stellen: wat gebeurt er als een persoon volledig
overgaat in het rechtsgebied van Satan? Hoe ziet de toestand van die persoon eruit? Wat
gebeurt er als Satan de volledige vrijheid heeft om ons te controleren? Hoe ziet totale
demonische bezetenheid eruit? Hoe zit het met hele naties of steden? Hoe zou het leven er
uitzien op een plaats die volledig onder de macht van Satan stond?
Paulus gaf ons het antwoord op deze vragen in Romeins hoofdstuk één. Zo zien degenen die
voor honderd procent doordrongen zijn van de geest van Satan er uit en gedragen ze zich:
gevuld zijn met alle ongerechtigheid, seksuele immoraliteit, goddeloosheid, gierigheid,
kwaadaardigheid; vol afgunst, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; het zijn
fluisteraars, achterklappers, haters van God, gewelddadig, trots, opscheppers,
uitvinders van kwade dingen, ongehoorzaam aan ouders, onopmerkzaam,
onbetrouwbaar, liefdeloos, onvergeeflijk, onbarmhartig (Romeinen 1:29-32).
De mensen die hier worden beschreven zijn "vervuld met alle onrechtvaardigheid." Ze zijn
niet alleen gevuld met enige ongerechtigheid, maar ze zijn "gevuld met alle ongerechtigheid." Als
de lezer zich dat herinnert, was dat ook het geval met de mensen die net voor de zondvloed
leefden.
DE BLOED
Toen zag de Heer dat de goddeloosheid van de mens groot was op de aarde en dat
elke bedoeling van de gedachten van zijn hart alleen maar kwaadaardig was
(Genesis 6:5, cursivering toegevoegd).
"Elke bedoeling van de gedachten" van de antediluvianen was "alleen maar kwaadaardig
voortdurend." Dit beschrijft een scenario waarin mensen volledig worden overgeleverd aan
Satan en zijn satanische manieren. Geen enkele maatschappij kan dit overleven!
Zoals we hebben gezien, is het antwoord van God op degenen die Hem volledig afwijzen en
zich bij Satan voegen, om hen te laten gaan. Dit wordt ook uitgedrukt in Genesis hoofdstuk
zes met betrekking tot de mensen voor de zondvloed:
En de Heer zei: "Mijn Geest zal niet eeuwig met de mens strijden (Genesis 6:3)".

Velen interpreteren dit zo dat God op een bepaald moment besluit om te stoppen met het
werken met de ongehoorzame. Of dat Hij gewoon zijn geduld verliest en de hamer laat vallen.
Maar had een oneindig geduldige God niet met de antediluvianen moeten blijven strijden, ook
al hadden ze zich volledig aan Satan overgegeven? Is God niet lankmoedig?
Ja, en God heeft met hen gestreden tot het laatste sprankje hoop was gedoofd. Maar op een
gegeven moment zag God dat het geen zin meer had om te streven, omdat ze Hem en Zijn
principes van de gerechtigheid volledig hadden afgewezen. Ze waren "vervuld van alle
ongerechtigheid", en omdat ze tot aan de top gevuld waren, zoals die symbolische beker van
ongerechtigheid, waren ze het punt van geen terugkomst gepasseerd. Het was om deze reden
dat God niet langer "strijdt" - wat in het Hebreeuws betekent: smeken, onderwijzen,
waarschuwen - met hen. Hij kon hen niet langer Zijn Geest van liefde geven, omdat ze die
volledig hadden afgewezen. Let dan op de volgende woorden:
Daarom zei de Heer: "Ik zal de mens vernietigen die ik van het aangezicht der aarde
heb geschapen, zowel mens als beest, kruipend ding en vogels van de lucht, want het
spijt me dat ik ze heb gemaakt" (Genesis 6:7).
Terwijl de formulering van dit laatste vers categorisch stelt dat God zelf alles van de
aardbodem zou vernietigen, zien we, als we kijken naar de controverse die zich achter de
schermen afspeelt tussen God en Satan, dat het volk volledig is overgegaan naar Satan's
jurisdictie, en dat God in feite gedwongen was om hen te laten gaan. Hij werd gedwongen om
hen op te geven vanwege hun eigen keuzes. Hij werd gedwongen te stoppen met het
beschermen van hen tegen de Vernietiger.
God moest hetzelfde doen met Sodom en Gomorra, en we zullen binnenkort door het Boek
van Hosea zien dat dit inderdaad is wat Hij deed. God kon de dingen niet langer bij elkaar
houden om die twee steden te beschermen, omdat ze de lijn overschreden en volledig in de
jurisdictie van Satan terechtkwamen.
Maar hier is nog een andere vraag, misschien wel de belangrijkste van alle vragen: wat doet
een heerser - een heerser die denkt en handelt binnen het paradigma van het belonings- en
bestraffingssysteem van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad - aan zijn eigen volk als
het buiten de wet om opereert? Wat zou zo'n heerser doen met de onderdanen van zijn
koninkrijk die zich misdragen en slecht handelen? Hoe zou zo'n heerser met hen omgaan?
Het is duidelijk dat hij een van de twee dingen zou doen als hij volledig vanuit het beloningsen strafsysteem opereerde: hij zou ze ofwel belonen ofwel straffen. Als zij zich naar zijn wil
gedragen, zal hij hen belonen. En als zij zich misdragen, zal hij hen straffen. Of hij zal hen
belonen om hen te motiveren zich goed te gedragen. Maar wat hij ook doet, hij zal altijd
handelen vanuit de parameters van Goed en Kwaad - vanuit het belonings- en strafsysteem.
Het is misschien moeilijk voor ons om te denken dat Satan mensen straft omdat ze slecht
zijn, of erger nog, dat hij wil dat mensen goed zijn. Waarom is dat zo? Omdat ons concept van
Satan is dat hij gewoon kwaad wil doen, omdat hij zelf zo slecht is. Als hij zelf zo kwaadaardig

is, waarom zou hij er dan om geven dat mensen goed zijn? Waarom zou hij willen dat mensen
goed zijn? Sommigen hebben het zo gesteld: als slechte mensen tot de Satan behoren, waarom
zou Satan dan zijn eigen volk vernietigen?
Laten we dit dan in een andere context plaatsen. Hoe zit het met mensen zoals jij en ik? Zijn
we niet, volgens de Bijbel, kwaadaardig? Ja, we zijn kwaadaardig. Romeinen hoofdstuk drie
maakt dat heel duidelijk:
Wat dan? Zijn wij beter dan zij? Helemaal niet. Want we hebben eerder zowel Joden als
Grieken beschuldigd dat ze allemaal onder de zonde zijn.
Zoals het geschreven is:
"Er is geen rechtvaardige, nee, niet één.
Er is niemand die het begrijpt;
Er is niemand die naar God zoekt.
Ze hebben zich allemaal afgewend;
Ze zijn samen onrendabel geworden;
Er is niemand die het goed doet, nee, niet één."
"Hun keel is een open graf.
Met hun tongen hebben ze bedrog geoefend";
"Het gif van de asperges zit onder hun lippen."
"Wiens mond vol is met vloeken en bitterheid."
"Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.
Vernietiging en ellende zitten in hun weg;
En de weg van de vrede hebben ze niet gekend."
"Er is geen angst voor God voor hun ogen" (Romeinen 3:9-18)
Zoals je ziet, is er niemand die echt leeft van God's gerechtigheid. Niemand die begrijpt wat
tegen de liefde is. We hebben ons allemaal afgewend van God's manieren van liefde. We denken
dat we goed zijn, maar er is niemand die zelfs maar weet wat het betekent om goed te zijn. We
zijn ondergedompeld in de wegen van de slang; "het gif van de asperges" zit onder onze
lippen. Onze voeten "zijn snel om bloed te vergieten." "Vernietiging en ellende" zijn in onze
wegen, en "de weg van de vrede," God's weg van de liefde, hebben we niet gekend. En net als
Satan, functioneren we ook door het systeem van beloning en straf - we zijn allemaal in dit

systeem gebracht door het eten van die boom door Adam en Eva. We werken de hele tijd in
het systeem van beloning en straf van Satan, thuis, op het werk, in de wereld.
Nu we hebben vastgesteld dat we dezelfde modus operandi hebben als Satan, stellen we de
vraag: kan het ons iets schelen of mensen goed of slecht zijn? Ja, dat doen we. Willen we dat
mensen goed zijn? Ja, dat willen we. Straffen we ze om ze te corrigeren? Natuurlijk doen we
dat! Hoe zit het met die mensen die onze eigen mensen zijn: straffen we ze? Stffen we onze
eigen kinderen, ons eigen vlees en bloed? Ja, absoluut! We hebben onze methoden van
beloning en straf van Satan geleerd; we hebben hem gekopieerd. En als we volgens dezelfde
principes werken als hij, waarom zou hij dan niet hetzelfde doen? Waarom zou hij niet straffen
en zich tegen zijn eigen volk keren?
Het grote probleem met dit alles is dat de meesten van ons geloven dat het God is die regeert
door middel van beloning en straf. Ooit geloofden we allemaal dat toen God de omvang van
de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra zag, Hij zo walgelijk werd dat Hij er niet meer
tegen kon. Hij werd zo verontwaardigd, zo boos, zo woedend, dat hij zijn kalmte verloor. Of
Hij werd zo bang dat de rest van ons hun voorbeeld zou volgen, dat Hij besloot om een
voorbeeld van hen aan ons te stellen: "Wil je zien wat ik met kwaadaardige mensen doe? Je kunt
maar beter uitkijken! Je kunt je beter gedragen, of dit is wat ik ook met jou zal doen." Klinkt als
dat kerstlied, de kerstman komt naar de stad, nietwaar?
Zo dachten we dat er een tijd kwam dat God besloot dat Sodom en Gomorra de grenzen
van Zijn verdraagzaamheid hadden overschreden. De tijd was gekomen dat Hij hen moest
vernietigen, hen van de aardbodem moest wegvagen, net zoals Hij dat bij de antediluvianen
had gedaan.
Maar wacht eens even... als God inderdaad de zondvloed had gestuurd, dan had Hij ook een
voorbeeld gemaakt van die antediluvianen... maar als Hij een voorbeeld van hen had gemaakt...
werkte het dan? Nee, het werkte niet! De mensheid lette niet op die enorme "les" die de
zondvloed was; de mensen gingen nog steeds door met zondigen! Dus toen moest God het
weer doen met de inwoners van Sodom en Gomorra?
Zijn Gods oplossingen voor het zondeprobleem zo gebrekkig dat als ze de eerste keer niet
werken, Hij ze steeds opnieuw moet uitvoeren? Kan God echt zo onlogisch en ineffectief zijn?
Wat een vreselijk concept van God is dit! Als dit waar is, dan zijn Gods oplossingen volstrekt
ontoereikend en inefficiënt, want eerlijk gezegd lijken ze helemaal niet te werken! Door de
geschiedenis heen hebben mensen zich misdragen, ongeacht hoeveel zogenaamde voorbeelden
God van zondaars zou hebben gemaakt.
We moeten in gedachten houden dat God slechts één van de twee dingen kan zijn: of Hij is
tegen de liefde of Hij is een God die opereert door Goed en Kwaad. Of Hij is de Boom des
Levens, of Hij is de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Ofwel is Hij de scepter van de
gerechtigheid, ofwel de scepter van de ongerechtigheid (Hebreeën 1:8). Of Hij is geweldloos
(Jesaja 53:9) of Hij gebruikt geweld zoals Lucifer dat doet (Ezechiël 28:16).

God kan niet zowel agape als Good and Evil zijn. En als Hij agape is, dan kan Hij niet straffen,
want "volmaakte liefde verdrijft angst, want angst heeft te maken met straf" (1 Johannes 4:18).
Volmaakte liefde, die agape liefde is, verdrijft angst, omdat angst een reactie is op een dreiging
van straf; daarom kan agape liefde niet werken met straf. Laten we dan, met dit alles in het
achterhoofd, gaan kijken wat er werkelijk gebeurd is in Sodom en Gomorra.
SODOM EN GOMORRA
Sodom en Gomorra waren gesitueerd in een paradijselijke omgeving. Dit leren we van de
dialoog tussen Abraham en Lot, toen Abraham Lot de eerste keuze gaf bij de keuze van een
plaats om zich te vestigen. Abraham vertelde het aan zijn neef:
Is niet het hele land voor je? Ga alsjeblieft van me af. Als je naar links gaat, dan ga
ik naar rechts, of als je naar rechts gaat, dan ga ik naar links. "En Lot hief zijn
ogen op en zag de hele vlakte van de Jordaan, dat het overal goed water was
(voordat de HEER Sodom en Gomorra vernietigde) als de tuin van de HEER, als
het land van Egypte als je naar Zoar gaat. Toen koos Lot voor zichzelf de hele
vlakte van de Jordaan, en Lot reisde naar het oosten. En zij scheidden van elkaar
(Genesis 13:9-11, cursivering toegevoegd).
De vlakte van de Jordaan, waar Sodom en Gomorra zich bevonden, werd overal door de
rivier de Jordaan goed bewaterd, en als zodanig was het als "de Tuin des Heren", de Tuin van
Eden, die door vier rivieren werd bewaterd. En het was ook als Egypte, dat door de Nijl werd
bewaterd. Zou dit een symbolische betekenis kunnen hebben? Waarom worden "rivieren" hier
genoemd?
We weten allemaal dat "water" leven betekent. Dit is overal waar, maar vooral in het MiddenOosten waar veel woestijngebieden zijn. Het betekent ook welvaart, welvaart en comfort. Een
rivier is het leven van een stad. In feite is er geen betere plek om een stad te beginnen dan bij
een rivier. De rivier levert het water voor de mensen om te drinken, voedsel te verbouwen, te
reizen, te baden en te zwemmen. Een rivier is een zegen voor iedereen.
Nu weten we dat in de Bijbel het woord "water" letterlijk kan worden gebruikt, maar het kan
ook symbolisch worden gebruikt, zoals in het Boek Openbaring waar water wordt gebruikt als
symbool voor "volkeren":
Toen zei hij tegen mij: "De wateren die je zag, waar de hoer zit, zijn volken, massa's,
naties en tongen (Openbaring 17:15, onderstreping toegevoegd).
Merk op hoe elders in de Bijbel "waters" ook de woorden kunnen betekenen die uit iemands
mond komen:
De woorden van een mans mond zijn diepe wateren; de bron van wijsheid is een
stromende beek (Spreuken 18:4, cursivering toegevoegd).

In Ezechiël en Openbaring, wanneer God spreekt, is Zijn stem "als het geluid van vele
wateren:"
En zie, de glorie van de God van Israël kwam van de weg naar het oosten. Zijn stem
was als het geluid van vele wateren; en de aarde scheen met zijn glorie (Ezechiël
43:2, nadruk toegevoegd).
Zijn voeten waren als fijn messing, als verfijnd in een oven, en Zijn stem als de klank
van vele wateren (Openbaring 1:15, nadruk addede).
Zo betekent "water" niet alleen "volkeren, massa's, naties en tongen", maar meer in het
bijzonder de woorden die uit die "volkeren, massa's, naties en tongen" komen.
Wat zijn die "volkeren"-"wateren"-in het boek Openbaring denken en zeggen in de context van
de oorlog tussen Satan en God? Welke woorden komen uit hun mond? Zijn het woorden uit
de Boom des Levens? Of woorden uit de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad? Het vers
zelf vertelt ons dat ze denken en woorden uit de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad
zeggen, omdat de hoer, dat lichaam van valse leerstellingen over God, over de "wateren" zit.
De hoer leert het volk leugens over God - ze vervalst zijn beeld. Ze is een hoer omdat ze een
overspelige vrouw is. Haar minnaar is de god van deze wereld. Dus alles wat ze leert over God
is vals, want wat ze ons echt leert is wat de god van deze wereld haar heeft geleerd.
Nu weten we dat het woord torah in het Oude Testament het Hebreeuwse woord voor "wet"
is. De woorden van de wet zijn de woorden die uit de mond van God komen, dat is de wet van
de agape liefde, de wet van het leven. En we weten dat agape liefde alles is wat uit Gods mond
komt, want "God is liefde" (1 Johannes 4:8). Hij is volledig en alleen agape liefde. In het Grieks
is Jezus het Woord (Johannes 1:1), de Logo's, de wet-alweer, agape love.
Nu, merk dit op: het Hebreeuwse woord torah komt van een primitieve wortel, yârâh yârâ',
wat volgens Strong's Concordance betekent:
om goed te stromen als water (dat wil zeggen om te regenen); om transitief te
leggen of te gooien (vooral een pijl, dat wil zeggen om te schieten); figuurlijk om te
wijzen (alsof door het richten van de vinger), om te onderwijzen: boogschutter,
gieten, richten, informeren, instrueren, leggen, scheren, schieten, onderwijzen (-er, ing), door (Sterke's Concordantie, nadruk toegevoegd).
In het Oude Hebreeuwse Lexicon van de Bijbel, dat in afbeeldingen, symbolen, net als de
oude Egyptische hiërogliefen, is het woord torah geschreven als een afbeelding van een hand en
een afbeelding van een man. Volgens dit Lexicon is dit de manier waarop we deze symbolen
moeten interpreteren:
Deze [DE PICTUREN VAN EEN HAND EN VAN EEN MAN] betekenen samen
"hand van de mens". De hand van de mens wordt gebruikt voor het werpen. Een
stromend water in een rivier. Een gooi met de vinger om een richting aan te geven
om te lopen of te leven. Het gooien van een pijl. Het naar beneden gooien van

water in de regen. Ontzag of angst waarbij men zich aan de voet van een
gezaghebbende persoon werpt (AHLB, nadruk toegevoegd.
De oude wortel van het woord torah betekent "om als water te stromen," "om te regenen."
"Figuurlijk betekent het om iets aan te geven, om te onderwijzen, om te instrueren. Torah is de
wet van onvoorwaardelijke liefde, waardoor God de afgelopen zesduizend jaar heeft
geprobeerd de manier van leven aan het menselijk ras te leren. De woorden van God zijn uit
zijn mond gevloeid; ze zijn uit zijn mond op ons neergedaald. De wet is het centrum van de
hele controverse tussen God en Satan. God's wet van de agape liefde is als water dat leven
geeft aan degene die erdoor leeft. Water is dan een symbool dat ons wijst op God's wet-torahvan-aageliefde.
We kunnen nog enkele andere gevallen bedenken waarin water wordt gebruikt om Gods leer
over te brengen. Denk aan de symbolische daad van Mozes om de rots te raken zodat er water
uit zou stromen. Wat probeerde God ons daardoor te leren? Het slaan van de rots door Mozes
wees ons op Jezus, die de Rots is, de onveranderlijke waarheid van de hoeksteen-God.
Jezus zelf werd aan het kruis geslagen. En toen hij aan het kruis werd geslagen, vloeiden
water, woorden van leven - de vervulling van de wet van de liefde - uit hem: "Vader vergeef
hen, want ze weten niet wat ze doen." De manier waarop Jezus de wet van God onderwees,
was door deze te vervullen, zodat we hem in actie konden zien. Zodat we aan het kruis Gods
wet van het leven in actie zien - God die zijn vijanden vergeeft.
Jezus zelf gebruikte het woord "water" als symbool. Het "water" dat Jezus ons geeft is
"levend water" - het water van het leven, want het is de wet van de agape liefde, de wet van het
leven. Let op Zijn woorden aan de Samaritaanse vrouw bij de put:
Jezus antwoordde en zei tegen haar: "Als je de gave van God kende en wie het is die
tegen je zegt: 'Geef me een drankje', dan zou je Hem gevraagd hebben en zou Hij je
levend water hebben gegeven" (Johannes 4:10).
Jezus antwoordde en zei tegen haar: "Wie van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit dorst krijgen. Maar het
water dat Ik hem zal geven zal in hem een fontein van water worden die in het eeuwige
leven ontspringt" (Johannes 4:13-14).
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift heeft gezegd, zal uit zijn hart rivieren van levend
water laten stromen" (Johannes 7:38).
Het "water" dat Jezus aan de Samaritaanse vrouw zou geven waren Zijn woorden, Zijn
leerstellingen over Gods karakter van onvoorwaardelijke liefde. Het was Zijn
onvoorwaardelijke liefde, Zijn mededogen, Zijn boodschap van hoop, barmhartigheid, Zijn
levensboodschap. Zijn woorden waren levengevend, net zoals water levengevend is.
Denk ook aan de symboliek van de vroege en de laatste regen, en verbind deze met de Thora,
de wet van de liefde. De vroege regen zijn de woorden die de afgelopen zesduizend jaar uit de
mond van God zijn gekomen en die het zaad van Zijn wet van de liefde in ons hart hebben

doen ontspruiten. En de laatste regen, een dubbel deel van de openbaring van Zijn karakter
van de liefde door het Woord, Jezus Christus, is die regen die de menselijke oogst voorbereidt
op de oogst aan het einde van de wereld - de oogst die plaatsvindt bij de tweede komst van
Christus.
Denk in dit verband ook aan de rivier die uit Eden stroomde om de Tuin te besproeien, en
die in vier hoofden is verdeeld:
Nu ging er een rivier uit Eden om de tuin te besproeien, en van daaruit scheidde hij
zich af en werd hij vier rivierkoppen. De naam van de eerste is Pishon; het is de rivier
die het hele land van Havilah omzoomt, waar goud ligt. En het goud van dat land is
goed. Bdellium en de onyx-steen zijn er. De naam van de tweede rivier is Gihon; het is
degene die rond het hele land van Cush loopt. De naam van de derde rivier is
Hiddekel; het is degene die naar het oosten van Assyrië gaat. De vierde rivier is de
Eufraat (Genesis 2:10-14, nadruk toegevoegd).
Pishon betekent "verhoging". Gihon betekent "uitbarsten." Hiddekel betekent 'snel', en
Eufraat betekent 'vruchtbaar'. Denk nu aan de rivier die uit de troon van God stroomt in
Openbaring tweeëntwintig:
En hij liet me een zuivere rivier van levenswater zien, helder als kristal, voortkomend
uit de troon van God en van het Lam. In het midden van zijn straat, en aan
weerszijden van de rivier, stond de levensboom, die twaalf vruchten droeg, elke boom
leverde elke maand zijn vruchten op. De bladeren van de boom waren voor de
genezing van de volkeren (Openbaring 22:1-2).
Deze rivieren mogen dan wel allemaal letterlijk zijn, ze staan ook symbool voor alles wat van
God naar ons toe stroomt. God is het leven; water is het leven; Gods wet is de wet van het
leven, en elk woord dat uit de mond van God voortkomt is levengevend:
Maar hij antwoordde en zei: "Er staat geschreven: 'MAN HALL NOT LIVE BY
BREAD ALONE, BUT BY BYYY WORD THAT PROCEEDS FROM THE
MOUTH OF GOD'". (Matteüs 4:4, nadruk toegevoegd).
Met dit alles in gedachten, let u alstublieft goed op de volgende passage uit het boek
Ezechiël, waarin de profeet een visie heeft op de rivier van het leven die voortkomt uit de
tempel van God:
Toen bracht hij me terug naar de deur van de tempel; en er stroomde water van
onder de drempel van de tempel naar het oosten, voor de voorkant van de tempel
naar het oosten; het water stroomde van onder de rechterkant van de tempel, ten
zuiden van het altaar. Hij bracht me naar buiten via de noordelijke poort en leidde me
aan de buitenkant naar de buitenste poort, die naar het oosten is gericht; en er
stroomde water, dat aan de rechterkant naar buiten stroomde. En toen de man
naar het oosten ging met de lijn in zijn hand, mat hij duizend kubieke meter, en hij
bracht me door het water; het water kwam tot aan mijn enkels. Opnieuw mat hij
duizend en bracht me door het water; het water kwam tot aan mijn knieën.

Opnieuw mat hij duizend en bracht me door het water; het water kwam tot aan mijn
middel. Opnieuw mat hij duizend en het was een rivier die ik niet kon oversteken;
want het water was te diep, water waarin men moest zwemmen, een rivier die
niet kon worden overgestoken. Hij zei tegen me: "Zoon van de mens, heb je dit
gezien?" Toen bracht hij me en bracht me terug naar de oever van de rivier. Toen ik
terugkwam, stonden daar, langs de oever van de rivier, heel veel bomen aan de ene
kant en aan de andere kant. Toen zei hij tegen me: "Dit water stroomt naar het
oosten, gaat naar beneden in de vallei, en gaat de zee in. Als het de zee bereikt,
is het water genezen. En het zal zijn dat elk levend wezen dat zich beweegt,
waar de rivieren ook gaan, zal leven. Er zal een zeer grote hoeveelheid vis zijn,
omdat deze wateren daarheen gaan; want ze zullen genezen worden, en alles zal leven
waar de rivier ook gaat (Ezechiël 47:1-9, nadruk toegevoegd).
De boodschap die hier wordt gegeven is dat waar Gods rivier van leven stroomt, Zijn rivier
van woorden van onvoorwaardelijke liefde, het geneest en geeft leven aan wat en wie het ook
aanraakt: "Alles zal leven waar de rivier ook gaat." Deze passages hebben het niet over water in
letterlijke zin. Ze zijn zeer symbolisch omdat Jezus zelf ze symbolisch heeft gebruikt.
De symboliek van "water" wordt nog duidelijker met de volgende verzen. Let goed op deze
volgende passage uit het Boek van Ezechiël:
Dan zal ik schoon water op je sprenkelen, en je zult schoon zijn; ik zal je reinigen
van al je smerigheid en van al je afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart geven en
een nieuwe geest in jullie plaatsen; ik zal het hart van steen uit jullie vlees halen
en jullie een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in je binnenste zetten en je
laten wandelen in Mijn inzettingen, en je zult Mijn oordelen bewaren en ze
doen. Dan zult u wonen in het land dat Ik aan uw vaders heb gegeven; u zult Mijn
volk zijn en Ik zal uw God zijn. Ik zal jullie verlossen van al jullie onreinheden.
Ik zal het graan oproepen en het vermenigvuldigen, en geen hongersnood over jullie
brengen. En Ik zal de vrucht van uw bomen en de vermeerdering van uw akkers
vermenigvuldigen, zodat u nooit meer het verwijt van hongersnood onder de naties
hoeft te dragen. Dan zult u zich uw slechte wegen herinneren en uw daden die
niet goed waren; en u zult uzelf verafschuwen voor uw eigen ogen, voor uw
ongerechtigheden en uw gruwelen (Ezechiël 36:25-31, cursivering toegevoegd).
Zoals we kunnen zien, is "water" zeer symbolisch en is het zeker verbonden met Gods
Geest, Zijn wegen, Zijn wet, Zijn Torah. Dus als we dit fundament hebben gelegd voor de
betekenis van het woord 'water', zullen we, als we terugkeren naar Abraham en Lot, zien dat
'water' hier ook een krachtige en betekenisvolle metafoor is. Albert Barnes' Commentaar op de
discussie van Abraham en Lot over waar we ons moeten vestigen, zegt het volgende:
Lot accepteert het aanbod van zijn edele bloedverwanten. Hij kan niet anders, want hij
is de metgezel, terwijl zijn oom de directeur is. Hij geeft bereidwillig toe aan Abram zijn
huidige functie te vervullen en trekt zich, na een aanhoudende aanwezigheid van zijn
bloedverwanten, terug om de grond van de zelfstandigheid in te nemen. Bij de keuze
van zijn nieuwe verblijfplaats hebben uiterlijke en aardse motieven bij hem de

overhand. Hij is gecharmeerd van het welvarende laagland dat grenst aan de
Jordaan en zijn welvarende gebieden. Hij is hier minder vatbaar voor een
periodieke hongersnood en zwerft met zijn horigen en kuddes in de richting van
Sodom. Deze stad en Amorah (Gomorra), floreerden nog ten tijde van de komst van
Lot. Het land waar ze stonden was van buitengewone schoonheid en vruchtbaarheid.
De rivier de Jordaan, waarvan één van de bronnen zich bij Panium bevindt, valt na
het doorstromen van de wateren van Merom, of het meer Semechonitis (Huleh), in het
Meer van Galilea of Kinnereth, dat zeshonderd drieënvijftig voet onder het niveau van
de Middellandse Zee ligt, en daalt vandaar af in het bekken van de Zoutzee, dat nu
dertienhonderd en zestien voet onder hetzelfde niveau ligt, door een kronkelende loop
van ongeveer tweehonderd mijl, meer dan zevenentwintig dreigende
stroomversnellingen.
Zoals de lezer kan zien, lagen Sodom en Gomorra op een vlakte die door de rivier de
Jordaan werd gebaad, en de welvaart was te danken aan die rivier. Maar in de Bijbel is de
Jordaan geen positief symbool. In feite vertegenwoordigt de Jordaan de woorden, de wet die
uit de mond van Satan stroomt. Waarom zeggen we dit?
Neem eerst het Hebreeuwse woord "Jordan": in het Hebreeuws betekent het "descender".
Dat is zo, want zoals Barnes aangeeft, daalde de Jordaan af van Panium door Galilea, "dat
zeshonderd drieënvijftig voet onder het niveau van de Middellandse Zee ligt," en kwam
helemaal tot aan de Dode Zee, de Zoute Zee, "dertienhonderd en zestien voet onder hetzelfde
niveau". De Jordaan gaat op en neer, het daalt, tot het de dood wordt. Er is geen leven in de
Dode Zee. Niets kan in die wateren leven vanwege het extreem hoge zoutgehalte. Deze rivier
die eindigt in de dood vertegenwoordigt de woorden van Satan's systeem van de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad, waarvan God had gezegd: "De dag dat je ervan eet, zul je zeker
sterven."
Een andere aanwijzing dat de Jordaan een symbool is dat Satan voorstelt, is het feit dat de
kinderen of Israël, om het Beloofde Land binnen te komen, eerst de Jordaan moesten oversteken
- ze moesten het als het ware overwinnen. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze plaatsten twaalf
priesters die de Ark van het Verbond vasthielden - de ark met Gods wet - in de rivier. Toen de
voeten van de priesters het water van de Jordaan raakten, stopte het water van de rivier en toen
konden alle mensen de rivier oversteken op het droge. Iedereen stak over en niemand bleef
achter. Dit wordt verteld in het boek Jozua, hoofdstuk drie.
De toepassing, de antitype van dit type is dit: wanneer we Gods ware karakter gaan begrijpen Zijn wet, Zijn genade, Zijn redding gesymboliseerd door de Ark van het Testament die de
tabletten van de wet bevatte - worden de valse woorden die uit Satan's mond komen over
Gods karakter tegengehouden, net zoals de ark met Gods wet de wateren van de Jordaan
tegenhield. Dan zijn we in staat om over te steken naar de waarheid, naar Gods ware realiteit naar
Zijn koninkrijk van liefde, het Beloofde Land, dat stroomt van melk en honing. Gods
koninkrijk stroomt met alle dingen die levengevend en goed voor ons zijn.

Denk ook aan dit andere voorbeeld: Naaman. Naaman werd genezen van lepra door zeven
keer in de Jordaan te duiken. Wat zou dit kunnen betekenen, als de Jordaan een symbool is van
Satan en de woorden of de wet die uit zijn mond komen?
Nu weten we dat lepra een symbool van de zonde is in de Bijbel en dat de zonde is wat Satan
in het universum heeft geïntroduceerd. Naaman vertegenwoordigt het menselijk ras, en de
Jordaan vertegenwoordigt Satan en de woorden die uit zijn mond komen - de wet van Goed en
Kwaad. Na zevenduizend jaar van zonde (zeven keer onderdompelen in de Jordaan),
zevenduizend jaar dat de aarde onder Satan's wet van zonde en dood staat, zijn we allemaal
genezen van deze vloek, en de zonde zal nooit meer opstaan:
De ziekte zal geen tweede keer opstaan (Nahum 1:9).
Na zevenduizend jaar van blootstelling aan de leugens van Satan, wie zou hem in zijn volle
verstand ooit nog als hun leider kiezen? Wie zou durven voorstellen om zijn wet van Goed en
Kwaad weer ten uitvoer te brengen? Wie zou de dood boven het leven kiezen? Zoals u ziet,
zullen we allemaal voor eens en altijd geënt zijn.
Hoe zit het met de doop van Jezus? Was Jezus zelf niet gedoopt in de Jordaan? Wat zou dat
kunnen betekenen? Herinner je je het antwoord van Jezus aan de moeder van de zonen van
Zebedeüs, toen ze Hem vroeg of haar zonen aan Zijn rechter- en linkerhand mochten zitten
toen Hij in Zijn koninkrijk kwam? Het was toen dat Jezus aangaf wat Zijn doop (in de Jordaan)
werkelijk betekende:
Maar Jezus antwoordde en zei: "Je weet niet wat je vraagt. Bent u in staat om de
beker die ik ga drinken te drinken en gedoopt te worden met de doop waarmee
ik gedoopt ben? Ze zeiden tegen hem: "We zijn in staat." En Hij zei tot hen: "Gij
zult inderdaad Mijn beker drinken en gedoopt worden met de doop waarmee Ik
gedoopt ben; maar om op Mijn rechterhand te zitten en op Mijn linkerhand is niet het
mijne om te geven, maar het is voor hen voor wie het door Mijn Vader is bereid"
(Matteüs 20:22-23).
De 'beker' die Jezus ging drinken was symbolisch voor 'de toorn van God'. Omwille van ons
zou Jezus ervaren wat het betekent om losgelaten te worden. De angst van Jezus aan het kruis
kwam voort uit het gevoel dat hij door God in de steek was gelaten. De doop waarmee Hij
gedoopt zou worden was de dood aan het kruis, en het kruis is weer een ander symbool van de
vervloekte Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Let op wat Deuteronomium
eenentwintig zegt:
Als een mens een zonde heeft begaan die de dood verdient, en hij wordt gedood, en u
hangt hem aan een boom, dan zal zijn lichaam niet de hele nacht aan de boom blijven,
maar u zult hem die dag zeker begraven, zodat u het land dat de HEERE, uw God, u
als erfenis geeft, niet verontreinigt; want wie wordt opgehangen, wordt door God
vervloekt (Deuteronomium 21:22-23, cursivering toegevoegd).

Wat betekent dit? Naar welke boom verwijst deze passage? Paulus legt de betekenis ervan uit
als hij deze passage in Galaten aanhaalt en zegt: "vervloekt is iedereen die aan een boom
hangt":
Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, omdat hij een vloek voor ons is
geworden (want er staat geschreven: "Vervloekt is iedereen die HANGEN OP EEN
BOOM") (Galaten 3:13, cursivering toegevoegd).
We moeten onze symbolische bril opzetten als we de betekenis van deze raadselachtige
teksten willen begrijpen. De enige boom in de Bijbel die verbonden is met een vloek is de
Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Die boom was symbolisch voor iets wat te maken
heeft met het slangensymbool. De doop van Jezus in de Jordaan en het symbool van het kruis
zelf betekenden dat Hij het sterfdomein van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad zou
betreden om ons ervan te redden. Jezus, "die geen zonde kende" zou "zonde voor ons"
worden. Hij zou recht in Satan's koninkrijk van de dood duiken om ons ervan te redden:
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 5:21, cursivering
toegevoegd).
Maar we zien Jezus, die iets lager is gemaakt dan de engelen, voor het lijden van de
dood gekroond met glorie en eer, opdat Hij, door de genade van God, de dood voor
iedereen zou kunnen proeven (Hebreeën 2:9, 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, dat wil zeggen de duivel, en hen zou bevrijden die door angst voor
de dood al hun hele leven onderworpen waren aan slavernij (Hebreeën 2:14-15,
cursivering toegevoegd).
Jona, het enige teken dat Jezus over zichzelf gaf, is een andere sterke bevestiging dat we op
de goede weg zijn met betrekking tot de symbolische betekenis van "water". Jona werd eerst in
de zee gegooid en daarna opgeslokt door een "grote vis", een ander symbool van Satan, wiens
voorstellingen in het Oude Testament te herleiden zijn tot grote zeemonsters zoals de slang, de
draak of de Leviathan.
Lot werd dan ook verleid door de schoonheid van een stad die aan de rivier de Jordaan
baadde. Hij werd aangetrokken door de aantrekkingskracht van de wereld van Satan, die op dit
moment wordt geregeerd door zijn wet van beloning en straf. Lot koos voor de welvaart, de
welvaart, het comfort, de schoonheid, de luxe en de wet van de wereld van Satan. Zoals we
allemaal weten, heeft hij een hoge prijs betaald voor zijn keuze.
Sodom en Gomorra waren doordrongen van de "wateren" van de Jordaan. Ze waren gevuld
met de metaforische wateren van Satan, tot het punt dat ze volledig onder zijn jurisdictie
vielen.

Wat zou God met het oog op deze feiten doen? Wat zou Hij kunnen doen? Als we ons
wenden tot het Boek van Hosea, zullen we het antwoord op deze vragen vinden. Het is in de
context van de afvalligheid van Zijn eigen volk dat God ons een aanwijzing geeft over wat er
met Sodom en Gomorra is gebeurd. Hij begint hoofdstuk elf van Hosea met een trieste
klaagzang over de achterwaartse geschiedenis van Zijn volk:
Toen Israël een kind was, hield ik van hem.
En uit Egypte heb ik mijn zoon gebeld.
Zoals ze ze noemden [AS I SENT PROPHETS]
AAN DUIZEND VAN HEN],Â
Dus ze gingen van hen af.
Ze hebben zich opgeofferd aan de Baals,¯
En wierook gebrand op gesneden beelden (Hosea 11:1-2, nadruk toegevoegd).
In deze openingswoorden zien we al het podium worden opgezet. Eeuwenlang stuurde God
zijn volk profeten om te onderwijzen, te waarschuwen en hen op het pad van het leven te
leiden, maar ze wilden niet hardnekkig naar zijn boodschappers luisteren. Toen God hen
stuurde, verwierpen zij hen. Ze gingen door met het offeren aan Baäl, de god van Goed en
Kwaad, en offerden zelfs hun eigen kinderen op om zijn gunsten, zijn beloning of om zijn
boosheid, zijn straf te verzachten.
In de volgende verzen legt God uit hoe Hij de mensen door Zijn principes van de agapeliefde heeft geleid en laat Hij hen de omvang van Zijn vriendelijkheid en zachtmoedigheid zien.
Hij dwong Zijn volk niet om Hem te volgen, maar "trok" hen naar zich toe door Zijn
verzorgende liefde, zoals een liefhebbende Vader dat zou doen:
Ik heb Ephraim geleerd om te lopen.
Ze bij de arm nemen.
Maar ze wisten niet dat ik ze genas.
Ik tekende ze met zachte koorden,¯
Met liefdesbanden
En ik was voor hen als degenen die het juk van hun nek halen.
Ik heb ze voorovergebogen en gevoed (Hosea 11:3-4).

God was voor hen als degenen die het juk van hun nek halen. Dit is een verwijzing naar het
juk van de morele wet van Goed en Kwaad, het juk dat de goden die ze kozen om te dienen op
hun "nek" zetten en waardoor ze in slavernij en angst werden gehouden. God schetst dan wat
er zal gebeuren met Zijn volk dat weigerde te luisteren naar Zijn waarschuwingswoorden:
Hij zal niet terugkeren naar het land van Egypte.
Maar de Assyrische zal zijn koning zijn...
Omdat ze weigerden zich te bekeren.
En het zwaard zal in zijn steden snijden,Â
Verslinden zijn districten,Â
En consumeer ze,{\an5}
Vanwege hun eigen raadgevingen.
Mijn mensen zijn op zoek naar ruggenglijden van mij.
Hoewel ze roepen naar de Meest Hoge
Geen enkele verheft hem (Hosea 11:5-7).
Deze woorden kunnen van toepassing zijn op iedereen die God aanroept, maar die in
werkelijkheid een god aanroept die meer op Satan lijkt. Ze gelden voor iedereen die een God
aanbidt die meer lijkt op de aanklager dan op Jezus Christus, degene die alles rechtvaardigt en
niemand veroordeelt.
Gods gekwelde kreet in de volgende verzen in het Boek van Hosea is een jammerklacht van
doodsangst, vergelijkbaar met het gejammer van Jezus over Jeruzalem toen Hij de stad
binnenreed op weg naar het kruis:
Hoe kan ik je opgeven, Ephraim? Hoe kan ik je uitleveren, Israël? Hoe kan ik je
van Admah laten houden? Hoe kan ik je als Zeboiim laten lijken (Hosea 11:8, nadruk
toegevoegd)?
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 broedsel onder haar vleugels verzamelt, maar u was niet bereid om dat te doen!
Kijk! Jullie huis is aan jullie verlaten; en zeker, Ik zeg jullie, jullie zullen Mij niet zien tot
de tijd komt dat jullie zeggen: 'Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer'
(Lucas 13:34-35)!
De mensen die zich op het offeren aan de Baäl wilden richten, hadden de profeten van God
genegeerd, wiens doel het was om hen uit de afgrond terug te draaien. Ze hadden Gods

heerschappij afgewezen, ze hadden Zijn wet van liefde, barmhartigheid en billijkheid
afgewezen. En nu zij zich door hun eigen keuze overgaven aan Satan's jurisdictie, moest God
toezien wat Satan met hen zou doen. God's handen waren gebonden, omdat God nooit geweld
gebruikt om iemand de wegen van het leven te laten volgen. Dat zou een contradictio in
terminis zijn. Als er op enigerlei wijze geweld wordt gebruikt, dan is de liefde niet meer tegen de
liefde en God is tegen de liefde. Hij heeft het niet. Hij is het. Met andere woorden, als God
geweld zou gebruiken op welke manier dan ook, dan zou Hij ophouden God te zijn. Hij zou
meer als Satan zijn dan als God.
Nu, de profeet Hosea zegt niet ronduit dat God Sodom en Gomorra heeft losgelaten. Maar
hij lijkt wel te zeggen dat God in volstrekte doodsangst was vanwege het vooruitzicht dat Hij
hen moest opgeven en uitleveren zoals Hij dat met Admah en Zeboiim had gedaan. Wat we
ons moeten afvragen is dit: wat zijn Admah en Zeboiim? Hoe heeft God hen laten gaan? En
aan wie heeft Hij ze overgedragen?
Admah en Zeboiim waren toevallig in de buurt van Sodom en Gomorra. Zij waren
zustersteden van Sodom en Gomorra en ook zij werden samen met hun grotere buren
vernietigd. In de passage hierboven geeft God het op en geeft Hij Israël en Efraïm over, net
zoals Hij het heeft opgegeven en Admah en Zeboiim heeft overgeleverd. Net zoals Hij heeft opgegeven en
Sodom en Gomorra heeft overgeleverd! Hosea legt duidelijk uit hoe Sodom en Gomorra werden
vernietigd. Zij werden niet door God vernietigd - zij werden vernietigd door degene aan wie
God ze moest afstaan en uitleveren. Aan wie gaf God ze dan op en overhandigde ze? Let op
de volgende passage in het boek Deuteronomium. Hier zullen we precies zien aan wie en
waarom God deze steden opgaf en overgaf:
Het hele land is vol met stenen, zout en brandend; het is niet gezaaid, noch draagt het,
noch groeit er enig gras, zoals de omverwerping van Sodom en Gomorra, Adma en
Zeboiim, die de Heer omvergeworpen heeft in zijn woede en zijn toorn.'. "Alle naties
zouden zeggen: 'Waarom heeft de Heer dit land aangedaan? Wat betekent de
hitte van deze grote woede? Dan zouden de mensen zeggen: 'Omdat zij het
verbond van de Here God van hun vaderen hebben verlaten, dat Hij met hen heeft
gesloten toen Hij hen uit het land Egypte bracht; want zij gingen en dienden andere
goden en aanbaden hen, goden die zij niet kenden en die Hij hun niet had
gegeven. Toen werd de woede van de Heer opgewekt tegen dit land, om elke
vloek die in dit boek is geschreven, te laten vloeken. En de Heer ontwortelde hen
uit hun land in woede, in woede en in grote verontwaardiging, en wierp hen in een
ander land, zoals het deze dag is' (Deuteronomium 29:23-28, nadruk toegevoegd).
Is het niet interessant dat Mozes heeft voorspeld dat deze vraag ooit zou komen? Op een
dag, en wij geloven dat die dag vandaag is - de dag waarop de ure van Gods oordeel is
gekomen (Openbaring 14:6) - zouden alle volken zeggen: "Waarom heeft de Heer dat in dit
land gedaan"? Hoe verklaren we Gods boosheid die "tegen dit land" opwekt, om elke vloek die
in dit boek is geschreven, te laten vloeken? Als we dit in menselijke termen zouden aanpakken,

zouden we zeggen: "Wow! Wat zouden ze mogelijk hebben gedaan om Hem zo van streek te
maken?"
Maar in deze controverse die al zesduizend jaar woedt tussen God en Satan, is er altijd veel
meer dan je denkt. Voordat er duidelijkheid komt, moet men graven alsof het om edelstenen
gaat.
Mozes zelf legt uit waarom zo'n vernieling op deze steden kwam. Let op wat hij zegt:
"Omdat zij het verbond van de Here God van hun vaderen hebben verlaten, dat Hij met hen
heeft gesloten toen Hij hen uit het land Egypte bracht" en "want zij gingen andere goden
dienen en aanbaden hen, goden die zij niet kenden en die Hij hun niet had gegeven".
Nu, zoals met alles in de Bijbel, kunnen we dit interpreteren door middel van de Boom des
Levens of de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Met een Boom van de Kennis van
Goed en Kwaad zouden we zeggen dat God hen straft omdat ze ervoor kiezen om andere
goden te volgen. God houdt er niet van als we dat doen, Hij keurt het niet goed; Hij is
tenslotte een jaloerse God. Dus pas op: geen geestelijk overspel of Hij doet ons in! Ik bedoel,
er was niets meer over van Sodom en Gomorra! Niets! Het werd letterlijk een zoutput. Er groeit
zelfs geen gras. Dit is extreme toorn op steroïden!
Aan de andere kant zouden we dit kunnen bekijken door middel van de Tree of Life
mindset. Met een Tree of Life mindset zouden we zeggen dat God, vanuit de hemel - vanuit
het hemelse principe van de agape-liefde - simpelweg de keuzes van de mensen eert. Ze
hadden er duidelijk voor gekozen om andere goden te aanbidden en te dienen. Als gevolg
daarvan hebben ze Gods verbond verbroken, en het wordt geïmpliceerd dat ze door dat te
doen een verbond hebben gesloten met de goden die ze dienden. God dwong hen niet om
terug te komen. Hij dwong hen niet om Hem te aanbidden of te dienen. Hij eerde gewoon hun
vrijheid. Ze gingen naar de goden, dus God liet de goden hen hebben. Hij, die tot nu toe voor
hen had gezorgd, gaf ze op en gaf ze over aan de goden. Dus stellen we de lezer de vraag: wie
heeft ze vernietigd? De God van de onvoorwaardelijke liefde, of de goden van beloning en
straf?
God, die onveranderlijk is, moet zich altijd houden aan zijn liefdesprincipe, waarin vrijheid
voorop staat. Zo heeft God hen vrijheid gegeven, wat hun onvervreemdbaar recht was. Maar
door Hosea krijgen we een glimp te zien van het hart van God op het moment dat Hij hen
moest opgeven:
Hoe kan ik je opgeven, Ephraim? Hoe kan ik je uitleveren, Israël? Hoe kan ik je
van Admah laten houden? Hoe kan ik je als Zeboiim laten lijken (Hosea 11:8,
nadruk toegevoegd)?
Het was geen gemakkelijke taak voor God om de mensen die Hij liefheeft oneindig en
onvoorwaardelijk genadeloos te zien worden vernietigd. In het verhaal van Job eiste Satan dat
God de "heg" van de bescherming waarmee hij Job had omringd, zou loslaten. Hier deed Satan
hetzelfde: hij eiste dat God zijn bescherming over deze steden zou loslaten. Waarom eiste hij

controle over hen? Omdat ze hem als hun leider hadden gekozen - wat duidelijk blijkt uit het
feit dat ze achter de goden aan waren gegaan en hen hadden gediend en aanbeden.
En toch was God in staat om de Vernietiger lang tegen te houden. Hij probeerde alle
mogelijke middelen om het volk terug te brengen naar zijn rechtsgebied, naar zijn principes.
Daar zouden ze vrede, harmonie, liefde, genade en bescherming hebben gehad.
Hoewel Lot enkele vreselijke fouten heeft gemaakt, was hij nog steeds een evangelist die
jarenlang heeft geprobeerd om voor de Sodomieten de schoonheid van Gods principes van de
gerechtigheid te presenteren. Evenzo werd in de zondvloed Noach, een "prediker van de
gerechtigheid" gezonden om Gods gerechtigheid te prediken, maar ook hij werd door de
goddeloze verworpen. Let op wat Petrus in dit verband zegt:
Want als God de engelen die zondigden niet spaarde, maar hen in de hel wierp en
hen in ketenen van duisternis bevrijdde, om te worden gereserveerd voor het
oordeel; en de oude wereld niet spaarde, maar Noach redde, een van de acht
mensen, een prediker van de gerechtigheid, die de vloed op de wereld van de
goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra in as veranderde, veroordeelde
hen tot verwoesting en maakte hen tot een voorbeeld voor hen die daarna
goddelozen zouden leven; en de rechtvaardige Lot bevrijdde, die onderdrukt werd door
het smerige gedrag van de goddelozen (want die rechtvaardige man, die onder hen
woonde, kwelde zijn rechtvaardige ziel van dag tot dag door het zien en horen van hun
wetteloze daden) - dan weet de Heer de godvruchtigen uit verzoekingen te verlossen en
de onrechtvaardigen onder de straf te bewaren voor de dag des oordeels, en
vooral degenen die naar het vlees wandelen in de begeerte van de onreinheid en het
verachtelijke gezag. Zij zijn aanmatigend, eigenzinnig. Ze zijn niet bang om kwaad te
spreken over hoogwaardigheidsbekleders, terwijl engelen, die meer macht en macht
hebben, geen verwerpelijke beschuldiging tegen hen inbrengen voor de Heer (2 Petrus
2:4-11).
Wat zegt dit vers ons eigenlijk? Zegt het ons niet dat we deze "toorn van God" heel serieus
moeten nemen? Ja, inderdaad. Want er staat dat toen de engelen ervoor kozen om God te
verlaten en zich bij Satan aan te sluiten in zijn opstand, God zelfs hen niet spaarde. Hij gaf hen
hun vrijheid en "bevrijdde hen in ketenen van duisternis." Hij spaarde ook de oude wereld niet,
die uiteindelijk werd overspoeld door het water van de zondvloed. En Hij spaarde Sodom en
Gomorra niet. Hij gaf ze op en gaf ze over aan de despotische controle van Satan, volgens hun
keuze.
Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe serieus God onze keuzevrijheid ziet. Het zijn geen
voorbeelden van hoe boos God is. In feite, toen Jezus Jeruzalem losliet, toen Hij op het punt
stond om het aan Satan over te dragen - die uiteindelijk in 70 na Christus achter de totale
vernietiging ervan zat - huilde Hij bittere tranen van enorme droefheid en verdriet:
O Jeruzalem, Jeruzalem, degene die de profeten doodt en degenen die naar haar
worden gestuurd, stenigt! Hoe vaak wilde ik uw kinderen verzamelen, zoals een kip
haar kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar u was niet bereid! Kijk! Jullie huis

is aan jullie verlaten, want Ik zeg jullie, jullie zullen Mij niet meer zien totdat jullie
zeggen: 'BLESSED is HIJ die in de naam van de Heer komt' (Mattheüs 23:37-39,
cursivering toegevoegd).
Het "huis" van Jeruzalem was verlaten omdat God, haar beschermer, haar had verlaten. Ze
hadden Hem eruit geduwd. Toen ze Jezus verwierpen, verwierpen ze in feite God en zijn
principes van de liefde. Toen werd Hij gedwongen haar op te geven, haar te laten gaan, haar
aan haar eigen woestenij over te laten, zonder Zijn aanwezigheid. Hij werd gedwongen haar
over te dragen aan de Vernietiger.
Hoe heeft God "de engelen die gezondigd hebben niet gespaard?" Heeft Hij ze vernietigd?
Nee, dat heeft Hij niet gedaan. We weten dat Hij ze niet heeft vernietigd, omdat ze hier op
aarde nog leven. Hoe heeft Hij ze dan "niet gespaard"? Dit is een heel belangrijk punt, want
door te begrijpen hoe God de engelen niet heeft gespaard, zullen we begrijpen hoe Hij ook
Sodom en Gomorra en de antediluvianen niet heeft gespaard.
Petrus zegt dat God "hen naar de hel heeft geworpen en hen in ketenen van duisternis heeft
gebracht om te worden gereserveerd voor het oordeel". Het sleutelwoord hier is weer vrijheid.
God heeft de engelen niet gespaard van de gevolgen van hun keuzes. Op het moment dat de
engelen zich aan Lucifer's kant van de grote controverse plaatsten, gingen ze de duisternis in.
Ze wierpen zich "neer in de hel"; ze bevrijdden zich in "ketens van duisternis" en God moest
het laten gebeuren.
Nu weten we dat er niet zoiets bestaat als een letterlijke hel. Dus wat betekent Peter? Kijk
eens goed naar Albert Barnes' Commentaar op deze passage:
Maar gooi ze naar de hel - Griekse tartarosas - "duwen ze naar Tartarus." Het woord
dat hier gebruikt wordt komt nergens anders voor in het Nieuwe Testament, hoewel
het gebruikelijk is in de Klassieke schrijvers. Het is een werkwoord gevormd uit
Tartaros, Tartarus, dat in de Griekse mythologie het onderste gedeelte was, of afgrond
van Hades, Hades, waar de schaduwen van de goddelozen gevangen genomen en
gekweld moesten worden, en kwam overeen met het Joodse woord Geenna "Gehenna". Het werd beschouwd, algemeen, als onder de aarde; als betreden door het
graf; als donker, somber, somber; en als een plaats van bestraffing. Vergelijk de Job
10:21-22 notities, en Mat 5:22 notitie. Het woord hier is een woord dat op de juiste
manier verwijst naar een plaats van bestraffing, omdat het hele argument daar
betrekking op heeft, en omdat het niet kan worden gedaan alsof de "engelen die
gezondigd hebben" werden verwijderd naar een plaats van geluk vanwege hun
overtreding. Het moet ook verwijzen naar straf in een andere wereld dan deze, want er
is geen bewijs dat deze wereld een plaats van bestraffing is voor gevallen engelen
(nadruk toegevoegd).
Volgens Barnes' begrip van het Griekse woord tartaros, is de hel "een plaats van straf". Maar
in tegenstelling tot wat Barnes gelooft, is de "plaats van straf" niet één enkele, letterlijke plaats,
zoals in "een andere wereld" dan de aarde. "Een plaats van straf" is elke plaats waar Satan's
principe van beloning en straf wordt gebruikt.

Petrus zegt wel dat God een voorbeeld van Sodom en Gomorra heeft gemaakt door ze tot as
te maken - "een voorbeeld voor hen die daarna goddeloos zouden leven". Ja, Sodom en
Gomorra werden in de as gelegd, maar welke rol speelde God precies in hun vernietiging?
Volgens Hosea gaf Hij ze op, Hij gaf ze over aan de jurisdictie van Satan. Wat is dan de les
voor ons van dit voorbeeld van Gods toorn die uit de hemel wordt geopenbaard?
De les is voor hen "die daarna goddeloos zouden leven." De lezer herinnert zich misschien
onze studie van het woord "goddeloos". Het verwees naar de eerste vier geboden van de
Decaloog, die op hun beurt allemaal te maken hadden met het aanbidden van de goden van
deze wereld in plaats van de ware Schepper God.
De les is duidelijk: als we de goden willen aanbidden, of het nu goden van Egypte,
Griekenland, Rome of een ander land zijn, of zelfs Jehova (als Hij voor ons een God van
beloning en straf is), dan zal God ons overleveren aan de goden die we hebben gekozen Satan en zijn engelen. Als we eenmaal volledig onder zijn jurisdictie zijn, is Satan vrij om met
ons te doen wat hij wil, hij is vrij om ons te straffen zoals hij dat wil.
Als we volharden in het betreden van het grondgebied van Satan, wat kan God dan doen na
het smeken, waarschuwen, bedelen, profeten sturen en zelfs Zijn eigen Zoon sturen om ons de
waarheid over Zichzelf te geven? Hij kan ons alleen maar overgeven aan de keuzes die we
hebben gemaakt en ons overleveren aan de leider die de macht over ons opeist, de leider die
ons streng zal straffen.
De toorn van God komt nog een keer op de wereld. Dit zal gebeuren wanneer God ziet dat
we keuzes hebben gemaakt die verder gaan dan het punt van geen terugkomst. Dan, wanneer
zij die Gods wet overtreden de grens van hun ongerechtigheid bereiken (wanneer we Gods
vreemde daad bestuderen, zullen we zien wat deze grens is), zullen zij de beker van hun
ongerechtigheid hebben gevuld. Dan zullen zij "vervuld zijn met alle ongerechtigheid" en al
hun gedachten zullen voortdurend slecht zijn. Dan, en alleen dan, zal God hen laten gaan en
hen overleveren aan Satan.
We leven nu onder Gods bescherming. We hebben geen idee hoeveel we Hem verschuldigd
zijn voor de vrede die we nu nog hebben. Velen worden al losgelaten. Maar als de wereld Hem
volledig afwijst, dan zullen we zien wat het betekent om losgelaten te worden en overgeleverd
te worden aan de Vernietiger. Dan zullen we zien wat het koninkrijk van Satan, zonder enige
beperking van God, werkelijk inhoudt.
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DEGENEN DIE OORDELEN ZIJN
INEXCUSABLE
Terwijl we onze studie van "de toorn van God" voortzetten, moeten we een ander zeer
belangrijk punt aan de orde stellen, een punt dat van toepassing is op degenen die denken dat
ze boven die klasse staan en die "de toorn van God" zullen ondergaan.
Paulus' definitie van "de toorn van God" houdt niet op in hoofdstuk één. Het gaat in
hoofdstuk twee, waar hij zegt:
Daarom ben je onvergeeflijk, o man, wie je ook bent die oordeelt, want in wat je ook
oordeelt, veroordeel je jezelf; voor jou die oordeelt, beoefen je dezelfde dingen. Maar
we weten dat het oordeel van God naar waarheid is tegen degenen die zulke dingen
beoefenen (Romeinen 2:1-2).
Wat zegt Paul hier? Wie zijn degenen die "oordelen" en wie oordelen ze? Wij geloven dat de
rechters die hij hier bedoelt degenen zijn die het volk veroordelen dat Paulus tot nu toe in
hoofdstuk één heeft beschreven - de vrouwen die "het natuurlijke gebruik hebben ingeruild
voor wat tegen de natuur is" en "ook de mannen, die het natuurlijke gebruik van de vrouw
achterlaten, verbrand in hun lust voor elkaar, mannen met mannen die begaan wat
beschamend is". Deze rechters veroordelen ook iedereen die onder de hieronder genoemde
categorieën valt:
God gaf ze over aan een vernederde geest, om die dingen te doen die niet passen;
vervuld zijn met alle ongerechtigheid, seksuele immoraliteit, goddeloosheid, hebzucht,
kwaadaardigheid; vol afgunst, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; het zijn
fluisteraars, achterklappers, haters van God, gewelddadig, trots, opscheppers,
uitvinders van kwade dingen, ongehoorzaam aan ouders, onopvallend, onbetrouwbaar,
liefdeloos, onvergeeflijk, onbarmhartig (Romeinen 1.):29-31).
Wat Paulus hier echt zegt, is dat degenen die iemand om welke reden dan ook veroordelen, hem
of haar echt veroordelen door middel van de wet van Goed en Kwaad. Ze zijn dus schuldig
aan hetzelfde, dat wil zeggen, ze zijn schuldig aan het ruilen van God voor Satan. Hoezo? Door
anderen te veroordelen, overtreden ze Gods wet van onvoorwaardelijke liefde. God's wet van
onvoorwaardelijke liefde biedt onvoorwaardelijke en onpartijdige barmhartigheid en genade
aan iedereen - en dat geldt zelfs voor al diegenen die hierboven genoemd zijn. God is niet bezig
om iemand te veroordelen. Punt uit. Waarom? Omdat God niet opereert door Goed en
Kwaad; Hij opereert door de liefde. Er is geen veroordeling in agape. Weet je nog dat Petrus zei

dat zelfs "engelen, die meer macht en macht hebben, geen verwerpelijke beschuldiging tegen
hen inbrengen voor het aangezicht van de Heer" (2 Petrus 2:11)?
Daarom zegt Paulus tegen degenen die anderen veroordelen: "Voor u die oordeelt over
dezelfde dingen." Dit betekent niet dat degenen die oordelen over homoseksuelen,
bijvoorbeeld, homoseksualiteit beoefenen. Het betekent dat zij dezelfde wet van Goed en
Kwaad hanteren, wat een veroordelende wet is.
Maar we weten dat het oordeel van God naar waarheid is tegen degenen die dergelijke
dingen beoefenen (Romeinen 2:2).
Wat is het oordeel van God over hen die over anderen oordelen? God geeft ze ook op. Hij
draagt ze over aan het rechtsgebied van de veroordeling, omdat de veroordeling tot het
rechtsgebied van Satan behoort. Satan is de aanklager. Zij die anderen in deze passage
veroordelen, beschouwen zichzelf als zeer moreel en in overeenstemming met God. En zij
zien vooral homoseksuelen als zeer immoreel. Daarom beschouwen zij zichzelf als superieur
aan degenen die zij beschouwen als waardig voor minachting en bestraffing.
Er zijn twee plaatsen in het Oude Testament die onthullen hoe homoseksualiteit in het
verleden als volkomen immoreel werd ervaren. De eerste is in het verhaal van Lot in Genesis
hoofdstuk negentien. De tweede is in het verhaal van de Leviet en zijn concubine in Rechters
hoofdstuk negentien. In beide verhalen kwamen homoseksuele mannen naar het huis van een
familielid of afstammeling van Abraham, met de vraag om homoseksuele relaties aan te gaan
met bezoekende mannen - in het geval van Lot waren de mannen in kwestie engelen. Zowel
Lot als de vader van de concubine vonden het zeer immoreel om zoiets toe te staan. Maar in
hun ethische code, in hun moraal was het niet immoreel om hun dochters aan deze mannen te
geven en sommige van deze meisjes waren maagd! Voor hen was het meer moreel om hun
dochters te laten verkrachten dan om hun mannelijke bezoekers te laten sodomiseren.
Maar wat Paulus hier zegt is dat degenen die zelfs homoseksuelen beoordelen en veroordelen
- waarvan men traditioneel denkt dat ze de meest immorele klasse van mensen zijn - moralisten
zijn die zelf in de val van Satan zijn gelopen. Door te oordelen en homoseksuelen te
veroordelen, gebruiken zij in feite de wet van Satan of de morele standaard van Goed en
Kwaad. Merk op hoe Paulus deze kwestie blijft aanpakken:
En denkt u dat, o man, u die oordeelt over degenen die dergelijke dingen
beoefenen en hetzelfde doen, dat u zult ontsnappen aan het oordeel van God?
Of veracht je de rijkdom van Zijn goedheid, verdraagzaamheid en lijdzaamheid, niet
wetende dat de goedheid van God je tot bekering leidt? Maar in overeenstemming
met je hardheid en je ondankbare hart koestert je de toorn voor jezelf op de dag
van de toorn en de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God, die "ieder
naar zijn daden zal geven": het eeuwige leven voor hen die door geduldig door te gaan
met het goede zoeken naar glorie, eer en onsterfelijkheid; maar voor hen die op zoek
zijn naar zichzelf en de waarheid niet gehoorzamen, maar die de
onrechtvaardigheid en de toorn, de verdrukking en de angst gehoorzamen, op

elke ziel van de mens die kwaad doet, van de Jood eerst en ook van de Griek; maar de
glorie, de eer en de vrede voor iedereen die werkt wat goed is, voor de Jood eerst en
ook voor de Griek. Want er is geen partijdigheid met God (Romeinen 2:3-11,
cursivering toegevoegd).
Nogmaals, Paulus zegt tegen ons allen die denken dat we beter zijn dan degenen die we
veroordelen: "En denkt u dat, o man, u die oordeelt over degenen die dergelijke dingen
beoefenen en hetzelfde doen, dat u zult ontsnappen aan het oordeel van God"? Met andere
woorden, denkt u dat u door te beschuldigen en te veroordelen in Gods rechtsgebied zult
blijven? Denk je dat je zult ontsnappen aan het oordeel van God, wat betekent dat God je niet
zal overgeven aan de echte god die je volgt? Nee, God leest ons hart, en weet waar we thuis
horen. Als we meer in overeenstemming zijn met Satan's wet van Goed en Kwaad dan God's
wet van de liefde, dan geeft God ons over aan de god die we hebben gekozen. Als er ooit een
ontnuchterende waarschuwing was, dan is dit het. Begrijp alsjeblieft wat dit betekent!
Zij die anderen "in overeenstemming" met hun "hardheid" en "impeniterende" harten
veroordelen "koesteren" voor zichzelf "toorn op de dag van de toorn en openbaring van het
rechtvaardige oordeel van God, die "ieder naar zijn daden zal geven". Hoe zal God "aan ieder
zijn daden geven"? Zal Hij hen belonen als ze goed zijn? Zal Hij hen straffen als ze slecht zijn?
Nee, dit is niet wat Paulus zegt. Hier zullen deze woorden van Jezus in het spel komen:
Oordeel niet, dat je niet beoordeeld wordt. Want met welk oordeel u oordeelt, wordt u
beoordeeld; en met de maat die u gebruikt, wordt die aan u teruggemeten (Mattheüs
7:1-2).
We zullen worden beoordeeld door welk systeem van "oordeel" we zelf ook gebruiken. Er
zijn twee soorten van oordeel: Gods rechtvaardig oordeel, dat is genade, vrijheid en
barmhartigheid. En er is het oordeel van Satan, dat is veroordeling en bestraffing. Het oordeel
dat we gebruiken plaatst ons ofwel in het koninkrijk van Gods rechtvaardige oordeel, ofwel in
de regering van Satan, een veroordeling. Door te oordelen en anderen te veroordelen
"koesteren we de toorn voor onszelf op de dag van de toorn" - de dag waarop God ons
opgeeft nadat Hij alles heeft gedaan om ons te helpen inzien dat genade en barmhartigheid de
principes van het leven zijn. Door ze te verwerpen, zullen we Satan's strafbevoegdheid hebben
gekozen.
God's rechtvaardige oordeel zal zijn om ons toe te staan de gevolgen van onze keuze voor
een regering te oogsten - "want er is geen partijdigheid met God". Allen hebben de vrijheid om
hun vrijheid uit te oefenen, en allen zullen de gevolgen van hun keuzes oogsten. Dit is "de
toorn van God" - om onze keuzes te eren en ons in staat te stellen de gevolgen van die keuzes
te ervaren. Dit is hetzelfde wat de volgende verzen ons vertellen:
Zeg tegen de rechtvaardigen dat het goed met hen gaat,

Want zij zullen de vruchten van hun doen en laten eten.
Wee de goddelozen! Het zal ziek zijn met hem,
Voor de beloning van zijn handen zal hem worden gegeven (Jesaja 3:10-11).
Want de Zoon des mensen zal in de heerlijkheid van zijn Vader komen met zijn
engelen, en dan zal Hij ieder naar zijn werken belonen (Matteüs 16:27).
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VREEMDE DAAD VAN GOD

Het christendom polariseert zich vandaag de dag gestaag in twee kampen: in het eerste kamp
zijn zij die geloven in en zich inzetten voor een strafgod van de macht, en in het tweede, een
minderheid, zijn zij die geloven in en zich inzetten voor de geweldloze God die Jezus Christus
is komen openbaren. Beide groepen vertrouwen op de Bijbel als bewijs voor hun
respectievelijke posities. Buiten het christendom vindt dezelfde polarisatie plaats, onbekend
met de wereld. Iedereen positioneert zich voor deze laatste aftelling aan de kant van God of
van Satan.
We leven allemaal tijdens de bijbelse antitypische Dag van de Verzoening - de ultieme
vervulling van die typische dag in Mozes' heiligdom waarin het heiligdom één keer per jaar
werd gereinigd. Sommigen hebben deze antitypische verzoeningsdag geïnterpreteerd als een
oordeel over het menselijk ras. Dit zou betekenen dat dit de tijd is waarin God gaat zitten om
over ieder van ons te oordelen om te bepalen wie er gered zal worden en wie er verloren zal
gaan. Er is iets zo eng aan dit scenario dat velen het hele idee van de antitypische
verzoeningsdag terzijde hebben geschoven en zo de baby met het badwater hebben
weggegooid.
In Openbaring hoofdstuk veertien lezen we dat er een tijd van oordeelsvorming is gekomen:
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 voor elke natie, stam,
tong en volk, en die met luide stem zei: "Vrees God en geef Hem eer, want de ure van
zijn oordeel is gekomen; en aanbid Hem die hemel en aarde, de zee en de
waterbronnen heeft gemaakt" (Openbaring 14:6-7, cursivering toegevoegd).
Hier wordt inderdaad een oordeel geopenbaard: maar wie oordeelt er en wie wordt er
beoordeeld? Veroordeelt God over ons? Of oordelen we over God? Als God over ons
oordeelt, dan zouden we denken dat Hij beslist of we goed genoeg zijn om gered te worden of
slecht genoeg om verloren te gaan. Maar als we over God oordelen, hoe beoordelen we Hem
dan?
De schrijvers van dit boek geloven dat de tweede optie de juiste is - we oordelen over God,
en de Bijbel ondersteunt dit. Maar zoals we binnenkort zullen zien, oordeelt die daad van het
oordelen over God ook over ons. Dit begrip is gebaseerd op het volgende vers uit Romeins
hoofdstuk drie:
Zoals het geschreven is: "DAT JE KAN WORDEN GESLOTEN IN UW
WERKEN, EN KOMEN OVERKOMEN WANNEER JE WORDEN
GESLOTEN" (Romeinen 3:4, cursivering toegevoegd).
Dit vers richt zich tot God, niet tot ons. Bij het schrijven van dit vers haalt Paulus een direct
citaat uit Psalm eenenvijftig. Hier zullen we de lezer een paar verschillende vertalingen van dat
vers geven:

Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd, en heb ik dit kwaad in uw ogen gedaan; dat gij
rechtvaardig zijt als gij spreekt, en dat gij duidelijk zijt als gij oordeelt (Psalm 51:4,
KJV, nadruk toegevoegd).
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en heb ik dit kwaad in Uw ogen gedaan - dat
U gevonden mag worden als U spreekt, en onberispelijk als U oordeelt (Psalm
51:4, NKJV, nadruk toegevoegd).
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en heb ik het kwade in Uw ogen gedaan,
zodat Gij rechtvaardig zijt in Uw woorden, Gij zijt rein in Uw oordelen (Psalm
51:4, YLT, nadruk toegevoegd).
Tegen u heb ik alleen maar gezondigd, en kwaad gedaan voor uw aangezicht; dat
gij rechtvaardig zijt in uw woorden, en machtig overwint als gij geoordeeld
wordt (Psalm 51:4, Brenton, onderstreping toegevoegd).
Ten eerste kan er geen twijfel over bestaan dat de persoon die hier wordt aangesproken God
is. "Tegen U, U hebt alleen maar gezondigd en dit kwaad in Uw ogen gedaan." Dit is David die
met God praat nadat hij overspel heeft gepleegd met Bathsheba en daarna haar man heeft
vermoord.
Paul had niet al deze vertalingen die we vandaag hebben. Hij had alleen het Hebreeuwse
Oude Testament. Is het je opgevallen dat hij David's Psalm interpreteerde, net als de Brentonvertaling, de laatste die we leverden? Zowel Brenton als Paulus zeggen hetzelfde. Ze zeggen dat
David zegt dat het God is die gerechtvaardigd zal worden als hij spreekt, en het is God die zal worden
gezuiverd als hij wordt geoordeeld. Nu, David heeft het misschien niet zo bedoeld, of zelfs maar
begrepen wat hij zei. Maar zo interpreteerde Paulus wat David zei. Paulus interpreteerde het ook
op deze manier omdat hij een compleet nieuw verstand en begrip van de Schrift kreeg nadat
hij Jezus Christus had ontmoet.
Heb je, na te hebben vastgesteld dat het God is die op dit moment op proef is, de nuances
van elke versie opgemerkt en hoe er een gevoel van progressie is van versie naar versie wat
betreft de betekenis van deze ene passage? We begonnen met een versie die leek te impliceren
dat God ons beoordeelt, maar door de laatste versie - die het dichtst bij Paulus' interpretatie
van dat vers ligt - realiseren we ons dat het God is die wordt beoordeeld. Dit betekent dat wij
degenen zijn die God beoordelen in de manier waarop Hij de mensheid beoordeelt. Beoordeelt
Hij ons door middel van de Boom van Levensagentijnse liefde? Of oordeelt Hij door middel
van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad - beloning en bestraffing?
We oordelen niet alleen over God, maar ook over het hele universum. Iedereen observeert
wat er op deze aarde gebeurt - dit theater van het universum - om te zien hoe God werkelijk is.
Als God echt wordt beoordeeld, waarom en hoe beoordelen we Hem dan? Waarom is deze
focus op God?
Het antwoord op deze vragen is heel eenvoudig: Satan verwarde en bedroog alle levende
wezens, zodat zelfs engelen deze dingen willen onderzoeken (1 Petrus 1:12). Hemelse wezens
leren van wat hier beneden gebeurt:
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
(Efeziërs 3:10).

In 1 Korintiërs stelt Paulus zelfs dat hij denkt dat God hem en de apostelen tot een
"schouwspel voor de wereld, zowel voor de engelen als voor de mensen" heeft gemaakt,
omdat zij door het leven van Paulus ook over God kunnen oordelen (1 Korintiërs 4:9). Maar
de Bijbel is ook heel duidelijk dat God onze rechter is:
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 verschijning hebben liefgehad (2 Timoteüs 4:8, cursivering toegevoegd).
Wij oordelen echter ook over God in die zin dat we wegen, nadenken, proberen uit te vinden
hoe God een "rechtvaardige rechter" is. Is Hij een rechtvaardige rechter binnen het rijk van de
liefde, of is Hij een "rechtvaardige rechter" binnen het rijk van beloning en straf? Zou Hij een
rechtvaardige rechter kunnen zijn binnen het rijk van Goed en Kwaad? Wat voor soort
karakter heeft Hij? Heeft Hij een karakter van tegen de liefde, of een karakter van Goed en
Kwaad? Beoordeelt Hij ons in de conventionele zin van het woord, met veroordeling, en zo
niet, hoe beoordeelt Hij ons dan?
Wat Psalm eenenvijftig voorspelt is dat God gerechtvaardigd zal zijn, dat Hij rechtvaardig zal
worden gevonden, dat Hij rechtvaardig zal worden gevonden in al Zijn doen en laten. Hij zal
worden gezuiverd van alle misstanden. Hij zal onberispelijk en zuiver worden gevonden in al
Zijn "oordelen", wat impliceert dat Hij in al Zijn beslissingen wordt gevonden. God zal alle leugens
van de vijand overwinnen wanneer Hij wordt beoordeeld. Hij zal gevonden worden dat Hij
alles wat Hij in de afgelopen zesduizend jaar heeft gedaan alleen maar heeft gedaan in
overeenstemming met Zijn eeuwige morele wet van de liefde, die Zijn gerechtigheid is. Het zal
voor iedereen duidelijk worden dat God zelfs nooit een keer van Zijn wet is afgeweken om
Satan's doodsprincipe van Goed en Kwaad te gebruiken als oplossing voor het probleem van
het kwaad.
Bijbels gezien bestaat er geen twijfel over dat wij het zijn die over God oordelen. Maar er zit
een wending in, en de wending is dat wij door ons oordeel over Zijn karakter op onze beurt over onszelf
zullen oordelen. Dit lijkt in ieder geval te zijn wat Jezus zei toen Hij zei:
Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet ontvangt, heeft datgene wat hem
beoordeelt - het woord dat Ik heb gesproken zal hem op de laatste dag
beoordelen (Johannes 12:48, cursivering toegevoegd).
"Het woord dat ik heb gesproken zal hem op de laatste dag beoordelen." Jezus wijst ons
duidelijk in de richting van de antitypische Dag van het Verzoeningsoordeel waarin we nu
leven, de "laatste dag", de Dag des Oordeels. Maar wat beoordeelt ons op de laatste dag? Van
wat Jezus zei, is het onze aanvaarding of afwijzing van Hem en Zijn "woord", Zijn boodschap.
Jezus positioneert zichzelf als de laatste en laatste autoriteit op het gebied van de waarheid over
het karakter van God, en als we niet naar Hem luisteren, zullen we zeker in de duisternis lopen.
Jezus is de belangrijkste getuige in dit proces. Hij is de "ware getuige", de enige die ons echt
de waarheid kan geven:
En de engel van de kerk van de Laodiceanen schrijft: 'Deze dingen zeggen de
Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping van God
(Openbaring 3:14, nadruk toegevoegd).
Let op wat Jezus zegt over zijn eigen getuigenis:

Als ik niet was gekomen en met hen had gesproken, zouden ze geen zonde hebben,
maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde (Johannes 15:22).
Als Ik niet onder hen de werken had gedaan die niemand anders deed, zouden ze
geen zonde hebben; maar nu hebben ze zowel Mij als Mijn Vader gezien en ook gehaat
(Johannes 15:24).
Als God niet de enige Ware Betrouwbare Getuige had gestuurd om ons de waarheid te laten
zien en ons te helpen een juiste beslissing te nemen over wie God werkelijk is, dan zouden we
niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verkeerd beoordelen van God vanwege
Satan's leugens over Hem. Maar als we de "Gelovige en Ware Getuige" afwijzen, dan hebben
we "geen excuus" voor onze "zonde" om het merkteken over God te missen. Door het getuigenis
van Jezus te verwerpen, laten we zien dat we zowel Jezus als de Vader haten, omdat ze precies
hetzelfde zijn. Door het getuigenis van Jezus af te wijzen, laten we zien dat we, net als Satan,
alles haten wat Hij heeft geleerd over het principe van de liefde van Zijn Vader.
Uiteindelijk betekent dit dat we beoordeeld worden aan de hand van de vraag of we de
openbaring van Gods karakter door Jezus accepteren of verwerpen, omdat Hij naar de aarde
kwam om dit te doen - Hij kwam om Gods ware karakter te onthullen:
Want zowel Hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn één, daarom schaamt Hij
zich niet om hen broeders te noemen, zeggende:
"Ik zal uw naam aan mijn broeders verklaren.
In het midden van de vergadering zal ik U lof toezingen."
(Hebreeën 2:11-12, nadruk toegevoegd)
O rechtvaardige Vader! De wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend;
en deze hebben geweten dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hen Uw naam
verklaard en zal die verklaren, opdat de Liefde waarmee U Mij liefgehad hebt in hen
en Ik in hen (Johannes 17:25-26, onderstreping toegevoegd).
"De wereld heeft het niet geweten" God. "De wereld" waar Jezus het over had was de wereld
van het verleden en de wereld van het heden - de wereld in alle tijden. Deze zin, "de wereld
heeft U niet gekend", moet zelfs de uitbeelding van Jezus' "rechtvaardige Vader" uit het Oude
Testament omvatten - wat een behoorlijk grimmig en huiveringwekkend beeld was van een
dubbele God die liefhebbend was, ja, maar ook een genocidale despoot. Deze uitbeelding is
niet in harmonie met het leven, de leer en de dood aan het kruis van Jezus.
In de openbaring die Hij kwam geven van de Vader, keert Jezus de kwaadaardige leugen om
dat God een goede en boze God is - "O rechtvaardige Vader! De wereld heeft U niet gekend,
maar Ik heb U gekend... En Ik heb Uw naam aan hen verklaard en zal hem verklaren, opdat de
Liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen".
God is een "rechtvaardige Vader", geen meedogenloze tiran! Hij is een God van de
gerechtigheid, dat is de weg van het leven. God is een God van genade en vergeving, niet een God
van veroordeling en bestraffing. God is een God van het leven, geen God van de dood. God is
de Schepper, niet de Vernietiger. God heeft nooit iemand gedood en zal dat ook nooit doen,
omdat Zijn karakter onveranderlijk is - hij weifelt niet heen en weer tussen Goed en Kwaad.
Voor iedereen die het accepteert, is hier het leven in overvloed in de ware kennis van de God
van de agape-liefde. God is niet de "dief", maar de "Goede Herder".

Toen zei Jezus weer tegen hen: "Ik zeg u zeker, ik ben de deur van het schaap.
Allen die ooit voor Mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben ze
niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden
en zal hij naar binnen en naar buiten gaan en de weide vinden. De dief komt alleen om
te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden
hebben, en opdat zij het meer overvloedig zouden hebben. "Ik ben de goede herder.
De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Johannes 10: 7: 11).
De dief was aan het stelen, doden en vernietigen op alle mogelijke manieren, ook door te
liegen. Jezus kwam om een einde te maken aan alle leugens over Gods karakter. Er zijn echter
nog steeds mensen die geloven dat God een vernietiger is. Zij geloven in het bijzonder dat
God de zondaars moet vernietigen om een einde te maken aan de zonde. En zo citeren ze vaak
een vers uit Jesaja achtentwintig, waarin gesproken wordt over Gods "vreemde daad":
Want de Heer zal opstaan als op de berg Perazim, Hij zal boos zijn als in de Vallei
van Gibeon - opdat Hij zijn werk, zijn ontzagwekkende [STRANGE - KJV] werk doet
en zijn handeling, zijn ongewone [STRANGE - KJV] handeling (Jesaja 21:28,
onderstreping toegevoegd), tot stand brengt.
Zij die het standpunt omarmen dat God uiteindelijk de zondaars zal vernietigen, geloven dat
Gods "vreemde daad" Zijn uiteindelijke vernietiging van de zonde en de zondaars is - een
vernietiging die door het vuur zal worden aangericht. Dit is echter nogal raadselachtig, want als
God in het verleden inderdaad vaak zondaars heeft vernietigd, zoals het Oude Testament
beweert, dan zou het voor Hem helemaal niet vreemd zijn om ze op de laatste Dag des
Oordeels te vernietigen! In plaats daarvan zou het gewoon wat meer van Zijn gebruikelijke
modus operandi zijn, wat meer van Zijn normale en gevestigde methode om met zondaars om te
gaan. Hoe kan het dan Zijn "vreemde daad" zijn?
Het probleem is, zoals gewoonlijk, dat we niet toestaan dat de Bijbel zijn eigen woorden en
termen voor ons definieert. We hebben de neiging om de bijbelse tekst op een oppervlakkige
manier te interpreteren zonder in te graven, door tekst met tekst te vergelijken, regel voor
regel, hier een beetje, zoals ons verteld wordt in hetzelfde hoofdstuk van het Boek Jesaja,
hoofdstuk achtentwintig:
Wie zal hem kennis bijbrengen?
En wie zal hij maken om de boodschap te begrijpen?
Die net van melk zijn gespeend?
Die net uit de borsten zijn getrokken?
Want voorschrift moet op voorschrift zijn, voorschrift op voorschrift,
Lijn op lijn, lijn op lijn,
Hier een beetje, daar een beetje" (Jesaja 28:9-10)
Als we het vers dat over Gods Vreemde Handeling spreekt woord voor woord ontleden, als
we kijken naar de betekenis van de Hebreeuwse woorden en de Schrift vergelijken met de
Schrift, zullen we merken dat Gods vreemde handeling iets heel anders is dan wat een
oppervlakkige of letterlijke lezing van dit vers lijkt aan te geven. Laten we dus zonder veel
omhaal doorgaan met Gods vreemde daad.

16

ZAL DE HEER OPSTAAN...

We zijn nu aangekomen bij de basistekst die Gods Vreemde Wet beschrijft, waarvan velen
geloven dat het Gods laatste daad is van het vernietigen van zondaars en zonden. De tekst in
kwestie is te vinden in Jesaja achtentwintig, vers eenentwintig:
Want de Heer zal opstaan als op de berg Perazim, Hij zal boos zijn als in de Vallei van
Gibeon-dat Hij Zijn werk, Zijn ontzagwekkende [STRANGE - KJV] werk mag doen,
en Zijn daad, Zijn ongewone [STRANGE - KJV] daad, laten geschieden (Jesaja 28:21,
nadruk toegevoegd).
In het eerste deel van dit vers staat een synonieme parallelle structuur "waarin hetzelfde
sentiment wordt herhaald in verschillende maar gelijkwaardige woorden". Dit betekent dat één
gedachte op twee verschillende manieren wordt uitgedrukt:
Want de Heer zal opstaan zoals op de berg Perazim, Hij zal boos zijn zoals in de
Vallei van Gibeon (nadruk toegevoegd).
Als de lezer zich herinnert, hebben we in de inleiding van dit boek laten zien hoe het Griekse
woord voor "toorn," orge, gerelateerd is aan het verouderde woord oros, wat "opstaan" of
"achterwaarts" betekent. Dit stukje informatie bevestigt het idee dat "opstaan" en "boos
worden" parallelle uitdrukkingen zijn die hetzelfde betekenen. Dus als we de beginwoorden
van dit vers in Jesaja lezen - "de Heer zal opstaan" - weten we dat dit opstaan te maken heeft met
"de toorn van God", wat inderdaad bevestigd wordt door de volgende parallelle zin: "Hij zal
boos zijn ("WROTH" IN THE KJV) zoals in de Vallei van Gibeon."
Bovendien moeten de parallelle werkwoorden hier opstaan en boos zijn. Dit betekent dat deze
twee idiomatische uitdrukkingen dezelfde betekenis hebben. Ze komen allebei neer op "de
toorn van God" zoals uitgelegd in Romeins hoofdstuk één. In de literaire constructie zou dit
vergelijkbaar zijn met wat wij zeggen: "Carl's zaken zijn pinda's waard, het is geen cent waard."
Zowel "pinda's waard" als "een cent waard" zijn idiomatische uitdrukkingen, en toch brengen
ze allebei hetzelfde idee over dat "Carl's zaak" waardeloos is.
We hebben gezien dat "de toorn van God" eenvoudigweg Gods daad van loslaten is, het
opgeven door vrijheid te geven aan hen die Hem verlaten voor de goden van de beloning en de

bestraffing. "De Heer zal opstaan" moet dus dezelfde betekenis hebben. Dit zal steeds
duidelijker worden naarmate we verder gaan.
Als we het woord "opstaan" in het Hebreeuws opzoeken, zullen we zien dat het naast zijn
voor de hand liggende en letterlijke betekenis nog vele andere toepassingen heeft. Let op de
vele betekenissen van het Hebreeuwse woord qûm, wat betekent "opstaan:"
om te stijgen (in verschillende toepassingen, letterlijk, figuurlijk, intensief en causaal):
blijven, volbrengen, duidelijker zijn, bevestigen, doorgaan, decreteren, zwak zijn,
verdragen, vijand, bevelen, opstaan, goedmaken, helpen, vasthouden, (helpen om) op
te tillen (opnieuw), maken, maar nieuw, verordenen, uitvoeren, pitchen, oprichten
(oprichten), achter (omhoog), blijven, (a-) opstaan (opnieuw, tegen), opzwepen,
opzetten (opzetten), (e-) oprichten, (make to) staan (op), roeren, versterken, slagen, (as, zorgen) zorgen voor (-ly), (be) opstaan (-hold, -rising).
Zoals de lezer kan zien, zijn er vele manieren waarop dit woord kan worden gebruikt. Naast
de betekenis "opstaan" kan het ook betekenen "blijven", "verwezenlijken", "duidelijker zijn",
"bevestigen", "doorgaan", "besluiten", "vestigen", "versterken", enz... en zelfs "slagen". Dit is
geen gemakkelijk woord!
Het Theologische Woordenboek van het Oude Testament (TWOT) heeft ook een lange
vermelding voor de vele toepassingen en gebruiken van dit woord, maar het eindigt met de
volgende toepassing, die het meest relevant lijkt voor deze context:
Tot slot wordt ons woord vaak gebruikt in krijgshaftige contexten. Het verwijst naar
de voorbereiding op (Rechters 7:15), de verloving in (Ex 2:17), en de overwinning in
de oorlog (of de strijd, Josh 7:2). Soms wordt er met qûm geanticipeerd op de
overwinning of wordt deze gerealiseerd. Wanneer God zich met de strijd
bezighoudt, is de overwinning zeker. Zo kan het woord verwijzen naar zijn
creatieve, reddende en oordelende actie. Vrome mannen smeken hem vaak om in
hun naam op te staan (Numeri 16:35). Dit verlicht vele psalmteksten waarin dit idee
van de overwinning niet direct duidelijk is (Ps 3:7 [H 8]); 76:9 [H 10]); 35:2). Als God
aan de kant staat, heerst hij over zijn vijanden. Zij die tegen God zijn, worden
gewaarschuwd voor onmiddellijke (Ps 89:43 [H 44]) en uiteindelijke (Ps 1:5)
mislukking.
Het "opstaan", zoals dat bij God hoort, betekent dat Hij zich voorbereidt op een oorlog. Maar
we moeten niet vergeten dat wanneer God oorlog voert, Hij dat doet "in gerechtigheid" vanuit zijn principe van de liefde:
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
(Openbaring 19:11, onderstreping toegevoegd).
Gods oorlogsmethoden zijn niet hetzelfde als wat we normaal zouden denken. Zijn
methoden zijn altijd in harmonie met Zijn karakter van de liefde en zoals we hebben gezien in

de context van "de toorn van God", betekent dit het loslaten van respect voor de vrijheid - dit is
hoe "de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel". Wat er ook gebeurt in deze
oorlog hier beneden - zelfs als we denken dat God lijkt te verliezen - aan het einde kunnen we
er zeker van zijn dat God zal winnen, want als God in de strijd gaat, is de overwinning zeker"
en "degenen die tegen" Hem zijn "zijn gewaarschuwd voor een onmiddellijke en uiteindelijke
mislukking". "Liefde faalt nooit" (1 Korintiërs 13: 8), daarom zal de liefde winnen.
Er zijn een paar gelegenheden in de Bijbel waarop God opstaat, maar er komen er twee in
gedachten. De ene staat in het Nieuwe Testament en de andere in het Oude. In het Nieuwe
Testament staat Jezus op wanneer Stefanus wordt gestenigd; en in het Oude Testament staat Hij
op tijdens de laatste gebeurtenissen in de geschiedenis van deze aarde, wanneer Zijn volk wordt
vervolgd. Nadat Hij is opgestaan, zal er "een tijd van moeilijkheden zijn zoals nooit tevoren".
DE STENIGING VAN STIEFEN
Na de hemelvaart van Jezus deden de apostelen grote wonderen en tekenen onder het volk,
door te verklaren dat Jezus alle profetieën van het Oude Testament had vervuld. Stephen
predikte dat Jezus de langverwachte Messias was. Sommige leden van de Synagoge van de
Vrijmetselaars - "Cyreneeën, Alexandriërs en mensen uit Cilicië en Azië" - begonnen met hem
te redetwisten, maar ze waren geen partij voor Stephanus' wijsheid. Omdat ze het argument
niet konden winnen, begonnen ze vervolgens leugens over hem te verspreiden - een niet zo
ongebruikelijke strategie voor degenen die zich tegen de waarheid verzetten en zich
machteloos voelen om deze te weerleggen.
Al snel slaagden ze erin om Stephen's arrestatie te bewerkstelligen. Stephen werd naar de
Raad gebracht waar hij de geschiedenis van de kinderen van Israël begon uit te leggen. Punt
voor punt nam hij ze mee van Abraham naar Jozef, naar de slavernij in Egypte, naar Mozes en
de opstand in de woestijn. Hij vertelde de geschiedenis van de kinderen van Israël stap voor
stap om te laten zien dat Jezus de profeet was waarover Mozes had gesproken:
Dit is dat Mozes, die tegen de kinderen van Israël zei: 'De Heer, uw God, zal voor u
een profeet zoals ik uit uw broeders oprichten. Hem zul je horen' (Handelingen
7:37, cursivering toegevoegd).
Stephen's toespraak was een aanklacht tegen de hardheid van het uitverkoren volk. Het was
een aanklacht die erop wees hoe zij zich van de "levende God" tot de aanbidding van de goden
hadden gekeerd:
En zij maakten in die dagen een kalf, offerden offers aan de afgod en verheugden
zich in de werken van hun eigen handen.

Toen draaide God zich om en gaf hen over om de hemelse gastheer te aanbidden,
zoals in het boek van de Profeten staat:
Hebben jullie Mij gedurende veertig jaar in de wildernis geslachte dieren en offers
gebracht, o huis van Israël? U nam ook de tabernakel van Moloch op, en de ster van
uw god Remphan, beelden die u maakte om te aanbidden; en ik zal u wegvoeren buiten
Babylon.
Onze vaders hadden de tabernakel van de getuigenis in de woestijn, zoals hij had
aangesteld, waarbij hij Mozes opdroeg het te maken volgens het patroon dat hij had
gezien en dat onze vaders, nadat ze het op hun beurt hadden ontvangen, ook met
Jozua meenamen naar het land dat bezeten was door de heidenen, die God voor het
aangezicht van onze vaders verdreef tot aan de dagen van David, die voor God een
gunst vond en vroeg om een woning te vinden voor de God van Jakob.
Maar Solomon bouwde hem een huis.
De Meest Hoge woont echter niet in tempels die met handen zijn gemaakt,
zoals de profeet zegt:
De hemel is mijn troon,
En de aarde is mijn voetenbankje.
Welk huis ga je voor mij bouwen? zegt de Heer,
Of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt?'. (Handelingen 7:41-50, nadruk
toegevoegd).
Toen Stephen op dit punt in zijn oratorium aankwam, "God woont niet in tempels die met
handen zijn gemaakt", raakte hij een zeer gevoelige plek aan - een veelbewogen afgod, die hun
tempel was. We zien een plotselinge verandering in zijn toespraak. Het is alsof de Joden
woedend en dreigend zijn geworden. Misschien waren ze al stenen aan het oppakken om naar
hem te gooien, want Stephen roept dan uit:
"Jij stijfkoppige en onbesnedene in hart en oren! Je verzet je altijd tegen de Heilige
Geest; zoals je vaders dat deden, doe je dat ook. Welke van de profeten hebben uw
vaders niet vervolgd? En zij hebben degenen 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 de engelen en deze niet
hebben bewaard.
Toen ze deze dingen hoorden, werden ze in het hart geknipt, en ze vergaapten zich aan
hem met hun tanden. Maar hij, vol van de Heilige Geest, keek naar de hemel en zag de
heerlijkheid van God en Jezus aan de rechterhand van God staan en zei: "Kijk, ik
zie de hemel opengaan en de Mensenzoon aan de rechterhand van God staan! ”
Toen schreeuwden ze met luide stem, hielden hun oren tegen en renden naar
hem toe met een akkoord; en ze wierpen hem uit de stad en stenigden hem. En
de getuigen legden hun kleren neer aan de voeten van een jongeman genaamd Saul.
En zij stenigden Stefanus terwijl hij God aanriep en zei: "Heer Jezus, ontvang mijn
geest". Toen knielde hij neer en riep met luide stem: "Heer, beschuldig hen niet van
deze zonde." En toen hij dit had gezegd, viel hij in slaap (Handelingen 7:51-60).
Stephen "keek naar de hemel en zag de glorie van God en Jezus staan aan de rechterkant van
God." En hij riep hardop, zodat iedereen het kon horen: "Kijk! Ik zie de hemel opengaan en
de Mensenzoon aan de rechterhand van God staan!" Jezus was opgestaan. Dit was een zeer
betekenisvolle daad. Christus stond op om naar de oorlog te gaan, maar Hij zou dat doen "in
gerechtigheid".
De steniging van Stephanus werd voor de Joodse natie van grote betekenis, want door hem
te stenigen, lieten ze zien dat ze de leer en openbaring van Jezus' Vader - de God van de liefde
- volledig hadden afgewezen. Jezus had hen stap voor stap geduldig geleerd dat God niet bezig is
met het veroordelen of vernietigen van zondaars. Elk woord uit Zijn mond, elke handeling van
Zijn wezen wees op een God van oneindige liefde, genade en leven. Hij kwam om hen "genade
en waarheid" te brengen (Johannes 1:14, 17) dus door Stephen te doden, verwierpen zij
"genade en waarheid" volledig.
In deze daad van het vernietigen van een van Jezus' volgelingen, verwierp de Joodse natie
Jezus zelf volledig. Door Jezus te verwerpen, verwierpen ze ook het evangelie van Jezus, wat het
goede nieuws over God was dat Jezus met hen kwam delen.
De afwijzing van het licht dat Jezus over God had geworpen, zette hen op een koers die hen
naar Satan's kant van de grote controverse tussen God's principes en Satan's principes bracht.
Het was een weg van waaruit zij zelf, als natie, nooit zouden kiezen om terug te keren. Het was
alsof hun gedachten verzegeld waren, in steen gebeiteld, om nooit meer veranderd te worden.
Ten tijde van de steniging van Stephen hadden de Joden drie en een half jaar eerder al de
Zoon van God afgewezen en gedood. Dat was het grootste teken dat ze Jezus en Zijn leer
hadden afgewezen. Maar God geeft ons niet zomaar op. Het is vreemd voor God om ons op te
geven, en meer specifiek om ons op te geven of over te dragen aan iemand die zo wreed is als Satan.
Hij doet dit niet gemakkelijk of overhaast. God had Zijn bescherming van de Joodse natie daar
kunnen loslaten en toen zij Zijn Zoon aan de Romeinen uitleverden om gekruisigd te worden.
Maar Zijn oneindige hart van de agape liefde is gevuld met barmhartigheid, medelijden en

medelijden. Hij wacht geduldig en stuurt meer boodschappers, zodat hun ramp kan worden
afgewend. Stephen was een van deze boodschappers.
Bij het doden van een van Jezus' boodschappers toonden de Joden onweerlegbaar bewijs dat
zij zich onherroepelijk hadden gedistantieerd van de principes van Gods wet onvoorwaardelijke liefde, genade, onpartijdigheid, barmhartigheid, goedheid en keuzevrijheid.
Door de wet van God te verwerpen, hadden zij God zelf verworpen, omdat de wet van de
tegenliefde het wezen van Gods karakter is - het is wie Hij is, want "God is de liefde".
Maar zelfs toen was er nog genade, want Stephen, geïnspireerd door de Geest van God,
bemiddelt voor de mensen die hem doden. Hij "staat in de bres" (een andere bijbelse term die
we binnenkort zullen uitleggen) en pleit: "Heer, belast hen niet met deze zonde". Hetzelfde
voorbede was drie en een half jaar eerder aan Jezus' stervende lippen ontsnapt: "Vader vergeef
hen, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas 23:34).
God is de God van vele kansen; steeds weer lezen we in de Bijbel dat Hij veel te lijden heeft.
En Zijn geduld was niet tevergeefs, want er waren veel mensen die zich wel tot de waarheid
wendden, zoals Paulus bijvoorbeeld, aan wiens voeten degenen die Stephen stenigden hun
overjassen plaatsten.
Stephen's voorbede bracht veel mensen tot de waarheid, want ze zagen in hem iets
ongewoons, iets eigenaardigs, iets hemels. Maar als natie hadden de Joden hun keuze gemaakt.
Die keuze staat zelfs tot op de dag van vandaag, en terwijl er veel individuele Joden zijn die
Christus accepteren, staat de Israëlische natie nog steeds vast in haar afwijzing van Hem.
Door Christus volledig te verwerpen had de natie daarom haar eigen lot bezegeld. Jezus
verklaarde dat het "desolaat" was achtergelaten, zonder de aanwezigheid van God. God
respecteerde hun vrijheid en als gevolg daarvan moest Hij het opgeven. Hij gaf het over aan de
Vernietiger, die de Romeinen ertegen opzette. Zesendertig jaar na de steniging van Stefanus, in
70 na Christus, werd Jeruzalem door de Romeinse legers onder leiding van Titus vernietigd.
Jeruzalem leed aan de ware "toorn van God", het ware loslaten. Het was niet God die
Jeruzalem vernietigde. Het was niet God die Jeruzalem strafte. Maar het was God die het losliet; het
was Hij die het opgaf, het overgaf en het overgaf aan de jurisdictie van Satan. Jeruzalem werd
vernietigd vanwege zijn eigen keuze om te leven volgens de principes van de Vernietiger;
daarom moest God het laten gaan waar het wilde.
In deze tragische geschiedenis kunnen we zien dat het een hardnekkige afwijzing van de
waarheid was - stap voor stap het sluiten van het hart en de geest - die leidde tot een
definitieve vernietiging.
Toen Jezus in het toneel kwam, begon Hij het volle licht van Gods karakter en de principes
van Zijn koninkrijk te laten schijnen. Jezus' leven van constante liefde, barmhartigheid,
mededogen, goedheid, waarin geen enkel deeltje van het kwaad, de boosheid, de kracht of het
geweld was vermengd (Jesaja 53:9), had de natie in het licht moeten zetten. Maar ze weigerden

het, en met elke weigering werden ze meer en meer gevestigd in de duisternis. Dit is een
verzegelingsproces.
De Joden wisten dat er iets heel anders was aan Jezus. Ze wisten dat Hij anders was dan
iedereen die ze ooit hadden gezien - er was een reinheid over Hem die niet aards was. Niet
alleen dat, maar niemand kon de wonderen die Hij deed doen, tenzij ze een verbinding hadden
met een superieure, bovennatuurlijke kracht. Het probleem was dat Zijn leerstellingen niet
overeenkwamen met hun perceptie van hoe de Messias zou moeten zijn.
Jezus was te nederig, te vredig, te vergevingsgezind, te vriendelijk voor de massa's die zij
verachten en als vervloekt van God beschouwden. Ze verwachtten een machtige strijder die
met macht en pracht en praal op het toneel zou komen en hun onderdrukkers meedogenloos
zou vertrappen. En naarmate ze zich meer en meer in de duisternis vestigden, maakten ze de
weg vrij voor hun uiteindelijke ondergang, waarbij God hen zou moeten laten gaan naar de
leider die ze hadden gekozen. Helaas zien we vandaag de dag dezelfde valse verwachtingen.
We zijn allemaal zondaars. We zijn allemaal geboren in een zondige wereld. "De toorn van
God" is niet uit de hemel tegen ons geopenbaard omdat we zondaars zijn. God verwijt ons niet
dat we in een zondige wereld zijn geboren; dit was niet onze keuze! Niemand heeft dit
gekozen!
Eerder wordt "de toorn van God" uit de hemel geopenbaard wanneer het licht - de waarheid aan ons wordt gegeven en wij het hardnekkig verwerpen. God laat alleen los wanneer de waarheid
die Hij stuurt door ons volledig wordt verworpen en het bewijs van onze verwerping duidelijk
wordt getoond door onze woorden en daden. Het licht brengt een oordeel, want als we het
verwerpen, dan hebben we een keuze gemaakt tegen het licht. Het loslaten van God is een antwoord
op onze keuze. Hij laat alleen los omdat Hij onze vrijheid respecteert.
We moeten heel goed letten op elk licht dat de Heer ons geeft. Want op het moment dat we
het verwerpen, zullen we in de duisternis lopen en als we doorgaan met het verwerpen van het
licht, zullen we uiteindelijk volledig onder controle van Satan komen te staan, wat zich vertaalt
in een zekere verwoesting.
Als we voortdurend Jezus Christus en Zijn principes verwerpen - wat Gods Geest van de
liefde is - zullen we uiteindelijk openstaan voor de aanvallen van Satan. Dan zal er niemand
zijn om ons te beschermen, niet alleen tegen zijn kwade principes die in ons eigen hart werken,
maar ook tegen zijn en zijn volgelingen persoonlijke, satanische wreedheid. We zullen moeten
oogsten wat we hebben gezaaid.
Het was op het moment dat de Joden Stephen genadeloos stenigden, wat blijkt uit hun
woorden en daden, dat zij duidelijk Gods tegenliefde hadden afgewezen, dat Christus opstond.
DANIEL 12:1

Het andere duidelijke voorbeeld van het opstaan van de Heer staat in het Oude Testament, in
het Boek Daniël, hoofdstuk twaalf, vers één:
En op dat moment zal Michaël opstaan, de grote vorst die staat voor de kinderen
van uw volk; en er zal een tijd van moeilijkheden zijn, zoals er nooit geweest is
sinds er een volk was, zelfs niet tot die tijd; en op dat moment zal uw volk bevrijd
worden, ieder die geschreven zal worden in het boek (Daniël 12:1, onderstreping
toegevoegd).
Voordat we deze passages kunnen begrijpen, moeten we hun context begrijpen. In welke
context staat Michael hier? Als we een paar verzen terugblikken in hoofdstuk elf, zullen we
zien dat er een koning is die zichzelf "verheft" boven God en zijn principes, en die het volk
van God vervolgt:
En wie tegen het verbond onrechtvaardig doet, zal door vleierij verdorven worden;
maar het volk, dat zijn God kent, zal sterk zijn en uitbuit. En zij, die onder het volk
begrijpen, zullen velen onderrichten; doch zij zullen vallen door het zwaard, en
door het vuur, door de gevangenschap, en door het bederven, vele dagen...
Dan zal de koning doen wat hij wil; hij zal zich verheffen en uitvergroten boven
iedere god, zal godslastering spreken tegen de God der goden, en zal gedijen
tot de toorn is volbracht; want wat bepaald is, zal gedaan worden. Hij zal noch de
God van zijn vaders, noch de begeerte van de vrouwen beschouwen, noch enige god;
want hij zal zich boven hen allen verheffen. Maar in hun plaats zal hij een god van
de vestingen eren; en een god waarvan zijn vaders niet wisten dat hij die zal eren
met goud en zilver, met edelstenen en aangename dingen. Alzo zal hij handelen tegen
de sterkste forten met een vreemde god, die hij zal erkennen, en zijn glorie
bevorderen; en hij zal hen over velen doen heersen, en het land verdelen om er
voordeel uit te halen...
Maar de tijdingen uit het oosten en uit het noorden zullen hem storen; daarom zal hij
met grote woede voortgaan om te vernietigen en velen weg te maken. En hij zal
de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën en de heerlijke heilige berg; toch zal
hij aan zijn einde komen, en niemand zal hem helpen (Daniël 11:32-33, 36-39, 44-45,
onderstreping toegevoegd).
Het is wanneer de koning die zichzelf verheft "met grote woede uitgaat om te vernietigen, en
volkomen om velen weg te maken" dat Michael opstaat. Wat betekent het "om er veel weg te
maken"? Let op de betekenis van het Hebreeuwse woord châram, vertaald in de KJV als "velen
weg te maken:"
om zich af te zonderen; specifiek (door een verbod) om zich te wijden aan
religieuze doeleinden (vooral vernietiging); fysiek en reflexmatig om bot te zijn wat
betreft de neus: - vervloekt te maken, te wijden, te verbeuren, een platte neus te
hebben, volledig (doden, wegdoen) (nadruk toegevoegd).

Het is zeer interessant dat deze koning degenen die zich niet aan zijn "vreemde god" houden,
zal "afzonderen" of "verbannen". Zou dit een parallel kunnen zijn met Openbaring dertien,
waar degenen die zich niet conformeren aan het ontvangen van het merkteken van het beest
"verbannen" worden, verbannen, uit het economische systeem geschopt worden, door niet te
kunnen kopen of verkopen? Het is wanneer de koning "die zichzelf verheft" uitgaat "met grote
woede om te vernietigen" en velen verbannen, dat Michael opstaat. Dit lijkt rechtstreeks
verband te houden met Openbaring 13:
Hij zorgt ervoor dat iedereen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken
krijgt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand mag kopen of
verkopen behalve degene die het merkteken of de naam van het beest, of het
nummer van zijn naam heeft (Openbaring 13:16-17, onderstreping toegevoegd).
In deze passage zien we een wereldmacht die een "stempel" drukt op de "rechterhand" of
"voorhoofd" van de volkeren van de wereld, en iedereen die niet buigt voor deze macht zal als
het ware uit het systeem worden geschopt en worden verbannen, afgezonderd. Zij zullen niet
kunnen deelnemen aan het economische systeem van kopen en verkopen in de wereld.
Als dit begint te gebeuren, volgens het twaalfde hoofdstuk van het boek Daniël, zal Michaël "de grote prins die staat voor de kinderen van uw volk" - opstaan. Michael zal opstaan om "in
gerechtigheid" ten strijde te trekken. Dit betekent dat Zijn overwinning zeker is, en "degenen
die tegen Hem zijn" zijn "gewaarschuwd voor een onmiddellijke en uiteindelijke mislukking",
omdat Michaël op het punt staat hen te laten gaan, Hij staat op het punt hen uit te leveren.
Het Hebreeuwse woord "stand" dat in Daniël, hoofdstuk twaalf, vers één wordt gebruikt is
niet hetzelfde als het woord "opkomst" dat in Jesaja, hoofdstuk achtentwintig, vers
eenentwintig wordt gebruikt. Hier is het woord âmad, en Strong's definieert het zo:
Een primitieve wortel; om in verschillende relaties te staan (letterlijk en figuurlijk,
intransitief en transitief): (achter) blijven, benoemen, opstaan, ophouden, bevestigen,
doorgaan, wonen, in dienst zijn, verdragen, vestigen, vertrekken, maken, verordenen,
[over] zijn, plaatsen, (zelf) aanwezig zijn, opstaan, blijven, repareren, dienen, zetten (uit,
over, op, op), (maken om, maken om in een, met) staan (bij, snel, vast, stil, op), (zijn bij
een) verblijf (op), teer (Sterke Concordantie).
Het Gesenius Hebreeuws-Chaldee Lexicon geeft aan dat dit Hebreeuwse woord - âmad - zijn
oorspronkelijke wortels heeft in de Arabische taal, en betekent "vast te zetten, te ondersteunen,
te ondersteunen". Dit is de tweede betekenis van Jezus' daad van "opstaan". Jezus staat niet
alleen op het punt om de vervolgers van zijn volk te laten gaan, maar Hij staat op om zijn volk
te "ondersteunen," te "ondersteunen".
Wanneer zij die zich tegen God verzetten, hen vervolgen, die het licht van God in de wereld
leren en delen, dan is dat hetzelfde als wanneer zij God zelf zouden vervolgen, en dat is voor
hen een "bewijs van verdoemenis". Let op het onderstaande vers uit het Boek der Filippijnen:

Laat uw gedrag alleen het evangelie van Christus waardig zijn, zodat ik, of ik nu kom en
u zie of niet, van uw zaken hoor, dat u vasthoudt in één geest, met één geest die samen
streeft naar het geloof van het evangelie, en op geen enkele manier doodsbang is
voor uw tegenstanders, wat voor hen een bewijs is [TOKEN, KJV] van de
verdoemenis, maar voor u van het heil en dat van God (Filippenzen 1:27-28,
nadruk toegevoegd).
Wat is voor de tegenstanders "een bewijs van verdoemenis"? Het "bewijs van verdoemenis"
is het feit dat zij, de tegenstanders, angstaanjagend zijn. Ze schrikken Gods volk af door hen te
vervolgen. Dat is voor hen op zich al een "teken", een aanwijzing dat zij op de verkeerde weg
zijn, aan de verkeerde kant van deze oorlog. Ze lopen op het pad van "verdoemenis". Degenen
die Gods boodschappers vervolgen, zouden God zelf vervolgen als Hij in hun midden was wat in feite is wat ze deden toen God op aarde was in de persoon van Zijn Zoon.
Alleen al de daad van vervolging - het gebruik van geweld en terreur - is een teken, een teken,
een bewijs, een bewijs dat ze de ware God hebben afgewezen, want dit zijn niet Gods
methoden of karaktereigenschappen.
Aanklagers in het algemeen werken per definitie voor de god van deze wereld, ongeacht wie ze
beweren te zijn of welke rechtvaardige zaak ze beweren te verdedigen. Men zou kunnen staan
voor de grootste zaak van de wereld, maar als hij/zij wrede methoden gebruikt om zijn/haar
agenda af te dwingen en degenen die zich tegen hen verzetten vervolgt, staan zij aan de
verkeerde kant van de controverse tussen God en Satan. Zij staan aan de verliezende kant.
Op dezelfde manier kunnen degenen die vervolgd worden zonder vergelding - zoals Jezus ons
geleerd heeft - er zeker van zijn dat hun vreedzame wegen voor hen een teken van "verlossing
en dat van God" zijn. Ze zijn gered van Satan's tand voor de morele wet van Goed en Kwaad.
Velen die zichzelf niet eens als volgelingen van Jezus beschouwen, maar die voor het recht
staan zonder gebruik te maken van geweld tegen hun tegenstanders, zullen vervolgd worden
omwille van Jezus. Zoals Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk twee:
...want niet de hoorders van de wet zijn slechts in de ogen van God, maar de
doeners van de wet zullen gerechtvaardigd zijn; want als 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 in hun hart geschreven
laten zien, waarvan hun geweten ook getuigt, en tussen hen in hun gedachten
beschuldigend of anders verontschuldigend... (Romeinen 2:13-15, cursivering
toegevoegd).
Degenen die vervolgd worden omwille van "gerechtigheid" weten misschien dat hun
vervolging voor hen een teken van "verlossing" is. In plaats van ontmoedigd te worden,
zouden ze moeten springen van vreugde - ze zitten in het juiste kamp:
Gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want voor
hen is het koninkrijk van de hemel. "Gezegend ben je als ze je vernederen en
vervolgen, en allerlei kwaad tegen je zeggen omwille van Mij. Verheugt u en wees

buitengewoon blij, want groot is uw beloning in de hemel, want zo vervolgden zij de
profeten die voor u waren (Matteüs 5:10-12, cursivering toegevoegd).
Wanneer Michael opstaat in Daniël, hoofdstuk twaalf, zien we hetzelfde patroon van
vervolging plaatsvinden als tijdens de steniging van Stephen. Merk op hoe de Heer ook in
Daniël, hoofdstuk elf, een bepaalde boodschap aan zijn dienaren had gegeven om te verklaren,
net als in het geval van Stefanus:
En zij die begrijpen onder het volk zullen velen onderwijzen (Daniël 11:33).
De koning die godslastert tegen God en die zich verheft, vervolgt het volk, degenen die
"begrijpen" en die "velen instrueren". Hij vervolgt hen "door vuur, door gevangenschap en
door bederf, vele dagen" (Daniël 11:33). Dan geeft God hem volledig over aan Satan, en hij
lijdt "de toorn van God":
Toch zal hij aan zijn einde komen, en niemand zal hem helpen (Daniël 11:45).
Door het volk van God te vervolgen, verwerpt deze koning het evangelie van Jezus' vrede,
hij verzegelt zichzelf in de verwerping van de God van de liefde. Dan komt er plotselinge
verwoesting over hem en degenen die zich met hem hebben vereenzelvigd:
En er zal een tijd van moeilijkheden zijn, zoals nooit was, omdat er zelfs tot die tijd een
natie was (Daniël 12:1).
Op dat moment is het opstaan van Jezus niet alleen een teken dat de koning die zichzelf verheft
eindelijk zijn lot heeft bezegeld en God staat op het punt om hem te laten gaan, zoals Hij dat ook
gaat doen voor degenen die de koning volgen - maar het is ook een teken dat Hij zijn
vervolgde volk in stand gaat houden:
En op dat moment zal uw volk bevrijd worden, ieder die in het boek geschreven zal
worden" (Daniël 12:1).
Er zal "een tijd van problemen zijn, zoals nooit tevoren", omdat de vernietiging op
wereldschaal zal plaatsvinden. Tot nu toe heeft elk voorbeeld van "de toorn van God" op lokale
schaal plaatsgevonden - in kleine zakken van het menselijk ras. Maar hier in Daniël, hoofdstuk
twaalf, zien we een hele wereld die God en zijn principe van de liefde heeft afgewezen. Door
de volgelingen van Jezus te vervolgen, laten degenen die hen vervolgen zien dat ze God en zijn
principes hebben verworpen. Ze zijn volledig onder Satan's jurisdictie gekomen, dat ze volledig
onderworpen zijn geworden aan zijn regering en haar principes van Goed en Kwaad, beloning
en straf.
Wat is dan de betekenis van het opstaan van de Heer? Gods opstaan is een teken van twee
dingen: ten eerste geeft het aan dat zij die Gods ware volgelingen vervolgen en vermoorden,
hun geest tegen het evangelie hebben verzegeld; het duidelijke bewijs is dat zij hen aanvallen. Het
betekent dat God niet langer kan bemiddelen met hen die Hem en Zijn evangelie van vrede

verwerpen, omdat zij hun hart en geest voor Hem hebben gesloten. Hun afwijzing van Zijn
principe van de liefde tegen de zon wordt duidelijk gemaakt door het feit dat ze Zijn volgelingen
vervolgen en vernietigen - degenen die ervoor kiezen om te leven volgens Zijn niet-gewelddadige
principe.
Het opstaan van de Heer is dus een teken dat Hij op het punt staat om "de toorn van God" uit
te oefenen, wat betekent dat Hij op het punt staat om ze op te geven en ze over te dragen aan de
heerser die ze hebben gekozen. Dit betekent dat ze op het punt staan om volledig blootgesteld
te worden aan de woede van Satan, zonder Gods bescherming, en als gevolg daarvan is hun
vernietiging zeker, want Satan is genadeloos.
Ten tweede betekent het opstaan van de Heer dat Hij zijn volk gaat "ondersteunen" op de
manier die Hij nodig acht. Hij zal hen ofwel de kracht geven om pijn, lijden en zelfs de dood
onder ogen te zien, ofwel Hij zal een manier vinden om voor hen te ontsnappen. Zijn volk zal
dit begrijpen en net als Daniël's drie vrienden, die onder Nebukadnessar's dreigement om in de
brandende oven te worden gegooid en een zekere dood onder ogen te zien, uitriepen:
O Nebukadnezar, we hoeven u in deze zaak geen antwoord te geven. Als dat het
geval is, kan onze God, die wij dienen, ons uit de brandende vurige oven
verlossen en zal Hij ons uit uw hand verlossen, o koning. Maar zo niet, laat het u
dan weten, o koning, dat wij uw goden niet dienen, noch zullen wij het gouden
beeld dat u hebt opgesteld aanbidden" (Daniël 3:16-18, onderstreping toegevoegd).
De zekere zekerheid dat God deze drie vrienden in Babylon in stand hield, is het feit dat,
hoewel ze in de brandende oven werden gegooid, Jezus zich daar bij hen aansloot en er niet
eens een haar van hun hoofd werd verbrand:
Toen was koning Nebukadnessar verbaasd, en hij stond gehaast op en zei tegen zijn
raadgevers: "Hebben we niet drie mannen in het midden van het vuur geworpen?
Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: "Waar, o koning."
"Kijk," antwoordde hij, "Ik zie vier mannen los lopen in het midden van het vuur; en
ze zijn niet gewond, en de vorm van de vierde is als de Zoon van God" (Daniël 3:2425).
En de satrapen, de bestuurders, de gouverneurs en de raadsheren van de koning
verzamelden zich, en zij zagen deze mannen op wier lichamen het vuur geen kracht
had; het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun kleding was niet aangetast, en
de geur van vuur was niet op hen (Daniël 3:27).
In het geval van Stefanus, toen de Heer opstond zodat Stefanus hem kon zien, steunde Jezus
hem stevig, hij steunde hem, stutte hem als het ware op. Het opstaan was een teken dat Christus
aan Stephen zelf gaf - om hem te laten zien dat hij niet vergeten was. Het was een gebaar van
steun, bemoediging en rechtvaardiging. Het was alsof Jezus, toen hij zag wat er met Stephen

gebeurde, opstond om hem door deze ondraaglijke ervaring te helpen. Toen Stefanus Christus
aan de rechterhand van God zag staan, werd zijn geloof gesterkt en kreeg hij kracht om zijn
tragische marteldood te doorstaan. Het bewijs daarvoor ligt in zijn houding en zijn woorden
van vergeving tegenover zijn moordenaars.
Het opstaan van Jezus in zowel de steniging van Stefanus als Daniël twaalf is het equivalent
van het opstaan van de Heer in Jesaja hoofdstuk achtentwintig vers eenentwintig - ze betekenen
allemaal hetzelfde.
De ondersteuning van de vervolgden valt samen met de verzegeling van de vervolgers - wanneer zij op
Satan's manier verzegeld worden, zullen zij onophoudelijk in opstand komen tegen het volk
van God, dat leeft volgens de wet van Gods tegenliefde. Door hun vervolging tonen zij aan,
dat zij God en zijn agape principe hebben afgewezen. De Joden verzegelden zich tegen God
door de daad van steniging van Stephen; hetzelfde zal gebeuren met de koning die hen "die
begrijpen" en die "velen onderwijzen" vervolgt. Het feit dat zij het volk van God vervolgen is
voor hen een teken, een teken of het bewijs van hun "verdoemenis", en voor het volk van God
is het een teken van "redding, en dat van God".
Terwijl we verder gaan, zullen we de twee gevallen onderzoeken waarin de profeet Jesaja zei
dat God opstond: Perazim en Gideon. Als we naar deze voorbeelden kijken, moeten we twee
dingen in gedachten houden. Ten eerste zijn het historische verslagen van mensen en
gebeurtenissen die in het echte leven zijn gebeurd. Ten tweede zijn het ook types, of
voorbeelden. Vergeet niet hoe Jesaja hoofdstuk achtentwintig vers eenentwintig begint: "Want
de Heer zal opstaan zoals op de berg Perazim, Hij zal boos zijn zoals in de Vallei van Gibeon."
Het woord dat we proberen onder de aandacht van de lezer te brengen is het kleine woordje
"als."
God zegt dat "zoals" het in het verleden is gebeurd met mensen en gebeurtenissen, dus het
zal in de toekomst weer gebeuren met andere mensen in soortgelijke gebeurtenissen. De
mensen die in het verleden bij deze gebeurtenissen betrokken waren, werden echter
gemotiveerd door gedeeltelijke kennis, omdat de waarheid progressief is. De volledige
waarheid kwam pas tweeduizend jaar geleden op onze planeet, met de eerste komst van Jezus
Christus.
Daarom zijn de types onvolmaakt, maar de toekomstige zullen de eigenlijke zaak zijn. Types
zijn slechts sjablonen, niet de eigenlijke vervulling zelf. Als gevolg daarvan kunnen types niet
voldoen aan alle eisen die antitypes, die meer kennis hebben, moeten vervullen. We hopen dit
duidelijker te maken naarmate we verder gaan.
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MOUNT PERAZIM

Want de Heer zal opstaan als op de berg Perazim, Hij zal boos zijn als in de Vallei
van Gibeon-dat Hij zijn werk, zijn ontzagwekkende [STRANGE - KJV] werk mag
doen, en zijn handeling, zijn ongewone [STRANGE - KJV] handeling (Jesaja 28:21,
onderstreping toegevoegd), laten doorgaan.
Terwijl we het bovenstaande vers woord voor woord blijven onderzoeken, vragen we ons nu
af: wat is er gebeurd op de berg Perazim? Waarom is de Heer daar "opgestaan"? Kunnen we in
de berg Perazim hetzelfde patroon vinden als in de twee reeds besproken gevallen, de steniging
van Stephen en de gebeurtenissen aan het einde van de wereld?
Het verhaal van wat er in de berg Perazim is gebeurd, wordt op twee verschillende plaatsen
in de Bijbel verteld. Als u beide verhalen leest, let dan op de subtiele verschillen die we
vetgedrukt hebben. Het eerste verslag is te vinden in Tweede Samuël, hoofdstuk vijf, verzen
zeventien tot vijfentwintig:
Toen de Filistijnen hoorden dat ze David tot koning over Israël hadden gezalfd, gingen
alle Filistijnen op zoek naar David. En David hoorde ervan en ging naar het
bolwerk. De Filistijnen gingen ook naar de vallei van Rephaim en zetten zich daar in.
Dus David informeerde naar de Heer en zei: "Zal ik tegen de Filistijnen in opstand
komen? Zul je ze in mijn hand verlossen?" En de Heer zei tegen David: "Ga naar
boven, want ik zal ongetwijfeld de Filistijnen in uw hand verlossen." Dus David ging
naar Baäl Perazim, en David versloeg hen daar; en hij zei: "De Heer heeft mijn
vijanden voor mij doorbroken, als een doorbraak van het water." Daarom noemde hij
de naam van die plaats Baäl Perazim. En zij lieten hun beelden daar achter, en
David en zijn mannen droegen hen weg. Toen gingen de Filistijnen weer naar
boven en stelden zich op in de Vallei van Rephaim. Daarom vroeg David aan de
Heer, en hij zei: "Jullie zullen niet opstijgen; ga achter hen om en kom op hen
voor de moerbeibomen. En het zal zijn, wanneer je het geluid van het
marcheren in de toppen van de moerbeibomen hoort, dan zul je snel oprukken.
Want dan zal de Heer voor jullie uit gaan om het kamp van de Filistijnen aan te
vallen." En David deed dat, zoals de Heer hem beval; en hij reed de Filistijnen terug
van Geba [GIBEON] tot aan Gezer. (2 Samuël 5:17-21, nadruk toegevoegd).
De tweede plaats waar dit verhaal wordt verteld is in First Chronicles hoofdstuk veertien,
verzen acht tot en met zeventien:

Toen de Filistijnen hoorden dat David over heel Israël gezalfd was, gingen alle Filistijnen op
zoek naar David. En David hoorde ervan en ging tegen hen in. Toen gingen de Filistijnen
een inval doen in de Vallei van Rephaim. En David informeerde naar God en zei: "Zal ik
tegen de Filistijnen opgaan? Zal je ze in mijn hand houden?" De Heer zei tegen hem: "Ga naar
boven, want ik zal ze in uw hand verlossen." Dus gingen ze naar Baäl Perazim, en David
versloeg ze daar. Toen zei David: "God heeft mijn vijanden door mijn hand gebroken als een
doorbraak van het water." Daarom noemden ze de naam van die plaats Baäl Perazim. En toen
ze hun goden daar achterlieten, gaf David een gebod, en ze werden met vuur verbrand.
Toen deden de Filistijnen opnieuw een inval in de vallei. Daarom vroeg David opnieuw aan
God en God zei tot hem: "Gij zult niet achter hen aan gaan; cirkel om hen heen en kom
op hen voor de moerbeibomen. En het zal zijn, wanneer je een geluid hoort van het
marcheren in de toppen van de moerbeibomen, dan zul je ten strijde trekken, want
God is voor je uit gegaan om het kamp van de Filistijnen aan te vallen". Dus David
deed wat God hem beval, en ze dreven het leger van de Filistijnen terug van Gibeon tot aan
Gezer. Toen ging de roem van David uit naar alle landen, en de Heer bracht de vrees voor
hem over alle volken (1 Kronieken 14:8-17).
Heeft u bij het lezen van deze beide verslagen gemerkt dat er nergens in deze tekst van de
opstanding van de Heer letterlijk wordt vermeld? Maar zei Jesaja niet duidelijk in hoofdstuk
achtentwintig, vers eenentwintig dat "de Heer zal opstaan zoals op de berg Perazim"? Ook al
staat er niet geschreven dat de Heer bij deze gelegenheid is opgestaan, we moeten accepteren dat de
Heer op een zeer belangrijke manier "is opgestaan" op de berg Perazim omdat Jesaja dat heeft
gezegd. Hoe is de Heer dan opgestaan op de berg Perazim?
Het bewijs van het opstaan van de Heer - wat we hebben gezien betekent twee dingen:
loslaten, opgeven, overgeven aan de meester die ze hebben gekozen, en staan om Zijn volk te
ondersteunen - is in "het geluid van het marcheren in de toppen van de moerbeibomen". Wat
is de betekenis van dit "marcheren"?
Het Hebreeuwse woord voor "marcheren" is tsâdâh, en volgens Strong's Concordance
betekent het een "mars; (concreet) een (sier)enkelketting: - gaan, versiering van de benen". De
Brown-Driver-Briggs Hebreeuwse Lexicon stelt dat het "1) marcheren 2) armlet, enkelband,
stapkettingen." En de Gesenius Hebreeuws-Chaldee Lexicon zegt dat dit "stapkettingen waren
die door oosterse vrouwen werden gedragen, vastgemaakt aan de enkelband van elk been,
zodat ze gedwongen werden om elegant te lopen met korte stappen."
Wie "marcheert" er dan in de toppen van de moerbeibomen en maakt het geluid van
"steppende kettingen"? Dit is een heel belangrijke vraag en we moeten het antwoord daarop
vinden. Let op wat de Schatkist van Schriftkennis zegt over deze "mars"...

Sommigen, die het woord bechaim, vertaald "moerbeiboom", als een eigenlijke naam
nemen, geven weer, "wanneer u een geluid zult horen van het gaan op de toppen van
Bechaim;" andere begrijpen rosh, "een top," in de zin van begin of ingang, lezen,
"wanneer u een geluid van voetstappen hoort bij de ingang van de moerbeiboom;" en
anderen denken dat een ritseling tussen de bladeren bedoeld is. De Targumist las:
"Wanneer u het geluid van de engelen hoort die u te hulp komen, ga dan ten strijde;
want een engel wordt uit de tegenwoordigheid van God gezonden, opdat hij uw weg
zal voorspoedig maken". Als er geen duidelijke bovennatuurlijke bemoeienis was
geweest, zou David hebben gedacht dat de list de guerre die hij had gebruikt, de
oorzaak was van zijn overwinning (Schatkist van Schriftkennis).
Niet alle commentaren interpreteren de moerbeibomen als "het geluid van engelen die
komen". En degenen die dat doen, zoals deze, interpreteren dat deze engelen Gods engelen zijn.
Maar let op wat de Bijbelse Illustrator Commentaar zegt over deze gebeurtenis:
Wat dit "geluid van gaan" precies was, kunnen we niet zeggen. Het leek waarschijnlijk
op de mars van een leger in de lucht. Een groot aantal ongeziene engelen kan zich
boven de moerbeiboombossen hebben bewogen en de barbaren in hun harten
hebben laten schrikken en hen in een neerslachtige terugtocht hebben
gestuurd. Toen ze zich terugtrokken, vielen ze in de handen van de Israëlieten (die
naar hun achterste toe waren geslingerd) en werden ze met complete discomfiture
rondgeleid (Bijbels Illustratief Commentaar, cursivering toegevoegd).
"Een mars van een leger in de lucht. Een groot aantal ongeziene engelen... die zich in de
neerslag terugtrekken... volledig in de war raken..." Zet deze foto samen met een leger van
engelen geketend in de enkels, die als ze lopen een rinkelend geluid maken... Wat denk je?
Klinken deze bovennatuurlijke wezens als de engelen van God? Zijn God's engelen aan de enkels
geketend?
Als we naar deze beschrijving kijken met het oog op Gods karakter van de agape-liefde, zien
we dat er hier iets is wat gewoonweg niet klopt. Wat vooral opvalt is de terreur, de angst die deze
engelen in het Filistijnse leger teweeg hebben gebracht. Angst is niet in lijn met Gods
liefdesprincipes. Angst en terreur zijn inherent aan Satan en zijn engelen. We hebben een heel
hoofdstuk gewijd aan het onderwerp angst in ons tweede boek, God in de beproeving: Hebben we
gelogen? Is God een moordenaar? Daarom zullen we hier niet de tijd nemen om dit te ontwikkelen.
We zullen gewoon een paar verzen hieronder citeren:
Want u hebt niet opnieuw de geest van slavernij ontvangen om te vrezen, maar u hebt
wel de geest van adoptie ontvangen, die wij uitroepen: "Abba, Vader" (Romeinen 8:15,
onderstreping toegevoegd).
Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht en van liefde en
van een gezonde geest (2 Timoteüs 1:7).

Er is geen angst in de liefde, maar volmaakte liefde verdrijft angst, want angst gaat
gepaard met kwelling. Maar hij die vreest is niet volmaakt gemaakt in de liefde (1
Johannes 4:18).
"God is liefde." Hij is "perfecte liefde." Als we omringd zijn door "volmaakte liefde" hebben
we geen angst. Maar als God er niet meer is, als "volmaakte liefde" wordt verwijderd, dan komt
de angst en de schrik binnen. Dit is precies wat er gebeurd is, zoals de volgende verzen zullen
laten zien. Merk op wat God had gezegd:
En het zal zijn, als je het geluid hoort van het marcheren in de toppen van de
moerbeibomen, dan zul je snel vooruit gaan. Want dan zal de Heer voor je uit gaan
om het kamp van de Filistijnen aan te vallen (2 Samuël 5:24, nadruk toegevoegd).
God had gezegd dat hij voor David zou "uitgaan". Wat betekende dat precies? Uitgaan' yâtsâ' in het Hebreeuws betekent vertrekken, weggaan. De Brown-Driver-Briggs Lexicon zegt dat
het betekent om "naar buiten te gaan, naar buiten te komen, naar buiten te gaan, naar buiten te
gaan, naar voren te gaan, naar buiten te komen". God zou de Filistijnen verlaten. Hij zou
"weggaan" van hen. Het is God's uitgaan dat de vernietiging veroorzaakt, want als Hij vertrekt,
heeft Satan volledige toegang, vrijheid en macht om te vernietigen.
God zou vertrekken van de Filistijnen en terwijl God vertrok, marcheerden Satan en zijn
legers naar binnen. Wat een huiveringwekkend, afschuwelijk, angstaanjagend beeld!
Waarom vertrok God van de Filistijnen? De Filistijnen hadden hun ongerechtigheid volledig
ingevuld, wat betekent dat ze God en Zijn principes volledig hadden afgewezen en daarom
volledig waren overgegaan op de jurisdictie van Satan. Hoe weten we dat zij hun
ongerechtigheid vulden? Ze vulden het door in opstand te komen tegen Gods volk, door te
vervolgen en oorlog te voeren tegen degenen die zich in Gods rechtsgebied bevonden. We
zullen dit meer ontwikkelen als we het volgende voorbeeld in Jesaja achtentwintig vers
eenentwintig bestuderen, als we zien wat er in Gibeon is gebeurd.
Het scenario dat we hierboven zien lijkt sterk op de steniging van Stephen en het geval van
de koning die zich de laatste dagen verheft. Net als deze eerdere voorbeelden worden hier
Gods volk - in dit geval David en zijn leger - aangevallen en vervolgd door een vijand die Gods
agape-liefdeprincipe volledig heeft afgewezen. En dan zien we hoe zij zich in de vervolgingen zelf
positioneren op een plaats waar God hen niet meer kan beschermen. Ze hebben zichzelf in
een hoekje geschilderd waar God ze moet laten gaan, ze moet uitleveren of bevrijden.
Hun eigen keuzes zorgen ervoor dat God hen in de handen van Satan laat komen, en we
lezen griezelig over dat leger van duisternis dat hun prooi in bezit komt nemen. Wat een
vreselijk, afschuwelijk scenario, om volledig in de handen van een sadistische, wrede,
straffende meester te worden gelaten! Oh, dat de wereld zou ontwaken om het lot te zien dat
haar te wachten staat als ze niet terugkeert naar de ware God van de agape-liefde!
David's woorden van overwinning op de Filistijnen zijn uiterst betekenisvol en we zullen er
zorgvuldig naar kijken. Hij zei:

De Heer heeft mijn vijanden voor mij doorbroken, als een doorbraak van het water.
EEN DOORBRAAK VAN WATER
Het woord "doorbraak" in het Hebreeuws is het woord perets wat betekent "uitbreken, een
breuk maken, uitbarsten" (Strong's Concordance). In het Theologische Woordenboek van het
Oude Testament staat dat "peres ook het doorbreken van een dijk kunnen beschrijven".
David noemde de plaats waar hij de Filistijnen Baalperazim versloeg. Hij deed dat om een
heel specifieke reden, die hij zelf uitlegt: omdat "de Heer mijn vijanden voor mij heeft
doorbroken, als een doorbraak van het water". Het woord Baalperazim is een samengesteld
woord, Baal en Perazim. Baäl was de Kanaänitische god en het woord zelf betekent "meester,
echtgenoot, eigenaar." Perazim is het meervoud van het woord peres of perets. Dus, Baalperazim
betekent "bezitter van breuken" of "meester van de breuken." Gesenius zegt dat Baalperazim
een "breuk, breuk van een muur" betekent.
Wat is het beeld dat God hier voor ons probeert te schilderen? Wij geloven dat God een
metafoor gebruikt om uit te leggen wat er gebeurt als Hij vertrekt, wat er gebeurt als Hij
iemand aan Satan overdraagt.
Stel je een dijk voor, een waterdam. De muur van de dam houdt het water tegen en
beschermt de stad die in het dal ligt. Stel je nu voor dat er op een dag een breuk in de muur
van de dam ontstaat. Stel je voor hoe plotseling de druk van het water door dat gat zal stromen
en binnen enkele seconden de hele muur zal afbreken. Het resultaat zal zijn dat het dorp
beneden in de vallei volledig zal worden vernietigd. Dit is het beeld dat God voor ons schildert
in dit verhaal. Dus hoe interpreteren we deze metafoor?
Er is een oorlog tussen God en Satan. Deze oorlog heeft betrekking op hun respectievelijke
wetten die op aarde werden vertegenwoordigd door de Boom des Levens en de Boom van de
Kennis van Goed en Kwaad. Wij als mensen kunnen kiezen van welke Boom we willen eten we doen dit door te kiezen naar welke morele wet we willen leven. God's wet van de agape
liefde is de metaforische muur die ons beschermt en het vernietigende water tegen
overstromingen.
Het water van Satan zet de muur voortdurend onder druk en probeert hem naar beneden te
halen. Zolang we vasthouden aan de God van de liefde, zijn we het onderwerp van Zijn
jurisdictie, en Satan heeft geen jurisdictie over ons. Onze keuzes houden ons veilig achter
Gods muur van bescherming, of ze maken ons onbeschermd voor de aanvallen van Satan.
Als er een bres is, een breuk, een gat in de muur, kan het water snel binnenkomen. Als we
God aanhoudend afwijzen en zijn liefdesleven volledig verwerpen, maken we een breuk in de
muur. De wateren van Satan zijn als een enorm lichaam, een massa van druk die voortdurend
op zoek is naar de kleinste breuk in de muur om door te breken. Satan is als een brullende
leeuw die God voortdurend onder druk zet om Zijn bescherming van ons af te nemen.

Als we God en Zijn principes consequent afwijzen, dan creëren we een gat in Zijn muur van
bescherming en kunnen de wateren ineens binnenkomen als een plotselinge "doorbraak van
het water". Op het moment dat er een breuk in de muur wordt gemaakt, komen de wateren die
onder immense druk stonden plotseling, in een oogwenk, naar binnen en de wateren aan de
andere kant van de muur worden er volledig door vernietigd en gedecimeerd.
Hetzelfde idee wordt geportretteerd door een stad die omgeven is door een muur. Het doel
van de muur is om deze te beschermen tegen vijanden van buitenaf. Zolang de muur intact is,
kunnen de vijanden en hun legers de stad niet binnenkomen. Maar als om welke reden dan ook
een deel van de muur instort, dan kunnen ze direct binnenkomen en de stad en haar inwoners
gevangen nemen. De vijanden zullen volledige toegang hebben om de bewoners van die stad te
vernietigen, te verbranden en neer te halen.
Dit is wat er gebeurde met de Filistijnen in Perazim en dit is de reden waarom David de
plaats Baalperazim noemde. Baäl, de harde taakmeestergod die werkt met beloning en straf - de
zonnegod - brak plotseling door de muur van bescherming van de Filistijnen, en ze werden
volledig door hem ingehaald. Het gebeurde plotseling, in een oogwenk, als een breuk in het
water. Let op de Thayer Lexicon's definitie van het woord perets hieronder:
1) breuk, gat, barsten
1a) uitbarsten, uitbarsten
1b) schending
1c) gebroken muur
1d) uitbarsting (figuurlijk van Gods toorn)
Hetzelfde woord wordt gebruikt in Psalm 106:23 om de voorspraak van Mozes voor het
volk Israël te beschrijven toen zij het Gouden Kalf oprichtten:
Daarom zei Hij dat Hij hen zou vernietigen, als Mozes Zijn uitverkorene niet voor
Hem in de bres had gestaan, om Zijn toorn af te wenden, opdat Hij hen niet zou
vernietigen (Psalm 106:23, onderstreping toegevoegd).
Mozes stond voor God "in de bres om Zijn toorn af te wenden, opdat Hij hen niet zou
vernietigen." Door een Gouden Kalf te beeldhouwen, keerde het volk terug naar Egypte. Ze
aanbaden de Egyptische god Apis, Osiris, de god van de vruchtbaarheid, de zogenaamde god
van de weldaad. Osiris, de weldoener, was de goede god van de Egyptische godheid Goed en
Kwaad. Zijn Kwade tegenhanger was zijn vrouw, Isis, de godin van de gerechtigheid, of beter
gezegd, wraak en straf.
Door het Gouden Kalf te aanbidden, creëerden de kinderen van Israël een "breuk" in hun
muur van bescherming, omdat ze de ware God verwierpen en Satan als hun meester kozen.
God stond op het punt om hen uit te leveren aan de meester van hun keuze, maar Mozes bad

en bemiddelde en gaf God het recht om hen te blijven beschermen. God zelf wilde dat Mozes
in de "bres" ging staan, zodat hij de satan kon weerhouden om zijn volk te betreden en te
vernietigen.
Deze metafoor geldt voor ons allemaal. Een muur van bescherming omringt ons in deze
wereld. Jezus is "het ware Licht dat licht geeft aan elke mens die op de wereld komt"
(Johannes 1:9, cursivering toegevoegd). De vijand is Satan. Hij wil die metaforische stad
binnengaan en haar inwoners vernietigen. Zolang God's muur omhoog is en er geen breuken
in zitten, zijn we veilig.
Wat zegt de Bijbel over de muur?
Op die dag zal dit lied worden gezongen in het land van Juda; We hebben een sterke
stad; de redding zal God aanwijzen voor muren en wallen (Jesaja 26:1, cursivering
toegevoegd).
Geweld zal niet meer gehoord worden in uw land, verspilling of verwoesting binnen
uw grenzen; maar u zult uw muren Heil noemen, en uw poorten Lof (Jesaja 60:18,
onderstreping toegevoegd).
Gods muur van bescherming rond Zijn volk is Zijn redding, dat is het evangelie, het goede
nieuws dat Jezus kwam om te geven en te demonstreren. Het goede nieuws is het karakter van
God, Zijn wet van de liefde, die de essentie van Zijn wezen is.
Hoe wordt de breuk in de muur gemaakt? Het is gemaakt door het verwerpen van God's wet
van de liefde, die Jezus kwam om te onthullen. Het is gemaakt door onze eigen wegen te
kiezen, die de wegen van het vlees zijn, die de wegen van Goed en Kwaad zijn.
Ons vlees is in directe tegenstelling tot Gods wegen. We moeten sterven naar ons vlees als
we willen leren leven op Gods manier tegen de liefde in. We moeten ons geweld, onze wraak,
ons rechtvaardigheidsgevoel, onze boosaardigheid en onze veroordeling van anderen loslaten.
We moeten leven met de liefde, die onvoorwaardelijk is, zonder partijdigheid, zonder kracht of
geweld. We moeten elkaar respecteren; we moeten elkaar zegenen en niet vervloeken. Het
negeren van het woord van God - het loslaten van zijn liefdeswet - veroorzaakt een breuk in de
muur. De Bijbel geeft ons ook enkele specifieke redenen waarom deze breuk is ontstaan:
Hoort u het woord van de heer, gij kinderen van Israël; want de heer heeft een twist
met de inwoners van het land, want er is geen waarheid, noch barmhartigheid,
noch kennis van God in het land. Door te vloeken, en te liegen, en te doden, en
te stelen, en overspel te plegen, breken zij uit, en het bloed raakt het bloed (Hosea
4:1-2).
Pârats - om uit te breken - is het stamwoord voor de meervoudsvorm, parâtsîym, die Perazim is.
We "breken uit", we maken een breuk in onze muur van bescherming door te breken en buiten
de wet van God te gaan: "Er is geen waarheid, noch genade, noch kennis van God in het
land."

Geen "kennis van God in het land" verwijst naar overtredingen van de eerste vier geboden de "goddeloze". Vloeken, liegen, doden, stelen, overspel plegen zijn gevolgen van het
verwerpen van God en zijn liefdesprincipes en verwijzen naar de laatste zes geboden - naar de
"onrechtvaardigheid van de mensen". Door dit te doen, breken we uit en raakt het bloed het
bloed aan.
In Ezechiël geeft God de profeet een lange lijst van de dingen die de mensen hebben gedaan
om een doorbraak te maken in hun muur van bescherming. Zij vallen ook onder een van deze
twee bovengenoemde categorieën:
De stad werpt bloed in haar eigen midden, zodat haar tijd kan komen; en ze maakt
afgoden in zichzelf om zichzelf te bevuilen. Jullie zijn schuldig geworden door het
bloed dat jullie hebben vergoten en hebben jezelf verontreinigd met de afgoden die
jullie hebben gemaakt... "Kijk, de vorsten van Israël: ieder heeft zijn macht gebruikt
om bloed in jullie te vergoten. In jullie hebben zij het licht van vader en moeder
gemaakt; in jullie midden hebben zij de vreemdeling onderdrukt; in jullie hebben zij
de vaderloze en de weduwe mishandeld. Jullie hebben Mijn heilige dingen
veracht en Mijn sabbatten ontheiligd. In jullie zijn mannen die laster plegen om
bloedvergieten te veroorzaken; in jullie zijn degenen die op de bergen eten; in jullie
midden plegen ze ontucht. In jullie zijn mannen die de naaktheid van hun vaders
blootleggen; in jullie zijn mannen die vrouwen schenden die tijdens hun
onreinheid worden afgezonderd. De een begaat een gruweldaad met de vrouw
van zijn buurman, de ander ontucht pleegt met zijn schoondochter en een ander in
u schendt zijn zus, de dochter van zijn vader. In jullie nemen ze steekpenningen
aan om bloed te vergieten; jullie nemen woekerrente en vermeerderen je; jullie
hebben van jullie buren geprofiteerd door afpersing en zijn Mij vergeten", zegt de
Here God... De samenzwering van haar profeten in haar midden is als een brullende
leeuw die de prooi verscheurt; ze hebben mensen verslonden; ze hebben schatten en
kostbaarheden meegenomen; ze hebben veel weduwen in haar midden gemaakt.
Haar priesters hebben Mijn wet overtreden en Mijn heilige dingen ontheiligd; zij
hebben geen onderscheid gemaakt tussen het heilige en het onheilige, noch
hebben zij het verschil tussen het onreine en het reine bekend gemaakt; en zij
hebben hun ogen verborgen voor Mijn sabbatten, zodat Ik onder hen ontheiligd
ben. Haar vorsten in haar midden zijn als wolven die de prooi verscheuren, om bloed
te vergieten, om mensen te vernietigen, en om oneerlijk gewin te krijgen. Haar
profeten bepleisterden hen met ongetemperde mortel en zagen valse visioenen en
goddelijke leugens voor hen, en zeiden: 'Zo zegt de Here God', toen de Here niet
had gesproken. Het volk van het land heeft onderdrukking gebruikt, roof gepleegd
en de armen en behoeftigen mishandeld; en ze hebben de vreemdeling ten
onrechte onderdrukt (Ezechiël 22:3-4, 6-12, 25-29, nadruk toegevoegd).
Is dit niet een vrij nauwkeurige beschrijving van onze huidige wereld? Al het bovenstaande
had een breuk veroorzaakt in de muur van Gods bescherming rond de Joden, omdat het volk
door hen te doen God had afgewezen. Dezelfde dingen veroorzaken een breuk in onze tijd, en

onze muur van bescherming staat op het punt om naar beneden te komen, eerder dan we
denken! Het bovenstaande hoofdstuk eindigt met de volgende woorden:
Ik zocht dus een man onder hen die een muur zou maken, en in de kloof voor
Mij zou staan namens het land, dat Ik het niet zou vernietigen; maar Ik vond
niemand. Daarom heb Ik Mijn verontwaardiging over hen uitgestort; Ik heb hen
verteerd met het vuur van Mijn toorn; en Ik heb hun daden op hun eigen hoofden
beloond", zegt de Here God (Ezechiël 22:30-31, onderstreping toegevoegd).
God zocht een man die "in de kloof zou staan", die in de bres zou staan zoals Mozes had
gestaan. Maar er was niemand die leefde volgens Gods principes van gerechtigheid die voor de
mensen kon bemiddelen. Daarom kon God niet naar Satan gaan en zeggen: "Ik weet dat het
volk in uw rechtsgebied leeft; hun daden laten het zien. Maar er is een man die leeft volgens
mijn principes en hij bemiddelt voor hen, en u moet dat verzoek honoreren, althans voor het
moment. Hij zocht "een man onder hen" die "een muur" zou maken, die Gods wet van liefde
zou eren, "en in de bres zou staan", in het gat van de muur van bescherming, "namens het
land" dat het niet aan de Vernietiger zou moeten worden gegeven.
Als God zegt dat Hij "hun daden op hun eigen hoofd heeft beloond", zegt Hij niet dat Hij
hen straft omdat ze kwaadaardig zijn. God is immers een vergevingsgezinde God, een God van
genade. Wat Hij zegt is dat Hij hen, gezien alles wat we hebben bestudeerd, zal moeten laten
gaan. Hij zal ze moeten uitleveren, ze overleveren aan de Vernietiger, omdat ze door hun daden
hebben laten zien dat ze het koninkrijk van de Vernietiger hebben gekozen boven het
koninkrijk van God.
Voorbede was het thema van de discussie die plaatsvond tussen Abraham en Jezus onder de
terebintbomen van Mamre:
En de Heer zei: "Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, want Abraham zal zeker
een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend
worden?
En de Heer zei: "Omdat de verontwaardiging tegen Sodom en Gomorra groot is, en
omdat hun zonde zeer ernstig is, zal Ik nu naar beneden gaan en zien of zij het
helemaal gedaan hebben volgens de verontwaardiging die tot Mij is gekomen; en
zo niet, dan zal Ik het weten. Toen keerden de mannen zich af en gingen naar Sodom,
maar Abraham stond nog steeds voor de Heer. En Abraham kwam dichterbij en zei:
"Zou U ook de rechtvaardigen met de goddelozen vernietigen? Stel dat er vijftig
rechtvaardigen in de stad waren; zou U ook de plaats vernietigen en niet sparen
voor de vijftig rechtvaardigen die er waren? Verre van U om zoiets als dit te
doen, om de rechtvaardigen met de goddelozen te doden, zodat de
rechtvaardigen als de goddelozen zouden zijn; ver van U af! Zal de Rechter van
de hele aarde het niet goed doen?" Dus de Heer zei: "Als ik in Sodom vijftig
rechtvaardigen in de stad vind, dan zal ik alle plaats voor hen sparen." Toen
antwoordde Abraham en zei: "Voorwaar, ik, die slechts stof en as ben, heb het op
mijzelf genomen om tot de Heer te spreken: Stel dat er vijf minder waren dan

de vijftig rechtvaardigen; zou U de hele stad vernietigen bij gebrek aan vijf?"
Hij zei: "Als ik er vijfenveertig vind, zal ik haar niet vernietigen." En hij sprak nog eens
tot Hem en zei: "Stel dat er veertig worden gevonden?" Hij zei: "Ik zal het niet
doen omwille van de veertig." Toen zei hij, "Laat de Heer niet boos zijn, en ik zal
spreken. Stel dat er dertig worden gevonden? Hij zei: "Ik zal het niet doen als ik er
dertig vind." En hij zei: "Voorwaar, nu heb ik het op me genomen om tot de Heer
te spreken. Stel dat er twintig worden gevonden?" Hij zei: "Ik zal het niet
vernietigen omwille van de twintig." Toen zei hij: "Laat de Heer niet boos zijn en ik
zal slechts nog een keer spreken. Veronderstel dat er tien worden gevonden?"
En Hij zei: "Ik zal het niet vernietigen omwille van tien." Dus ging de Heer zijn weg
zodra Hij klaar was met het spreken met Abraham; en Abraham keerde terug naar zijn
plaats (Genesis 18:17-18, 20-33, onderstreping toegevoegd).
Abraham was een voorspreker voor Sodom en Gomorra. Hoe zit het met ons? Is er iemand
die voor de wereld bemiddelt in onze dagen? Wat staat er in de Schrift? Hebben we
boodschappers, zoals Stephen, die de waarheid naar het volk brengen en hen zo de kans geven
om te kiezen tussen de Schepper en de Vernietiger?
Na deze dingen zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, 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. Toen zag ik een andere engel opstijgen uit het oosten,
die het zegel van de levende God had. 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. Honderd en vierenveertigduizend van alle stammen van de kinderen van
Israël werden verzegeld (Openbaring 7:1-4).
God houdt Satan voorlopig op afstand. Hij zegt: "Schaadt de aarde, de zee en de bomen niet
totdat we de dienaren van onze God op hun voorhoofd hebben verzegeld". Als Gods
boodschappers, die het getuigenis van Jezus en zijn wet van de liefde hebben ontvangen,
verzegeld zijn, zullen zij het eeuwige evangelie delen waarover in Openbaring hoofdstuk
veertien, vers zes, wordt gesproken. De wereld zal dan de kans krijgen om het goede nieuws te
horen over Gods eeuwige karakter van de agape liefde. Maar als de wereld het eeuwige
evangelie verwerpt, dan zal de muur van bescherming ervan zonder twijfel vallen.
Vernietiging zal snel komen, als een plotselinge overstroming. Jesaja verklaart de snelheid
waarmee de verwijdering van deze metaforische beschermingsmuur de vernieling inbrengt:
Daarom zegt de Heilige van Israël:
"Omdat je dit woord veracht.
En vertrouwen in onderdrukking en perversiteit,
En vertrouw op hen,

Daarom zal deze onrechtvaardigheid voor u zijn
Als een bres klaar om te vallen,
Een bult in een hoge muur,
Wiens breuk komt ineens, in een oogwenk
(Jesaja 30:12-14, nadruk toegevoegd).
Een andere passage benadrukt Gods liefdevolle bezorgdheid en zorg voor het menselijk ras,
die tot uitdrukking komt door Zijn muur van bescherming, die Hij opricht om ons
"voortdurend" te beschermen.
Kan een vrouw haar verpleegkind vergeten,
En geen medelijden hebben met de zoon van haar schoot?
Ze mogen het toch wel vergeten,
Toch zal ik je niet vergeten.
Zie je, ik heb je ingeschreven op de palmen van mijn handen;
Je muren staan voortdurend voor me.
Uw zonen zullen zich haasten;
Jullie vernietigers en degenen die jullie hebben ontslagen...
Zal van je afgaan (Jesaja 49:15-16, nadruk toegevoegd)
God stuurt ook "wachters" op de muren, om de waarheid over Hem aan het volk te brengen,
om hen op de wegen van de Heer te houden, zodat ze beschermd worden tegen de vijand:
Ik heb wachters op uw muren gezet, O Jeruzalem;
Zij zullen nooit dag en nacht hun rust bewaren.
Jullie die over de Heer spreken, zwijgen niet,
En geef hem geen rust tot hij zich vestigt
En tot Hij Jeruzalem tot een lofzang op de aarde maakt (Jesaja 62:6-7, cursivering
toegevoegd).
Wat is er dan echt gebeurd bij Perazim? Jarenlang kregen de Filistijnen het licht van het
evangelie. Ze hadden ruimschoots de gelegenheid om zich bij de gelederen van God aan te

sluiten. Maar ze verwierpen het aanhoudend, en door op te staan tegen Gods volk verwierpen
ze Hem uiteindelijk.
Door oorlog te voeren tegen David, de gezalfde van God, verzegelden de Filistijnen hun
afwijzing van het evangelie en maakten ze een breuk in Gods muur van bescherming. Ze
werden wijd open gelaten, zoals de Egyptenaren dat waren geweest toen ze weigerden Gods
volk vrijheid te geven - kwetsbaar voor de aanvallen van Satan. Door oorlog te voeren tegen het
volk van God verwierpen zij God en zo kwam hun proeftijd tot een einde. Dit was niet omdat
God de deur voor hen sloot. Ze sloten hem zelf. Hun ongerechtigheid was tot aan de top
gevuld, wat betekent, dat zij het principe van de ongerechtigheid van Satan volledig hadden
geaccepteerd en Gods principe van de gerechtigheid hadden verworpen.
Toen stond de Heer op als teken dat Zijn voorspraak voor hen ten einde was gekomen en dat
daardoor hun proeftijd was afgesloten. Dit bewees dat zij zich hadden verzegeld in hun
afwijzing van Gods principes. En toen de afwijzers van Zijn genade zich opstelden om Zijn
volgelingen te vervolgen, stond Hij ook op om Zijn vervolgde volk in stand te houden.
God had al het licht gestuurd dat ze nodig hadden om een beslissing te nemen voor de God
van het leven, maar ze kozen voor de god van de dood en zijn principes van de dood. Dus gaf
de Heer hun vrijheid en tegelijkertijd bewoog Hij zich om Zijn eigen volk te beschermen.
De metaforische stad van de Filistijnen werd wijd open gelaten voor de aanval van Satan
door de "breuk in de muur" en de harde meester die ze hadden gekozen kwam als een vloed
binnen om hen snel te straffen. God gaf hen op, gaf hen over en Satan vernietigde hen "als een
doorbraak van het water", plotseling, in een oogwenk.
Ironisch genoeg werd David door Satan gebruikt om de vijand te vernietigen, net als vele
anderen die in dienst van God waren in het Oude Testament. Mozes had een Egyptenaar
gedood die dacht dat God het volk van de Farao zou verlossen door middel van destructieve
methoden zoals moord. Jozua vernietigde een groot aantal mensen toen hij eenmaal in het
beloofde land kwam. Elia doodde vierhonderdvijftig priesters van Baäl.
Maar David kon Gods tempel niet bouwen omdat hij te veel bloed aan zijn handen had. 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). Mozes was trouw aan alle waarheid die hij had. Hij zag zichzelf
als een dienaar, die een God diende die hij als een gewelddadige meester zag. Maar Jezus zag
Zichzelf als een Zoon, die een geweldloze God diende die een Vader was, een abba, een
"papa".
En van Jozua zegt Paulus dat hij niet de gever van de waarheid was, omdat Jozua ons niet de
waarheid kon geven die "rust" brengt in onze ziel. In het Boek van Hebreeën schreef Paulus
dat "als Jozua hen rust had gegeven, dan zou hij daarna niet meer over een andere dag hebben
gesproken" (Hebreeën 4:8).

Met andere woorden, als Jozua ons de volledige waarheid over God had gegeven, dan zou
God niet hebben gezegd dat er nog een dag zou komen waarop we zouden "rusten" van onze
werken van Goed en Kwaad. Jozua was een zondig, gevallen mens die slechts een soort Jezus
was, degene die ons volledig en werkelijk in het tegengestelde beloofde land zou brengen,
namelijk dat "nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin de gerechtigheid woont" (2 Petrus 3:13,
cursivering toegevoegd).
David, Mozes, Joshua, Elia, dit waren allemaal types die gemotiveerd waren door gedeeltelijke
kennis. Ze hadden niet de volledige kennis van Gods karakter. Alleen Jezus kan ons de ware
rust geven, want alleen Hij kan ons de ware kennis geven van Gods karakter van
geweldloosheid. David, Mozes, Jozua en Elia waren de sjablonen - wij die de kennis van de
Vader hebben die Jezus nu heeft geopenbaard moeten de rol van de antitypes vervullen. De
verantwoordelijkheid ligt op onze schouders "op wie het einde der tijden is gekomen" (1
Korintiërs 10:11).
Toen Petrus drie tabernakels wilde oprichten op de Transfiguratieberg ter ere van Mozes,
Elia en Jezus, onderbrak God hem onmiddellijk en zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik
goed bevallen ben. Hoor Hem! (Matteüs 17: 5)."
God zei tegen Peter: "Hoor Jezus, want alleen Jezus kent mijn karakter van de liefde. Alleen
Hij weet echt dat ik een liefhebbende Vader ben en geen hardvochtige meester. Alleen Hij
weet echt dat er geen mengeling is van Goed en Kwaad in Mijn karakter. Hoor Zijn getuigenis
van wie Ik ben en vergeet het getuigenis van Mozes en Elia in dit opzicht. Ze leefden wel naar
het licht dat ze hadden, en ze waren inderdaad types. Maar ze waren zondige, gevallen mensen
en veel van de dingen die ze deden waren niet in harmonie met Mijn karakter van de agape
liefde; ze deden ze in onwetendheid. Maar nu heb je Mijn Zoon. Hoor hem. Je bent niet langer
in onwetendheid."
De vernietiging van de Filistijnen in Perazim kwam als "een uitstulping in een hoge muur
waarvan het breken plotseling komt," als een stortvloed van water dat door een onderbreking
in een dam stroomt. Het gebeurde in een oogwenk.
Hetzelfde lot wacht op een ieder van ons die de enige ware God van de agape-liefde in onze
dagen afwijst. Vandaag is de dag van de verlossing. God roept ons op om Hem en Zijn wegen
van de agape liefde te kiezen, om te kiezen voor het heil en niet voor de vernietiging:
Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: "Als U UITDAGT, ZIJN STEM, HARDE UW
HAREN NIET als in de REBELLING, IN DE DAG VAN TRIJDELIJKHEID,
WAAR UW VADERS MIJN TESTEN, TRIJDEN MIJN TRIJDEN, EN ZIJN MIJN
WERKEN VORIG TIJDJAAR. 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', DUS IK ZWOER IN MIJN
WOEDE, 'ZE ZULLEN NIET IN MIJN RUST KOMEN'. ’ “ 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 "TODAY"

wordt genoemd, opdat niemand van jullie gehard wordt door de bedrieglijkheid van de
zonde (Hebreeën 3:7-13, cursivering toegevoegd).
We moeten oppassen dat we niet in onze harten dwalen als we Gods wegen niet kennen.
Wat zijn Zijn wegen? Er is maar één ware plek waar we Zijn wegen kunnen zien zonder dat we
bang zijn om bedrogen te worden: Jezus Christus. Jezus is de enige ware voorstelling van Gods
wegen.
"Pas op, broeders, opdat er in jullie geen kwaadaardig hart van ongeloof is om van de
levende God af te wijken." Pas op dat u niet gelooft in de God die alleen het leven is, 'de
levende God'. Want als we afwijken van deze levende God, die de enige ware God is, dan zal
hij ons moeten uitleveren aan de god van deze wereld die er reikhalzend naar uitziet om ons als
onderwerp van zijn koninkrijk te hebben. Het is niet God die we moeten vrezen. Wat we
moeten vrezen is Hem te ruilen voor de heerser van deze wereld.
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DE VALLEI VAN DE GIBEON

Want de Heer zal opstaan als op de berg Perazim, Hij zal boos zijn als in de Vallei van
Gibeon-dat Hij Zijn werk, Zijn ontzagwekkende [STRANGE - KJV] werk mag doen,
en Zijn daad, Zijn ongewone [STRANGE - KJV] daad, laten geschieden (Jesaja 28:21,
nadruk toegevoegd).
We hebben de woorden, termen en gebeurtenissen rond de woorden "sta op" "woede" en
"Perazim" bestudeerd. Nu moeten we uitzoeken wat er in Gibeon is gebeurd, want de Heer is
ook in Gibeon opgestaan, volgens Jesaja 28:21. Deze episode van de Bijbelse geschiedenis staat
in het Boek Jozua, hoofdstuk tien, verzen één tot veertien. Maar voordat we de relevante
passages lezen, zullen we een beetje achtergrondinformatie geven over de hoofdrolspelers in
dit drama.
Adonizedec was een Amorietenkoning (Amoriet is hetzelfde als Kanaäniet). Het woord
Amoriet betekent "zegger" (Brown-Driver-Briggs, BDB), "in de zin van publiciteit, dat wil
zeggen, bekendheid; dus een bergbeklimmer" (Strong's Concordance). De Amorieten
woonden in de bergachtige gebieden van Juda, voorbij de Jordaan.
Adonizedec was de koning van Jeruzalem voordat Jozua Israël die stad liet veroveren. Jozua
en zijn mannen hadden het naburige land stap voor stap veroverd. Zij hadden de steden
Jericho en Ai, die machtige steden waren, ingenomen. En de mannen van Gibeon - ook een
grote en machtige stad uit angst - hadden vrede gesloten met Israël, zij het door middel van
bedrog en sluwheid. Adonizedec, koning van Jeruzalem, keek naar dit alles. Uit angst dat ze de
volgende in de rij zouden zijn die vernietigd zou worden, en omdat hij weigerde vrede te
sluiten zoals Gibeon had gedaan, riep hij zijn buren op - vier Amorite koningen - om hun
krachten te bundelen en een bondgenootschap te sluiten tegen de stad Gibeon, die Jozua's
bondgenoot was. Dit is waar we de draad van het verhaal oppakken:
Daarom verzamelden de vijf koningen van de Amorieten, de koning van Jeruzalem, de
koning van Hebron, de koning van Jarmuth, de koning van Lachish, de koning van
Eglon, zich en trokken op, zij en al hun gastheren, en legerden zich voor Gibeon, en
voerden er oorlog tegen. En de mannen van Gibeon zonden naar Jozua naar het kamp
naar Gilgal, zeggende: Sla niet uw hand van uw knechten; kom snel tot ons, en red ons,
en help ons; want alle koningen der Amorieten, die in de bergen wonen, zijn tegen ons
verzameld. Zo is Jozua opgestaan uit Gilgal, hij, en al het volk van de oorlog met hem,

en al de machtige mannen van dapperheid. En de Here zeide tot Jozua: Vrees hen niet,
want Ik heb hen in uw hand bevrijd; er zal geen man van hen voor uw aangezicht
staan. Jozua kwam dan plotseling tot hen en ging de hele nacht uit Gilgal op. En de
Heer heeft hen voor het aangezicht van Israël ongedaan gemaakt, en heeft hen met een
grote slachting naar Gibeon gedood, en hen achtervolgd op de weg die naar Bethhoron
gaat, en hen geslagen naar Azechiël, en naar Makkedah. En het geschiedde, als zij voor
het aangezicht van Israël vluchtten, en op weg waren naar Bethhoron, dat de HEERE
grote stenen van de hemel op hen neer wierp naar Azechiël, en zij stierven; zij waren
meer die met hagelstenen stierven dan zij die de kinderen van Israël met het zwaard
doodden (Jozua 10:5-14, onderstreping toegevoegd).
Er zijn twee woorden die we in deze passage moeten bekijken: ze zijn "geleverd" en
"ongeschikt". "Bevrijd," wat in het Hebreeuws nâthan is, betekent "gegeven, gegeven, gegeven,
gegeven" (Gesenius Hebreeuws-Chaldee Lexicon). Merk op hoe dit woord ook elders wordt
gebruikt:
Gezegend is hij die de armen beschouwt; de HEERE zal hem in tijd van nood
verlossen. De HEERE zal hem bewaren en in leven houden, en hij zal gezegend
worden op de aarde; Gij zult hem niet verlossen aan de wil van zijn vijanden (Psalm
41:1-2, nadruk toegevoegd).
Degenen die "de armen beschouwen" zullen niet "verlost" worden, dat is nâthan,
overgeleverd "aan de wil van zijn vijanden". God zal hem 'verlossen' - dat is een ander woord,
mâlaṭ, wat betekent om te ontsnappen, weg te glippen, los te laten of te redden - in tijd van
moeilijkheden.
God "bevrijdde" (nâthan) de Amorietenkoningen van de wil van hun vijanden. Wie waren
hun vijanden? We zullen snel zien wie het was die hen werkelijk vernietigde.
Let op een andere passage waar hetzelfde woord "geleverd" (nâthan) wordt gebruikt:
Toch hebben ze de Allerhoogste God op de proef gesteld en geprovoceerd,
En hield zijn getuigenissen niet bij,
Maar keerde terug en handelde ontrouw zoals hun vaders;
Ze werden als een bedrieglijke boog aan de kant gezet.
Want ze provoceerden hem tot woede met hun hoge plaatsen,
En ontroerde hem tot jaloezie met hun gesneden beelden.
Toen God dit hoorde, was hij woedend,
En ik verafschuwde Israël ten zeerste,
Zodat hij het tabernakel van Shiloh verloor,
De tent die hij onder de mannen had geplaatst,

En leverde zijn kracht in gevangenschap,
En zijn glorie in de hand van de vijand.
Hij gaf zijn volk ook over aan het zwaard,
En was woedend op zijn erfenis.
Het vuur verteerde hun jonge mannen,
En hun dienstmeisjes werden niet in het huwelijk gegeven.
Hun priesters vielen bij het zwaard,
En hun weduwen maakten geen klaagzang
(Psalm 78:56-74, nadruk toegevoegd).
God "leverde Zijn kracht in gevangenschap, en Zijn glorie in de hand van de vijand." Wie
waren God's "kracht" en Zijn "glorie"? Zij waren 'Zijn volk', die Hij ook 'overgaf aan het
zwaard'.
In het volgende voorbeeld geeft hij "ze in de hand van de heidenen":
Daarom werd de toorn van de Heer tegen zijn volk aangewakkerd,
Zodat hij zijn eigen erfenis verafschuwde.
En hij gaf ze in de hand van de heidenen,
En degenen die hen haatten, regeerden over hen.
Hun vijanden hebben hen ook onderdrukt,
En ze werden ondergeschikt gemaakt aan hun hand.
Vele malen heeft hij ze afgeleverd;
Maar ze kwamen in opstand in hun raad,
En werden laag gebracht voor hun ongerechtigheid...
(Psalm 106:40-43, nadruk toegevoegd).
God gaf Zijn volk in de hand van de heidenen, "zij die hen haatten en over hen regeerden".
Onder hen werd Gods volk 'onderdrukt' en 'onderworpen'. Waarom "bevrijdde" God hen in
de handen van hun vijanden? Eerder in Psalm 106 lezen we waarom:
Zij hebben de volkeren niet vernietigd [ZIE HOOFDSTUK EIGHTEEN],
Van wie de Heer hen had bevolen,

Maar ze mengden zich met de heidenen...
En leerden hun werken;
Ze dienden hun idolen,
Wat voor hen een valstrik werd.
Ze hebben zelfs hun zonen opgeofferd
En hun dochters aan demonen,
En vergiet onschuldig bloed,
Het bloed van hun zonen en dochters,
die ze hebben opgeofferd aan de afgoden van Kanaän;
En het land was vervuild met bloed.
Zo werden ze bevlekt door hun eigen werken,
En speelden de hoer door hun eigen daden...
(Psalm 106:34-39, nadruk toegevoegd).
In dezelfde context gebruikte Jesaja ook het woord nâthan:
Kom dichterbij, jullie naties, om te horen;
En let op, jullie mensen!
Laat de aarde horen, en alles wat er in zit,
De wereld en alle dingen die daaruit voortkomen.
Want de verontwaardiging van de Heer is tegen alle volkeren,
En zijn woede tegen al hun legers;
Hij heeft ze volledig vernietigd,
Hij heeft ze overgegeven aan de slacht
In de volgende passage taunt Rabshakeh, de Assyrische, de Israëlieten, en hij gebruikt het
woord nâthan op dezelfde manier:
(Jesaja 34:1-2, nadruk toegevoegd). Toen stond de Rabshakehakeholder en riep met
luide stem in het Hebreeuws: "Hoor de woorden van de grote koning, de koning van
Assyrië! Zo zegt de koning: 'Laat Hizkia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen
verlossen, en laat Hizkia u ook niet op de Heer vertrouwen en zeggen: 'De Heer zal

ons zeker verlossen, deze stad zal niet in de hand van de koning van Assyrië
worden gegeven. "(Jesaja 36:13-15, nadruk toegevoegd).
Jeremiah ook, gebruikte nâthan op dezelfde manier:
De wijzen schamen zich,
Ze zijn verbijsterd en genomen.
Zie, ze hebben het woord van de Heer verworpen;
Welke wijsheid hebben ze dan?
Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven,
En hun velden aan hen die ze zullen erven;
Want van de minste tot de grootste
Iedereen wordt aan gierigheid gegeven;
Van de profeet zelfs tot de priester
Iedereen dealt ten onrechte (Jeremiah 8:9-10, nadruk toegevoegd)
Is het logisch om te denken dat God iemands vrouw letterlijk aan een andere man zou
geven? Natuurlijk niet, dat is absoluut niet hoe God zich gedraagt! Wat dit zegt is dat, omdat
het volk "het woord van de Heer" had verworpen, ze zouden worden overgeleverd aan wat ze
hadden gekozen, het hen aan wijsheid zou ontbreken en zo gewelddadig zou zijn, dat de
mannen de vrouwen van andere mannen zouden nemen.
In de volgende passage laat God zien hoe moeilijk het voor Hem is om iemand op te geven
die Hij liefheeft:
Ik heb mijn huis verlaten, ik heb mijn erfenis verlaten;
Ik heb de dierbare geliefde van Mijn ziel in de hand van haar vijanden gegeven (Jeremia
12:7, cursivering toegevoegd).
Het laatste voorbeeld dat we zullen geven is genomen van Micha, waar God Zijn volk
vertelde dat Hij hen zou opgeven totdat de Messias zou komen. Dit is wat er in dit vers staat:
"Maar jij, Bethlehem Ephrathah.
Alhoewel je klein bent onder de duizenden Juda's,

Maar toch zal uit jullie naar Mij komen
De Ene is de Heerser in Israël,
Wiens gaan uit van oud,
Van eeuwigdurend."
Daarom zal hij ze opgeven,
Tot de tijd dat zij die aan het bevallen is, bevallen is;
Dan is het overblijfsel van zijn broeders...
Zal terugkeren naar de kinderen van Israël
(Micah 5:2-3, nadruk toegevoegd).
Wat dit vers voorspeld is, is in feite wat er gebeurd is. Niet omdat God wilde dat het zo zou
zijn, maar omdat de mensen zo ver van Hem af waren gegaan dat ze niet meer wilden luisteren
naar wat Hij hen probeerde te vertellen. Zo is er van Maleachi, het laatste boek van het Oude
Testament, tot het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs, wanneer Maria Jezus
baart, een kloof van ongeveer vierhonderd jaar waarin er geen profeten in Israël waren.
Het volgende woord dat we willen bestuderen is het woord "discomfit." In het Hebreeuws is
dit woord hāmam, wat betekent "in beweging brengen... om aan te sturen, te storen, in
beroering te brengen, op de vlucht te slaan... om volledig te vernietigen, om uit te sterven"
(Gesenius Hebreeuws-Chaldee Lexicon).
Het woord hāmam komt dertien keer voor in het Oude Testament.
Nu geschiedde het, in de ochtendwacht, dat de HEER op het leger van de
Egyptenaren neerkeek door de pilaar van vuur en wolk, en Hij verontrustte het leger
van de Egyptenaren (Exodus 14:24, cursivering toegevoegd).
"Ik zal Mijn angst voor u sturen, Ik zal verwarring zaaien [KJV SAYS "DESTROY
ALL THE PEOPLE"] onder al de mensen tot wie u komt, en zal al uw vijanden u de
rug toekeren (Exodus: 23:27, cursivering toegevoegd).
Want voorwaar, de hand van de HEER was tegen hen, om hen te vernietigen vanaf
het midden van het kamp totdat ze werden verteerd (Deuteronomium 2:15, nadruk
toegevoegd).
Dus de HEER leidde (DISCOMFITTED, KJV) hen voor Israël, doodde hen met een
grote slachting in Gibeon, achtervolgde hen langs de weg die naar Beth Horon gaat, en
sloeg hen neer tot aan Azechiël en Makkedah (Jozua 10:10, nadruk toegevoegd).
En de HEER leidde (DISCOMFITTED, KJV) Sisera en al zijn strijdwagens en zijn
hele leger met de rand van het zwaard voor Barak; en Sisera vertrok uit zijn strijdwagen
en vluchtte te voet weg (Rechters 4:15, cursivering toegevoegd).

Nu Samuël het brandoffer aanbood, kwamen de Filistijnen in de buurt van de strijd
tegen Israël. Maar de Heer donderde die dag met een luide donder op de Filistijnen en
verwarde hen zo dat ze voor Israël werden overwonnen (1 Samuël 7:10, onderstreping
toegevoegd).
Nu kwam de Geest van God over Azaria, de zoon van Oded. En hij ging naar buiten
om Asa te ontmoeten, en zei tegen hem: "Hoor mij, Asa, en alle Judah en Benjamin.
De Heer is bij u terwijl u bij Hem bent. Als jullie Hem zoeken zal Hij door jullie
gevonden worden, maar als jullie Hem verlaten zal Hij jullie in de steek laten.
Israël is lange tijd zonder de ware God geweest, zonder een onderwijzend priester en
zonder wet; maar toen zij zich in hun moeilijkheden tot de Here God van Israël
wendden en Hem zochten, werd Hij door hen gevonden. En in die tijd was er geen
vrede voor degene die naar buiten ging, noch voor degene die binnenkwam, maar grote
onrust was er over alle inwoners van het land. Dus werd de natie vernietigd door de
natie, en de stad door de stad, want God trof hen met elke tegenspoed (2 Kronieken
15:1-6, nadruk toegevoegd).
De Joden accepteerden dus de gewoonte die zij waren begonnen, zoals Mordechai hen
had geschreven, omdat Haman, de zoon van Hammedatha de Agagiet, de vijand van
alle Joden, tegen de Joden had geplant om hen te vernietigen, en Pur (dat wil zeggen
het lot) had geworpen, om hen te verslinden en te vernietigen (Esther 9:23-24,
cursivering toegevoegd).
De Heer donderde uit de hemel en de Allerhoogste sprak Zijn stem, hagelstenen en
kolen van vuur. Hij zond Zijn pijlen uit en verstrooide [DISCOMFITED, KJV] de
vijand (Psalm 18:13-14, nadruk toegevoegd).
Buig uw hemel, o Heer, en kom naar beneden;
Raak de bergen aan, en ze zullen roken.
Flits de bliksemschichten uit en verstrooi ze;
Schiet je pijlen uit en vernietig ze.
Strek je hand uit van bovenaf;
Red me en verlos me uit grote wateren,
Van de hand van buitenlanders,
Wiens mond leugenachtige woorden spreekt,
En wiens rechterhand een rechterhand van leugenachtigheid is...
(Psalm 144:5-8, nadruk toegevoegd).
Met een nieuw begrip van wat deze twee woorden betekenen, is het beeld dat we beginnen te
zien dat de plotselinge komst van Joshua en zijn leger Adonizec's vijf-koning alliantie volledig
heeft verrast. Ze raakten volkomen in de war. Maar het was niet alleen Jozua's onverwachte

verschijning die voor zoveel opschudding zorgde in het vijandelijke kamp. God had ze bevrijd,
Hij had ze opgegeven, en ze overgeleverd aan hun ware leider, Satan. Op het moment dat dat
gebeurde, waren ze "ongemakkelijk". Ze waren gevuld met zoveel angst, terreur en afschuw
dat ze hun verstand verloren. Ze handelden niet meer eensgezind als een leger, maar ieders
gedachten werden alleen nog maar gericht op het redden van zichzelf, in plaats van samen te
vechten als een eenheid. Wat er vervolgens gebeurde is dat ze de enige ontsnappingsroute
vonden, en ze renden de weg die omhoog gaat, naar Bethhoron.
Hier moeten we opnieuw de vraag stellen: wie heeft er zo'n terreur in hen veroorzaakt? Was
het God? Of was het Satan? Kan de angst van God komen? Let op de passage uit 2 Timothy:
Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht en van liefde en
van een gezonde geest (2 Timoteüs 1:7).
God is hetzelfde, altijd. Hij verandert niet. God gebruikt angst wel als een wapen. Nogmaals,
we dringen er bij de lezer op aan om een blik te werpen op die uitgebreide studie over angst in
ons tweede boek, God op proef: Hebben we gelogen? Is God een moordenaar?
Wat er vervolgens gebeurde is dat toen Adonizec en zijn bondgenoten van de berg
afkwamen naar Bethhoron, "dat de HEER grote stenen van de hemel op hen neer wierp naar
Azechiël, en zij stierven; zij waren meer die stierven met hagelstenen dan zij die de kinderen
van Israël met het zwaard doodden".
Gefeliciteerd, grote stenen uit de hemel, bliksemschichten. Op dit punt zouden deze
woorden een belletje moeten gaan rinkelen, vooral bij degenen die kennis hebben van de
Griekse mythologie. Neem bijvoorbeeld de mythologische god Zeus: hij was de god van de
hemel, de heer van de regen. Hij was de Griekse tegenhanger van Baäl, die de god van de
Amorieten was. Het volgende is een typische afbeelding van Zeus:
...zijn wapen was een bliksemschicht die hij naar hen wierp die hem ontevreden of
getrotseerd waren, vooral leugenaars en eedbrekers...heerser over de hemel en de aarde,
de god van alle natuurverschijnselen aan de hemel, de heerser van de staat, de vader
van goden en mensen, en hij kon alle natuurverschijnselen met betrekking tot de
lucht en de hemel, zoals stormen, stormen en intense duisternis, creëren...Als de
vader van de mensen had hij een vaderlijke belangstelling voor de daden en het welzijn
van de stervelingen. Hij waakte over hen met een tedere solicultuur, die waarheid,
liefdadigheid en eerlijkheid beloonde, terwijl hij meineed en wreedheid streng bestrafte.
Zelfs de armste en meest verlaten zwerver kon in deze god een machtige pleitbezorger
vinden, want hij eiste als wijze en barmhartige vaderlijke figuur dat de rijke bewoners
van de aarde aandacht zouden hebben voor de behoeften van hun minder bedeelde
medeburgers (http://www.greekmythology.com/Olympians/Zeus/zeus.html).
Zeus heeft een verwarrend karakter. Hij lijkt zich bezig te houden met mensen, vooral de
minder bedeelden. Hij lijkt vaderlijk te zijn. Hij lijkt "waarheid, liefdadigheid en eerlijkheid" te
belonen. Maar hij straft ook "meineed en wreedheid." "Zijn wapen was een bliksemschicht die
hij naar hen wierp die hem niet bevielen of tarten, vooral leugenaars en eedbrekers." Zeus is

een god van beloning en straf, een god van Goed en Kwaad. Hij zal sommigen belonen en
anderen straffen zoals hij dat wil.
Degenen die de goden aanbidden, geven zich over aan de wrede gerechtigheid van deze
wispelturige heerser. Daarom waarschuwde God de mensen om niet te buigen voor de goden
om hen heen. Want als zij ervoor kozen om deze god te volgen, dan zou God, de ware God
van de liefde, hun keuze moeten eren en volgens de gerechtigheid die uit de hemel is
geopenbaard, zou Hij hen moeten overleveren aan hun Vernietiger. God zou zijn
terughoudendheid moeten wegnemen van deze wrede demon en het volk zou openstaan voor
de vernietigende grillen van de demon.
De Internationale Bijbelencyclopedie verbindt Baäl met Zeus. Er is geen verschil tussen hen;
het zijn gewoon verschillende namen, in verschillende tijden en op verschillende plaatsen, voor
dezelfde demon:
De Fenicische schrijver Sanchuniathon (Philo Byblius, Fragmenta II) zegt dan ook dat
de kinderen van de eerste generatie van de mensheid "in tijden van droogte hun
handen uitstrekten naar de hemel in de richting van de zon; want zij beschouwden hem
als de enige Heer van de hemel, en noemden hem Beel-samen, wat 'Heer van de
hemel' betekent in de Fenicische taal en gelijk staat aan Zeus in het Grieks".
Baal-Shemaim had een tempel in Umm el-Awamid tussen Acre en Tyrus, en zijn naam
is te vinden in inscripties uit de Fenicische koloniën van Sardinië en Carthago.
http://biblehub.com/topical/b/baal.htm (nadruk toegevoegd).
In het boek Job zien we deze god heel duidelijk aan het werk. Hij kan vuur uit de hemel
sturen, kan grote winden sturen, mensen zijn destructieve manieren bijbrengen en zo eindigen
met elkaar te vernietigen en ziekte en verdriet op de mens te brengen. De wonden van Job zijn
een getuigenis van hoe Satan in staat is het menselijk lichaam te teisteren.
De Internationale Bijbelencyclopedie bevestigt de dualiteit van het Goede en het Kwade van
Baäl:
Als de Zonnegod werd Baäl onder twee aspecten vereerd: weldadig en vernietigend.
Aan de ene kant gaf hij licht en warmte aan zijn aanbidders; aan de andere kant
vernietigde de hevige hitte van de zomer de vegetatie die hij zelf tot stand had
gebracht. Daarom werden menselijke slachtoffers aan hem geofferd om zijn woede te
sussen in de tijd van de pest of andere problemen, waarbij het slachtoffer meestal de
eerstgeborene
van
de
offeraar
was
en
levend
verbrand
werd.
http://biblehub.com/topical/b/baal.htm
Toen God ze eenmaal losliet, leden de Amorieten de toorn van Satan. God had de
Vernietiger vierhonderd jaar lang tegengehouden van de Amorieten. Abram had hun lot in een
droom gezien:
Toen de zon onderging, viel er een diepe slaap op Abram; en zie, afschuw en grote
duisternis vielen op hem. Toen zei Hij tot Abram: "Weet zeker dat jullie nakomelingen
vreemden zullen zijn in een land dat niet van hen is, en dat ze hen zullen dienen en dat

ze hen vierhonderd jaar zullen treffen. En ook het volk dat zij dienen zal Ik
beoordelen; daarna zullen zij met grote bezittingen tevoorschijn komen. Wat u betreft,
u zult in vrede naar uw vaders gaan; u zult begraven worden op een goede oude dag.
Maar in de vierde generatie zullen zij hier terugkeren, want de ongerechtigheid van de
Amorieten is nog niet compleet" (Genesis 15:12-16, cursivering toegevoegd).
"De onrechtvaardigheid van de Amorieten is nog niet compleet." Hier is die metafoor van de
beker vol ongerechtigheid - en ongerechtigheid is dat belonings- en bestraffingsprincipe dat
Lucifer's hart vulde in het begin van zijn rebellie tegen Gods onvoorwaardelijke liefde. Als
deze beker eenmaal vol was, zouden de mensen in kwestie volledig doordrongen zijn van
Satan's principe van ongerechtigheid - de Kennis van Goed en Kwaad. Zij waren "vervuld van
ongerechtigheid" (Romeinen 1:29), en net als de antediluvianen, "was elke bedoeling van de
gedachten van zijn hart alleen maar kwaadaardig voortdurend" (Genesis 6:5).
De Amorieten hadden vierhonderd jaar lang het licht dat God op hen had laten schijnen,
verworpen. Maar pas toen zij zich organiseerden om het volk van God tegen te werken en te
vernietigen, was hun beker van ongerechtigheid echt vol; toen gaf God hen eindelijk op.
We zien hier hetzelfde mechanisme dat we eerder zagen. Net als de Filistijnen, vervolgden de
Amorieten of gingen ze ten strijde tegen het volk van God. Door dit te doen vulden ze hun
beker van ongerechtigheid en verzegelden ze hun afwijzing van het evangelie. Toen wist de
Heer dat ze voorbij het punt van terugkeer waren gegaan, en Satan eiste de jurisdictie over hen
op. Toen stond God op om Zijn volk in stand te houden, terwijl Satan als een vloed het
vijandelijke kamp binnenkwam om het volkomen ongeschikt te maken, te terroriseren en te
vernietigen. In feite wachtte Satan al vierhonderd jaar op dit moment! Toen God's
terughoudendheid eindelijk werd weggenomen, stuurde Satan grote stukken hagel uit de hemel,
en het Bijbelse verslag zegt dat er meer stierven door de hagel dan door het zwaard van Jozua's
leger.

19

ZE VOLLEDIG TE VERNIETIGEN

Op dit punt vinden we het nodig om de passage uit Psalm honderdzesentwintig aan te
pakken, waarin God duidelijk een bevel lijkt te hebben gegeven aan Zijn volk om de heidense
volken die hen omringen te vernietigen. Wij zullen de betreffende passage nog een keer ter
beschikking stellen:
Zij [ISRAEL] hebben de volkeren niet vernietigd,
Van wie de Heer hen had bevolen,
Maar ze mengden zich met de heidenen...
En leerden hun werken;
Ze dienden hun idolen,
Wat voor hen een valstrik werd.
Ze hebben zelfs hun zonen opgeofferd
En hun dochters aan demonen,
En vergiet onschuldig bloed,
Het bloed van hun zonen en dochters,
die ze hebben opgeofferd aan de afgoden van Kanaän;
En het land was vervuild met bloed.
Zo werden ze bevlekt door hun eigen werken,
En speelden de hoer door hun eigen daden.
Daarom werd de toorn van de Heer tegen zijn volk aangewakkerd,
Zodat hij zijn eigen erfenis verafschuwde...
(Psalm 106:34-40, nadruk toegevoegd).

De psalmist schrijft dat toen Israël de Jordaan overstak om het Beloofde Land over te
nemen, zij "de volkeren waarover de Heer het bevel had gegeven niet vernietigden". De hier
genoemde "volkeren" waren heidense volkeren; zij aanbaden de goden.
Om deze passage te begrijpen, moeten we onszelf een paar vragen stellen: wanneer heeft
God de kinderen van Israël voor het eerst het bevel gegeven om de god-verlovingsvolkeren
van het land te vernietigen? Wat waren de exacte woorden die in dat bevel werden gebruikt?
Komen de latere toepassingen van dat bevel overeen met de oorspronkelijke bedoeling die Hij
had toen Hij het bevel voor het eerst gaf? Waar vinden we het eerste geval van dit bevel dat in
Psalm 106:34 wordt geschetst?
De eerste vermelding van dit commando staat in Exodus hoofdstuk drieëntwintig. Let op
wat God had gezegd:
Want Mijn engel zal voor jullie gaan en jullie in de Amorieten en de Hettieten en de
Perizzieten en de Kanaänieten en de Levenden en de Jebusieten brengen; en Ik zal ze
afsnijden. Jullie zullen je niet neerbuigen voor hun goden, noch hen dienen, noch doen
wat zij doen, maar jullie zullen hen volledig omverwerpen en hun heilige pilaren
volledig afbreken. "Zo zult u de Heer, uw God, dienen en Hij zal uw brood en uw
water zegenen. En ik zal de ziekte van jullie wegnemen. Niemand zal een miskraam
krijgen of onvruchtbaar zijn in jullie land; ik zal het aantal van jullie dagen vervullen.
"Ik zal Mijn angst voor jullie sturen, Ik zal verwarring zaaien onder al de mensen tot
wie jullie komen en Ik zal al jullie vijanden de rug naar jullie toe laten keren. En Ik zal
de horzels voor jullie laten komen, die de Hiviet, de Kanaäniet en de Hettieten van
voor jullie zullen verdrijven. Ik zal ze niet binnen een jaar verdrijven, opdat het land
niet verlaten wordt en de beesten van het veld te talrijk voor u worden. Beetje bij beetje
zal ik ze verdrijven van voor jullie, totdat jullie zijn toegenomen en jullie het land erven.
En ik zal jullie grenzen stellen van de Rode Zee tot de zee, Filistia, en van de woestijn
tot de rivier. Want ik zal de bewoners van het land in uw hand verlossen, en u zult ze
voor u verdrijven. Je zult geen verbond met hen sluiten, noch met hun goden. Zij
zullen niet in uw land wonen, opdat zij u niet doen zondigen tegen Mij. Want als jullie
hun goden dienen, dan zal het voor jullie zeker een strik zijn" (Exodus 23:23-33).
Zelfs op het eerste gezicht is deze passage zeer verhelderend. Sommige van de hier gebruikte
taal is ons al bekend geworden en we kunnen gerust stellen dat er veel meer achter deze
woorden schuilgaat dan op het eerste gezicht lijkt.
Neem bijvoorbeeld de woorden "Ik zal ze afsnijden". Wat bedoelde God toen Hij zei dat Hij
ze zou "afsnijden"? In het Hebreeuws is "ze afsnijden" geen zin, maar een enkel woord, het
woord kāhad. Het Theologische Woordenboek van het Oude Testament (TWOT) definieert kāhad als
volgt:
972 (kad) schoppen, verstoppen, afsnijden, afsnijden, desolaat maken. Dit werkwoord,
dat in de Nilhal, Piel en Hiphil voorkomt, komt tweeëndertig keer voor in het Oude
Testament. Het betekent iets achterhouden, weigeren het bekend te maken. Aangezien

iets dat onbekend is geen zelfstandig bestaan heeft, duidt het werkwoord ook op het
niet bestaan of de uitweiding van het werkwoord.
Het Gesenius Hebreeuws-Chaldee Lexicon helpt ons dit woord een beetje beter te begrijpen. Er
staat dat kāhad betekent "ontkennen, ontkennen". God ging deze mensen verwerpen. Hij ging
ze uit zijn koninkrijk verdrijven omdat ze niet langer in zijn rechtsgebied waren. Ze hadden
ervoor gekozen om de jurisdictie van de goden over te dragen. Daarom was God's bevel aan
Zijn volk met betrekking tot hen:
Gij zult u niet neerbuigen voor hun goden, noch hen dienen, noch naar hun werken
doen; maar gij zult hen volledig omverwerpen en hun heilige pilaren volledig afbreken.
Het is gemakkelijk voor ons om een oppervlakkige lezing van dit bevel te doen en het zo te
interpreteren dat God wilde dat de Israëlieten alle Amorieten en de Hettieten en de Perizzieten
en de Kanaänieten en de Hivieten en de Jebusieten volledig zouden doden. Maar is dit wat de
tekst zegt? Is dit wat God zei?
Laten we eens kijken naar enkele van deze woorden. Neem de woorden "volledig
omverwerpen." Deze twee Engelse woorden zijn in feite één enkel Hebreeuws woord, hâras,
dat twee keer is geschreven. Het herhalen van een woord is de Hebreeuwse manier om een
overtreffende trap te maken, daarom wordt hâras hâras vertaald als "volkomen vernietigen".
Hâras is een primitieve wortel, wat betekent:
slaan, afbreken, afbreken, doorbreken, vernietigen, omverwerpen, oprapen, afbreken,
omverwerpen, vernielen, vernietigen, volslagen (TWOT).
Het klinkt heel duidelijk dat wat God bedoelde voor de Israëlieten was om hun heidense
buren volledig te vernietigen en te doden. Maar is dat echt zo? Let op wat TWOT verder zegt
over dit woord: "deze wortel betekent vernietigen door het afbreken van bijvoorbeeld
stadsmuren, huizen en forten".
Is het je opgevallen dat hâra's niet worden gebruikt in de context van het vernietigen of
doden van mensen? Toen God Zijn volk vertelde dat ze werden verondersteld om "hen volledig
omver te werpen en hun heilige pilaren volledig af te breken", had Hij het over het vernietigen
van hun "pilaren", hun gebeeldhouwde afgoden - en niet over het doden van de mensen zelf!
Dat dit het geval is, blijkt uit de rest van Gods bevel aan het volk in Exodus drieëntwintig,
want verderop lezen we dat God "verwarring zou stichten onder het hele volk". Je kunt geen
verwarring veroorzaken onder degenen die al dood zijn.
De "verwarring" die God noemt heeft te maken met de zinsnede die eraan voorafgaat: "Ik
zal Mijn angst voor jullie sturen, Ik zal verwarring zaaien onder alle mensen tot wie jullie
komen en Ik zal jullie vijanden de rug laten toekeren".
Wat bedoelde God toen Hij zei dat Hij Zijn "angst" voor hen zou sturen? Het Hebreeuwse
woord voor "angst" dat hier wordt gebruikt is 'êymâh 'êmâh, en het betekent:

angst; concreet een afgod (als een schrikbeeld): - vrees. angst, afschuw, afgod, vreselijk,
terreur (Sterke Concordantie).
Dit is echte angst waar God het over heeft; het is horror, terreur, absolute hartverscheurende
angst. Dan, in de Nieuwe Koning James Vertaling, zegt Hij dat Hij "verwarring zou stichten
onder het volk." Maar als je de King James Version leest, zul je merken dat de vertalers er voor
kozen om te zeggen dat God het volk zou "vernietigen" in plaats van "verwarren". Maar het
Hebreeuwse woord voor "vernietigen" gebruikte hier weer dat woord hâmam, wat, zoals we
eerder zagen, ook "verwarring" en "ongeschiktheid" kan betekenen. TWOT beschrijft hâmam
zo:
De basisbetekenis van dit woord lijkt te zijn "aandacht geven aan" in de negatieve zin,
dat wil zeggen, "lastigvallen", "problemen", vaak met het doel om paniek te zaaien. Dit
werkwoord wordt dertien keer gebruikt. Tien keer is God het onderwerp. Hiervan is
vijf keer het voorwerp de vijand van Israël, die door God in paniek wordt gebracht.
(Zie I Sam 7:10; Ex 14:24; Ex 23:27; Josh 10:10; Jud 4:15; en ook II Chr 15:6 met een
meer algemeen onderwerp). Het duidt dus op een belangrijk aspect van de heilige
oorlog.
Dit is een uiterst belangrijk woord dat we moeten begrijpen, want zoals TWOT uitlegt, duidt
dit woord "een belangrijk aspect van de heilige oorlog" aan. Hâmam wordt altijd gebruikt in de
context van "de toorn van God". Dat gezegd hebbende, is het waar dat een van de definities
van hâmam ook "vernietigen" is. Maar het is de 'verwarring', de angst, en de niet onderdrukte
satanische woede en het geweld dat vernietigt, zoals we zagen in het vorige hoofdstuk. TWOT
zegt dat hâmam "de ontzagwekkende angst oproept, geïnspireerd door een machtig leger". Dus
we zien dat God iets zou doen waardoor deze mensen uit hun hoofd zouden schrikken, en we
zullen snel zien naar welk leger dit verwijst.
Wat we hier zien is precies hetzelfde als in het dal van Gibeon, toen de Amorieten en hun
bondgenoten zich verzetten tegen de oorlog tegen de stad Gibeon en het volk van God. God
deed daar iets wat zo'n angst zou veroorzaken dat ze in een vreselijke paniek, vreselijke
verwarring, totale paniek en angst zouden raken.
Dit wordt bevestigd door de volgende zinsnede: "en zal al je vijanden de rug naar je toe laten
keren." Wat betekent dit? Gesenius legt uit dat hun rug toekeren betekent dat ze op de vlucht
zouden worden gezet. Ze zouden weglopen in totale angst. En dit is precies wat er gebeurde,
zoals we zagen.
We zien dus dat wat er zou gebeuren, is dat op het moment dat God aan Satan en zijn legers
toestemming gaf om het over te nemen, op het moment dat God ze aan Satan overdroeg en ze
opgaf, Satan ze zo bang zou maken dat ze hun verstand zouden verliezen en niet alleen zouden
vluchten voor hun leven, maar ook elkaar zouden vernietigen. Dit is het resultaat van het
verlaten van God om de goden te volgen.

Hoe zit het met die horzels? Wat betekent dat? Ging God een leger van stekende bijen sturen
om die heidenen lastig te vallen en te kwetsen? Daar lijkt het wel op, hè? Maar wat een
sadistisch beeld van God zou dit ons geven! Kunnen we het ons veroorloven om dit op het
eerste gezicht te nemen zonder te onderzoeken wat het werkelijk betekent? Zijn we bereid
genoegen te nemen met een tiranniek beeld van God zonder op zijn minst op zoek te gaan
naar een beter antwoord?
"En ik zal hoorns voor u sturen, die de Hivite, de Kanaänite en de Hittite van voor u
zullen verdrijven."
Gesenius stelt dat sommigen eraan twijfelen dat dit letterlijk moet worden genomen, maar
dat het eerder een metafoor is voor "het aanduiden van verschillende soorten kwalen en
calamiteiten". Dit is absoluut in overeenstemming met de vervloekingen van Deuteronomium
28 waar God alles schetste wat er met de mens kan gebeuren als hij Hem en zijn
levensadviezen in de steek laat. Wanneer we het handboek van de Schepper niet volgen, beginnen
er echt slechte dingen te gebeuren met ons en de mensen om ons heen! En dit is precies wat er
gebeurde met de naties die er niet voor kozen om God's levengevende instructies op te volgen.
In Jozua 24: 12 worden de horzels weer genoemd als Gods methode van bevrijding:
Ik stuurde de horzel voor u, die hen van voor u verdreef, ook de twee koningen van de
Amorieten, maar niet met uw zwaard of met uw boog (Jozua 24:12, onderstreping
toegevoegd).
Hier zien we hoe duidelijk God erop wijst dat er een reeks van oorzaken en gevolgen nodig
zijn om het land vrij te maken voor de Israëlieten om het in bezit te nemen. Ze waren niet
bedoeld om hun zwaarden en bogen te gebruiken! En toch zien we in Jozua hoofdstuk tien dat
Jozua het zwaard gebruikt en alle mensen om hem heen volledig doodt. Dit was absoluut niet
Gods wil, want Hij had in Exodus drieëntwintig gezegd:
Ik zal ze niet binnen een jaar verdrijven, zodat het land niet verlaten wordt en de beesten van
het veld te talrijk voor je worden. Beetje bij beetje zal ik ze verdrijven van voor je, totdat je
bent toegenomen, en je het land erft.
Het bevel van God om de volkeren van het land volledig te vernietigen was geen bevel om
ze volledig te doden. God zelf, op Zijn eigen manier - op de weg van de gerechtigheid - ging
Zijn volk het Beloofde Land geven. Hij wilde niet dat de volkeren van het land werden
afgeslacht. In feite was Hij niet eens van plan om ze in een jaar te verdrijven. Het zou
geleidelijk aan gebeuren, op God's eigen manier om hen de vrijheid te geven zich van Hem te
distantiëren. En als ze dat deden, zouden ze beginnen uit te sterven. God zou wachten tot de
dingen hun natuurlijke loop zouden nemen, ook al moet het een pijnlijk iets zijn geweest om
ze zichzelf te zien vernietigen.
God, die liefdesonafhankelijk is, hield van die Amorites en Hittites en Perizzites en de
Kanaänites en Hivites en Jebusites. Ja, God hield net zoveel van hen als Hij van jou en mij

houdt! Maar ze hielden niet van God. Daarom luisterden ze niet naar God's raadgevingen,
instructies, waarschuwingen en als gevolg daarvan vielen ze ten prooi aan wat er gebeurt als we
God's wijsheid verloochenen. Hetzelfde kan met jou en mij gebeuren, want Gods koninkrijk is
absoluut en onpartijdig. We hebben twee manieren om te kiezen: de manier van leven en de
manier van sterven. Als we niet voor de weg van het leven kiezen, gaan we automatisch over
op de weg van de dood.
Naarmate de mensen van het land zich meer en meer verschansten in hun kwaadaardige en
boosaardige manieren, kwamen ze meer en meer in het rechtsgebied van Satan terecht - de weg
van de dood. En toen ze dat deden, werd God een vreemde voor hen. Als gevolg daarvan
kreeg Satan meer en meer vrijheid om zijn vernietigende werk op hen te doen en stierven zij
door ziekte, pest en geweld. Dit is wat de "horzels" bedoeld waren om voor te stellen.
Tot nu toe hebben we God zien beschrijven wat er zou gebeuren met de mensen die zijn
liefde en wijsheid verkwanselden. Maar de echte boodschap die Hij wilde overbrengen, de
belangrijkste boodschap die Hij wilde dat de mensen die Zijn verbond hielden, dit zouden
begrijpen:
"U zult geen verbond sluiten met hen, noch met hun goden. Zij zullen niet in jullie
land wonen, opdat zij jullie niet tegen Mij doen zondigen. Want als jullie hun goden
dienen, dan zal het voor jullie zeker een strik zijn."
God wilde niet dat Zijn volk hetzelfde pad zou volgen als deze naties. Hij probeerde hen en
ook ons te leren, dat wanneer we ons met Satan verenigen, het resultaat de vernietiging is. Het
volk heeft natuurlijk geen acht geslagen op Gods waarschuwingen. Ze assimileerden steeds
weer de heidense religies die hen omringden. En zo plukten ze de gevolgen, zoals we al gezien
hebben.

20

ZIJN GEWELDIGE WERK EN ZIJN ONGEWONE ACT

Want de Heer zal opstaan als op de berg Perazim, Hij zal boos zijn als in de Vallei van
Gibeon-dat Hij Zijn werk, Zijn ontzagwekkende [STRANGE - KJV] werk mag
doen, en Zijn handeling, Zijn ongewone [STRANGE - KJV] handeling (Jesaja 28:21,
onderstreping toegevoegd), laten doorgaan.
ZIJN ONTZAGWEKKENDE WERK
Wanneer we de woorden "geweldige" of "vreemde daad" lezen, interpreteren we dit
automatisch als ongewoon of vreemd. En zij die geloven dat God de straffer van de zondaars is,
geloven dat dit "vreemde werk" betekent dat God zal opstaan om hen uiteindelijk voor eens en
altijd te vernietigen. Maar deze interpretatie heeft geen zin als God de zondaars vanaf het begin
van de zonde heeft vernietigd. Als dat het geval is zoals velen bevestigen, dan is er niets
vreemds aan het feit dat God de zondaars vernietigt. Bovendien is dit niet wat dit Hebreeuwse
woord "vreemd" hier betekent. Het Hebreeuwse woord is zûwr, wat betekent:
om zich af te wenden (vooral voor onderdak); dus om een buitenlander te zijn, vreemd,
godslasterlijk; specifiek (actief deelwoord) om overspel te plegen: - (kom van) een
ander (man, plaats), fanner, ga weg, (e-) vreemd (-r, ding, vrouw) (Sterk's
Concordantie).
Gesenius zegt dat zûwr "vertrekken" betekent. En TWOT heeft de volgende vermelding
voor zûwr:
KB geeft de basisbetekenis als "draai opzij". BDB citeert de gelijkaardige maar blijkbaar
niet verwante root sr die deze betekenis heeft.
Afgezien van het participatieve gebruik verschijnt het woord slechts vier keer in Qal,
twee keer in Niphal en één keer in Hophal. Typisch is Job 19:13, waar Job stelt dat zijn
vroegere vrienden van hem "vervreemd" zijn geraakt. De Niphals en Hophals zijn
passief.
Zûr wordt voornamelijk gebruikt in de participatieve vorm, zr, die negenenzestig keer
voorkomt. Het draagt de kracht van een zelfstandig naamwoord, en is dus vermeld
door KB. Het wordt gebruikt voor een actie die vreemd is aan de wet (Lev 10:1), en
voor iemand die een vreemde is voor een ander huishouden (Deut 25:5), voor een
andere persoon (Prov 14:10), en voor een ander land (Hos 7:9). De basisgedachte is
van onbekendheid of niet-verwantschap. De vrouwelijke vorm, "De vreemde vrouw",
is in Prov vaak de overspelige vrouw.

Gods "vreemde daad" is geen daad van doden of vernietigen. Zijn "vreemde daad" is in wezen
om te vertrekken, om zich af te wenden, om weg te gaan, om een vreemdeling te worden voor
degenen die Hem en zijn principes van de agape-liefde absoluut verwerpen. Het is echter waar,
dat Zijn afwenden totale paniek en vernietiging veroorzaakt. Maar dit is niet iets wat God doet
om degenen die Hem afwijzen te straffen. Hij doet het om hun keuzevrijheid te respecteren.
God vertrekt pas als het absoluut noodzakelijk is, als Hij absoluut niet meer gewild is. En Hij
doet dat met diepe pijn, als een ouder die getuige moet zijn van de moord op een kind door
een indringer.
We zien zijn gebroken hart in een vergelijkbare situatie, als we naar Jezus kijken die huilt
over Jeruzalem, wetende dat de Joden door Hem te verwerpen hun lot hadden bezegeld door
de handen van de Vernietiger:
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! Jullie huis
is aan jullie verlaten, want Ik zeg jullie, jullie zullen Mij niet meer zien totdat jullie
zeggen: "BLESSED is HIJ die in de naam van de HEEREN komt"". (Matteüs 23:3739, nadruk toegevoegd).
Jezus wilde Zijn uitverkoren volk beschermen zoals een kip haar kuikens met haar vleugels
beschermt. Wilde Hij ze tegen zichzelf beschermen? Absoluut niet! Dat zou geen zin hebben!
Het werk van God is om ons te beschermen tegen de Vernietiger. Maar de Joden waren niet
bereid om de woorden van het leven te ontvangen die Jezus was gekomen om te brengen.
Daarom zou hun "huis" "desolaat" worden achtergelaten, omdat de glorie van God op het
punt stond om ervan af te wijken. Een parallelle passage in het Boek van Lucas beschrijft
wanneer dat zou gebeuren met de stad die de Verlosser had afgewezen. Jezus gaf hen een teken
over wanneer God zou vertrekken, wanneer het "desolaat" zou worden.
Maar als je Jeruzalem ziet omgeven door legers, weet dan dat de verlatenheid
ervan nabij is. Laat dan degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten, laat
degenen die in het midden van haar zijn vertrekken en laat niet degenen die in het land
zijn haar binnengaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat alle dingen die
geschreven zijn in vervulling gaan. Maar wee de zwangere en de zogende baby's in
die dagen! Want er zal grote nood in het land zijn en toorn op dit volk. En zij zullen
aan de rand van het zwaard vallen en in gevangenschap naar alle volken worden geleid.
En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen
vervuld zijn (Lucas 21:20-24).
Jeruzalem zou worden omringd door "legers" en dit was een teken dat zijn "desolaatheid"
nabij was. Jezus zei dat dit de dagen van "wraak" zouden zijn. Wat bedoelde Hij daarmee?
Bedoelde Hij dat dit Gods wraak zou zijn?

Het woord "wraak" is het woord ekdikēsis wat "rechtvaardiging, vergelding, wraak, wraak,
straf" (Sterke Concordantie) betekent. Opnieuw vragen we, wiens "rechtvaardiging, vergelding,
wraak, wraak of straf" was dit? Kwam deze straf van de God van de liefde, of van de god van
de beloning en de straf?
Gods "vreemde daad" is om "zich af te wenden", "af te wijken" van hen die vervolgen en
oorlog voeren met Zijn volk. Zijn afkeer gebeurt pas dan, want dan laten ze zien dat ze hun
beker van ongerechtigheid hebben gevuld. Alleen door de ware volgelingen van Jezus te
vervolgen bezegelen zij hun afwijzing van het evangelie.
Vandaag de dag krijgen velen al een voorproefje van de toorn van God. Ze zijn in paniek
geraakt; ze hebben God zo ver weg geduwd dat ze worden lastiggevallen door demonen. God
roept ons allen op om terug te keren naar de enige veilige haven die ons ter beschikking staat.
Waarom zouden we vernietigd worden als we zo'n beschermer als God hebben?
Mijn ziel, wacht in stilte op God alleen,
Want mijn verwachting is van hem.
Hij is alleen mijn rots en mijn redding;
Hij is mijn verdediging;
Ik zal niet worden verplaatst.
In God is mijn redding en mijn glorie;
De rots van mijn kracht,
En mijn toevluchtsoord, is in God.
Vertrouw te allen tijde op hem, jullie mensen;
Giet je hart voor hem uit;
God is een toevluchtsoord voor ons. Selah (Psalm 62:5-8)
God wil ons beschermen tegen Satan. We kunnen niet het ene moment veilig blijven zonder
Zijn beschermende zorg:
Want God heeft ons niet tot toorn benoemd, maar tot het verkrijgen van verlossing
door onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:9).
ZIJN ONGEWONE DAAD
Als we klaar zijn met onze woordstudie van Jesaja achtentwintig vers eenentwintig, zullen we
zien wat het tweede woord "vreemd", vertaald als "ongewoon" in de Nieuwe Koning James

Bijbel, betekent. Dit woord is niet hetzelfde als het vorige woord voor "vreemd", dat zûwr was.
Hier is het woord voor "vreemd" het Hebreeuwse woord nokrîy. Sterke's definieert nokrîy als
dit:
vreemd, in verschillende gradaties en toepassingen (buitenlands, niet-relatief,
overspelig, anders, prachtig): - vreemd, vreemd, vreemd, vreemd (-r, vrouw)". (Sterke
concordantie)
TWOT heeft de volgende vermelding voor dit woord:
Vreemd, vreemd, vreemd; vaak als een zelfstandig naamwoord, "vreemdeling,"
"vreemdeling." Deze term komt meer dan veertig keer voor en heeft een
verscheidenheid aan toepassingen... nokrî is normaal gesproken vertaald "vreemd" of
"vreemd" in de av, maar "vreemd" of "buitenlander" in de RSV. Een niet-Israëliet is
een "vreemdeling" (Jud 19:12; I Kgs 8:41 et al.). De term is van toepassing op een
"vreemd land" (Ex 2:22; 18:3) en "buitenlandse (niet-Israëlitische) vrouwen" (I Kgs
11:1, 8 et al.). In het boek Spreuken wordt "vreemde (of vreemde) vrouw" (nokrîyâ)
een technische uitdrukking voor een prostituee of overspelige vrouw (Geef 2:16; 5:20;
6:24 et al.). Soms draagt nokrî het idee van 'onbekend', 'onbekend' (Job 19:15; Ps 69:8
[H 9]), of zelfs 'vreemd' of 'verrassend' (Isa 28:21). In het moderne Hebreeuws kan
nokrî staan voor "heidense".
Zoals we kunnen zien, betekent de laatste fase van "de toorn van God" dat God een
"vreemdeling" wordt voor de mensen die Hij moet loslaten. Zij zijn vreemden voor Hem
geworden, omdat ze nu helemaal tot een ander rechtsgebied behoren. Er is niets gemeen met
hun wegen van Goed en Kwaad en Gods wegen tegen de liefde. Ze behoren tot een "vreemd
land", het land van de Vernietiger. Hier komt ook de symboliek van de prostituee, een
"vreemde vrouw", een metafoor die geestelijk overspel betekent.
Op dit punt komt het verhaal van Hosea (een naam die interessant genoeg "redding" of
"verlosser" betekent) in gedachten. Hosea's verhaal is een levende allegorie waardoor God ons
het mechanisme van "de toorn van God" leert.
Toen de Heer begon te spreken door Hosea, zei de Heer tegen Hosea:
"Ga, neem jezelf een vrouw van hoererij
En kinderen van de hoerenlopers,
Want het land heeft grote hoererij begaan...
Door af te wijken van de Heer" (Hosea 1:2, cursivering toegevoegd).
Hosea nam Gomer voor zichzelf op, en Gomer begon kinderen te krijgen. De eerste was
Jezreel, wat betekent "de Heer zaait". Toen gaf Gomer het leven aan een dochter, Lo-ruhamah,

wat "geen genade" betekent. Toen gaf Gomer het leven aan een zoon, Lo-Ammi, wat betekent
"niet mijn volk:"

Noem zijn naam Lo-Ammi,
Want jullie zijn niet mijn mensen,
En ik zal uw God niet zijn (Hosea 1:8).
In het hele boek van Hosea schetst God wat de mensen hebben gedaan en wat voor
hoererijen ze met de goden hebben begaan. Dan zegt Hij in hoofdstuk vijf dat Hij zich van
hen heeft teruggetrokken:
Met hun kuddes en kuddes
Ze zullen de Heer gaan zoeken,
Maar ze zullen hem niet vinden;
Hij heeft zich van hen teruggetrokken.
Ze hebben verraderlijk omgegaan met de Heer,
Want ze hebben heidense kinderen verwekt.
Nu zal een nieuwe maan hen en hun erfgoed verslinden...
(Hosea 5:6-7, nadruk toegevoegd).
Het gevolg van het verlaten van God en Zijn wet van de liefde voor de goden en hun leer is
dat God hen moet opgeven:

Ephraim wordt onderdrukt en gebroken in zijn oordeel,
Omdat hij gewillig liep volgens het menselijke voorschrift [HET MORALE WET
VAN GOEDEREN EN KADER] (Hosea 5:11, cursivering toegevoegd).
Israël heeft het goede verworpen [AGAPE LOVE];
De vijand [SATAN] zal hem achtervolgen...
(Hosea 8:3, nadruk toegevoegd).

Ze maakten idolen voor zichzelf...
Dat ze misschien worden afgesneden [LET OP GOD]
(Hosea 8:4, nadruk toegevoegd).

Omdat Efraïm veel altaren voor de zonde heeft gemaakt,
Ze zijn voor hem altaren geworden om te zondigen.
Ik heb voor hem de grote dingen van Mijn wet [LIEFDE LIEFDE] geschreven,
Maar ze werden beschouwd als een vreemd iets
(Hosea 8:11-12, nadruk toegevoegd).

Want Israël is zijn Maker vergeten,
En heeft tempels gebouwd;
Judah heeft ook versterkte steden verveelvoudigd;
Maar ik zal vuur op zijn steden sturen,
En het zal zijn paleizen verslinden" (Hosea 8:14).

Ik heb Israël gevonden
Zoals druiven in de wildernis;
Ik zag je vaders
Als de eerste vruchten op de vijgenboom in zijn eerste seizoen.
Maar ze gingen naar Baal Peor [SATAN],
En scheidden zich [VAN GOD] van die schande;
Ze werden een gruwel zoals het ding waar ze van hielden.
Wat Ephraim betreft, zal hun glorie wegvliegen als een vogel...
Geen geboorte, geen zwangerschap en geen bevruchting!
Hoewel ze hun kinderen opvoeden,
Toch zal ik ze aan de laatste man overleveren.
Ja, wee hen als ik [WANNEER ik FORCED TOT HANDEN VAN DE SATAN]
van hen vertrek!
Net zoals ik Ephraim als Tyre zag, geplant op een prettige plek,

Dus Efraïm zal zijn kinderen naar de moordenaar brengen [SATAN] (Hosea
9:10-13, nadruk toegevoegd).
Wie is de moordenaar waarover hier wordt gesproken? Is het God? Jezus vertelde ons wie
"de moordenaar" is:
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 (Joh. 8:44, cursivering toegevoegd).
In de volgende verzen wijst God duidelijk op die eeuwige wet van oogsten en zaaien waaraan
niemand kan ontsnappen. Dit is een wet van oorzaak en gevolg, en is geen willekeurige daad
van God:
Jij hebt verdorvenheid geploegd;
Je hebt ongerechtigheid geoogst [Goed en kwaad].
Je hebt kwaadaardigheid gezaaid en daarom zul je ongerechtigheid oogsten!
Je hebt de vrucht van de leugens gegeten,
Omdat je op je eigen manier [GOEDE EN KANSEN] vertrouwde,
In de veelheid van uw machtige mannen [TRUSTED IN POWER AND
VIOLENCE].
Daarom zal er tumult ontstaan onder uw volk,
En al uw forten zullen worden geplunderd...
Toen Shalman Beth Arbel plunderde in de dag van de strijd...
Een moeder stortte in stukken op haar kinderen.
Zo zal het met u gedaan worden, O Bethel,
Vanwege uw grote boosaardigheid.
Bij het begin van de dageraad heeft de koning van Israël...
Zal volledig worden afgesneden (Hosea 10:13-15, nadruk toegevoegd).
Tenslotte horen we in de volgende verzen weer Gods diepe pijn als Hij zich richt tot Zijn
volk dat op het punt staat vernietigd te worden door de Vernietiger:

Hoe kan ik je opgeven, Ephraim?
Hoe kan ik je uitleveren, Israël?
Hoe kan ik je van Admah laten houden?
Hoe kan ik je zoiets als Zeboiim aandoen?
Mijn hart klopt in mij;
Mijn medeleven is geroerd.
Ik zal de felheid van mijn woede niet uitvoeren;
Ik zal Ephraim niet opnieuw vernietigen.
Want ik ben God, en niet de mens,
De Heilige in je midden;
En ik zal niet komen met terreur (Hosea 11:8-9, nadruk toegevoegd).
Het verhaal van Hosea is een type. Het is een voorbeeld. Maar de grote antitype, waar alle
bijbelse types van het verleden naar verwijzen, staat op het punt om in de zeer nabije toekomst
plaats te vinden, zoals we binnenkort zullen zien uitgelegd in het Boek van de Openbaring.
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DE TOORN DIE KOMT

Er is een vers in de Bijbel dat voorspelt dat er nog een "toorn" op onze wereld zal komen.
Volgens de Schrift zal deze "toorn" niet gelokaliseerd worden, want hij zal universeel zijn. Het
betreffende vers staat in de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Hij zegt tegen hen:
Jouw geloof tegenover God is verdwenen, zodat we niets hoeven te zeggen. Want zij
verklaren zelf over ons wat voor ingang wij bij u hadden en hoe u zich van de afgoden
tot God wendt om de levende en ware God te dienen en te wachten op Zijn Zoon uit
de hemel, die Hij uit de dood heeft opgewekt, zelfs Jezus die ons van de komende
toorn verlost (1 Tessalonicenzen 1: 8-10, cursivering toegevoegd).
Als we naar deze verzen kijken, komen er enkele zeer interessante punten naar voren. Ten
eerste is er inderdaad een "toorn" die nog "moet komen" - dit wordt niet alleen in deze verzen
geopenbaard, maar de hele Bijbel spreekt erover. Ten tweede, en misschien wel het
belangrijkste, wordt ons hier de weg naar buiten gewezen, de enige manier om te ontsnappen
aan deze toorn die nog moet komen: de weg van de bevrijding "van de toorn die komt" is
Jezus, "die ons verlost van de toorn die komt". De vraag die we ons dan moeten stellen is deze:
hoe verlost Jezus ons precies "van de komende toorn"?
Net zoals het volk Petrus met Pinksteren vroeg na zijn getuigenis over Jezus Christus:
"Mannen en broeders, wat zullen we doen? (Handelingen 2:37) We moeten dezelfde vraag
stellen: wat zullen we doen om gered te worden? Hoe kunnen we toestaan dat Jezus ons
verlost van "de toorn die komt"? Het antwoord van Petrus voor zijn tijd is hetzelfde antwoord
voor ons vandaag:
Toen zei Petrus tegen hen: "Bekeert u en laat ieder van u zich dopen in de naam van
Jezus Christus tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen. Want de belofte is aan u en uw kinderen, en aan allen die veraf zijn, zo
velen als de Heer onze God zal roepen" (Handelingen 2:38-39).
Wat is hier nieuw aan? We hebben dit allemaal steeds weer gehoord, en de meesten van ons
hebben dit al gedaan. We geloven in Jezus, we zijn gedoopt, we hebben voortdurend berouw
en vragen God om onze zonden te vergeven. Het probleem is dat we de diepere betekenis van
deze woorden, de diepere betekenis van wat Petrus heeft gezegd, niet hebben begrepen.

Ten eerste hebben de meesten van ons het woord "berouw" verkeerd begrepen. We hebben
dat woord geïnterpreteerd door de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, niet door de
Boom van het Leven. Dit laatste is de manier waarop God wil dat we het begrijpen. Het woord
"berouw" in de Bijbel betekent niet dat we medelijden moeten hebben met onze zonden. Dit is, zoals
we al zeiden, een interpretatie van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, omdat het
een vorm van werken is. Dit soort berouw houdt een transactie in tussen ons en God. Dit
betekent dat als we genoeg medelijden hebben met hoe slecht we zijn geweest, God ons zal
vergeven. Deze manier van denken zegt dat God ons niet zal vergeven tenzij we medelijden
hebben met onze zonden en ons slecht voelen over onszelf.
Beste lezer, als dit waar is, wat gebeurt er dan met genade? Wat gebeurt er met de gerechtigheid
door het geloof? Wat gebeurt er met de uitspraak van Paulus in Romeinen, "uit vrije wil
gerechtvaardigd worden door zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is" (Romeinen
3:24)? Kun je het probleem hier zien?
Het probleem is dat we metanoia - het Griekse woord voor berouw - niet goed begrepen
hebben. Metanoia betekent echt "van gedachten veranderen" (Thayer), "anders denken of
achteraf, dat wil zeggen, heroverwegen" (Strong's Concordance). Dit is wat metanoia betekent.
Periode.
De meeste Bijbellexicons gaan echter verder met te zeggen dat metanoia niet alleen "een
verandering van gedachten" betekent, maar ook "moreel om compabiliteit te voelen" (Sterke
Concordantie) of "om van gedachten te veranderen ten goede, van harte om te veranderen met
afschuw van iemands vroegere zonden" (Thayer). Met andere woorden, om zich te bekeren.
Maar het concept van berouw van onze zonden heeft niets te maken met de verandering van
gedachten of de paradigmaverschuiving die het woord metanoia beschrijft.
Wat bedoelde Petrus toen hij zei: "Bekeert u en laat ieder van u zich dopen in de naam van
Jezus Christus tot vergeving van de zonden"? Wij geloven dat hij dit bedoelde: laat Jezus'
evangelie van goed nieuws over de Vader jullie gedachten veranderen over wie God is. Jezus
leerde ons het ware karakter van de Vader. Sta toe dat je het goede nieuws over God, dat Jezus
verklaarde, accepteert! Durf te geloven dat God je al vergeven heeft - "Laat ieder van jullie
gedoopt worden in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van de zonden". Metanoia
betekent dat je afstand moet nemen van Satan's interpretatie van het evangelie - wat redding door
werken is - en dat je moet geloven dat Jezus' versie van het evangelie redding door genade is.
Verlossing is een geschenk, een onverdiend geschenk.
Wat Petrus bedoelde te zeggen was: "Laat iedereen van jullie de onvoorwaardelijke vergeving
van Jezus accepteren die Hij vrijelijk aan de hele wereld geeft, want 'God had de wereld zo lief
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, dat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te
veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden' (Johannes 3:16-17).

Denk aan de verlamde die door het dak werd neergelaten; heeft hij Jezus gevraagd hem te
vergeven? Absoluut niet! Jezus bood hem vergeving aan zonder dat er ook maar één verzoek
om vergeving uit zijn mond kwam. En hoe zit het met Zaccheus? Vroeg hij Jezus om hem te
vergeven? Absoluut niet! Jezus bood Zijn liefde en vergeving vrijelijk aan, voordat Zaccheus
zelfs maar een woord kon zeggen. En hoe zit het met de overspelige vrouw? Moest ze Hem
vragen om haar te vergeven? Nee! Hij heeft haar zelfs helemaal niet veroordeeld. Steeds weer
zien we dat Jezus mensen onvoorwaardelijk accepteert, hen vergeeft, zonder dat ze Hem om
vergiffenis hoeven te vragen of zelfs maar berouw hoeven te tonen op de conventionele
manier waarop wij berouw hebben begrepen.
Het was nadat Jezus Zijn onvoorwaardelijke liefde had getoond, die een verandering van
mening bracht, dat het verdriet om iemands zonden kwam. Het was nadat Jezus hem genade en
vergeving had getoond, dat Zaccheus verdriet voelde voor zijn zonden en alles teruggaf wat hij
had gestolen. Het was nadat Maria Magdalena was gered van de steniging en van zeven
demonen, dat ze zo in beslag werd genomen door Jezus' liefde, dat ze Hem alles gaf wat ze van
waarde had, vermengd met haar tranen van liefde en dankzegging.
Dit is precies wat Paulus ons vertelt in Romeinen hoofdstuk twee, vers vier:
Of veracht je de rijkdom van Zijn goedheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet
wetende dat de goedheid van God je tot bekering leidt (Romeinen 2:4, cursivering
toegevoegd)?
Als we dit fundamentele goede nieuws dat in het evangelie van Jezus wordt geopenbaard
eenmaal begrijpen, moeten we teruggaan naar de toespraak van Paulus tot de
Thessalonicenzen. Paulus legde een zeer interessante verklaring af toen hij tegen hen zei dat ze
"zich tot God hadden gekeerd van afgoden om de levende en ware God te dienen". Het
Griekse woord 'gekeerd' is epistrephō, wat betekent 'om terug te keren'. Waar zijn ze op
teruggekomen?
Wij geloven dat dit betekent dat ze zijn teruggekeerd naar de oorspronkelijke geest die Adam
had met betrekking tot God voordat hij van Satan's leugens over God at, leugens die waren
ingebed in de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Door hen de waarheid over God te
geven, maakte Jezus het voor hen mogelijk om terug te keren naar die oorspronkelijke kennis
van God die Adam en Eva in de Hof hadden voordat de zonde de wereld binnenkwam. Dat is
de ware en juiste kennis van God die Jezus ons ook vandaag de dag nog geeft.
Hoe hebben ze zich dan "tot God gewend van afgoden om de levende en ware God te
dienen"? Ze "wendden zich tot God van afgoden om de ware en levende God te dienen"
precies door wat we hierboven hebben besproken: ze hadden een verandering van gedachten,
een paradigmaverschuiving. Ze begonnen God te zien op een nieuwe, maar ook oude manier - door
wat Jezus Christus hen via Paulus leerde. Ze keerden terug naar de oorspronkelijke "oude"
manier om God te kennen voor de val, wat de ware weg is. Ze begonnen God weer te zien
zoals Hij werkelijk is: een onvoorwaardelijk liefhebbende God die niet vergevingsgezind is, niet

gewelddadig, vervuld van barmhartigheid en vergeving. Een God die onze vriend is en niet
onze vijand, die onze Vader is die voor ons is, en niet een hardvochtige rechter die tegen ons is.
De Thessalonicenzen hadden metanoia in de ware zin van het woord. Ze stopten met het zien
van God door de ogen van Satan en begonnen Hem te zien door de ogen van Jezus. Satan's
kijk op God is verdraaid, scheef, onwaarachtig. Maar Jezus' visie op God is waar, juist, niet
scheef. Waarom? Omdat Jezus zelf God is. Zijn getuigenis van wie God is, van zijn karakter,
staat hoog boven alle anderen. Zijn getuigenis staat boven alle mensen, en zelfs boven alle
vorstendommen en machten in de hemelse gewesten. Hij staat zelfs boven de getuigenis van
engelen:
Want welke van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
"Jij bent mijn zoon.
Vandaag heb ik jou verwekt"?
En nog eens:
"Ik zal voor Hem een Vader zijn.
En hij zal voor mij een zoon zijn"?
Maar als hij de eerstgeborene weer ter wereld brengt, zegt hij:
"Laat alle engelen van God hem aanbidden."
En van de engelen zegt hij:
"Wie maakt zijn engelen geesten
En zijn predikanten een vlam van vuur."
Maar tegen de Zoon zegt hij:
"Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd.
Een scepter van de gerechtigheid is de scepter van uw koninkrijk.
Je hebt van gerechtigheid gehouden en wetteloosheid gehaat;
Daarom heeft God, uw God, u gezalfd...
Met de olie van blijdschap meer dan uw metgezellen."
En:
"U, Heer, hebt in het begin het fundament van de aarde gelegd.
En de hemel is het werk van Uw handen.
Ze zullen omkomen, maar jij blijft;
En ze zullen allemaal oud worden als een kledingstuk;

Als een mantel zal je ze opvouwen,
En ze zullen worden veranderd.
Maar jij bent hetzelfde,
En uw jaren zullen niet mislukken."
Maar tot welke van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
"Ga aan mijn rechterhand zitten.
Totdat ik je vijanden je voetenbankje maak"?
Zijn zij niet allemaal dienende geesten die worden uitgezonden om te dienen voor hen
die het heil zullen erven (Hebreeën 1:5-14, nadruk toegevoegd)?
God heeft de engelen nooit als zonen aangesproken. In plaats daarvan zei Hij dat ze Jezus
moesten aanbidden: "Laat alle engelen van God Hem aanbidden." Engelen zijn "dienende
geesten," dienend aan ons die "erfgenamen van de verlossing" zullen zijn. Maar God spreekt
Jezus aan als God, als Heer, en openbaart Hem als degene die "het fundament van de aarde
heeft gelegd" en die "de hemelen heeft geschapen." Jezus is degene die op de troon zit en
regeert met de scepter of de wet van de gerechtigheid. Dit alles maakt Jezus de hoogste
autoriteit in het openbaren van de waarheid over wie God is. Niemand anders kan God zo
openbaren als Jezus. Niemand heeft de geloofsbrieven, of het vermogen of de kennis om dat
te doen.
Jezus zelf zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve
door Mij" (Johannes 14:6). Dit betekent dat niemand tot een correcte kennis van God komt
behalve door Jezus.
Wat een geweldig nieuws is dit, want Jezus' openbaring van God is gevuld met vergeving,
vergeving, goedheid, liefde! Zijn boodschap is levengevend! Jezus geeft ons ware hoop. Hij
geeft ons een verwachting van veel betere dingen die komen gaan. Hij openbaart ons een God
die onvoorwaardelijk van ons houdt, die onze abba-vader is - een God die niet gewelddadig, niet
bestraffend en niet vernietigend is. De Schepper God is de God van het leven, die Hij ons
overvloedig en voor altijd meer zal geven.
In zijn boodschap aan de Tessalonicenzen verwees Paulus naar God als de "levende en ware
God". Waarom gebruikte hij het woord "levend" om God te karakteriseren? Wie is deze
"levende en ware God"? Gebruikt Paulus het woord "levend" om het te onderscheiden van het
woord dood? Leidt hij af dat er een dode God is? Bestaat er zoiets als een dode God? Nee, het
heeft geen zin om te denken dat Paulus onderscheid maakt tussen een "levende en ware God"
en een "dode en valse God". Wat probeert hij ons dan te vertellen door God de 'levende en
ware God' te noemen?

Paulus probeert onze aandacht te vestigen op het feit dat de ware God een God van het leven
is, de "levende God". De ware God is alleen een God van het leven, omdat het woord "licht"
een metafoor is voor het leven in de Bijbel, en "God is licht in wie er geen enkele duisternis is"
(1 Johannes 1:5).
De ware God is op geen enkele manier betrokken bij de dood, behalve om deze omver te
werpen door ons leven terug te geven. De ware God is de God die leven geeft en alleen
betrokken is bij het leven en het leven. Dit betekent dat de "levende en ware God" niets te
maken heeft met het koninkrijk van de duisternis, dat de dood voorstelt.
Als de God waar we in geloven een God is die het leven neemt, als hij de dood veroorzaakt
door ons als straf te doden, dan geloven we in een valse god en niet in de "levende en ware
God". Dan aanbidden we een afgod, ook al buigen we misschien niet letterlijk voor een beeld.
Door te geloven in deze waarheid over God, die Paulus aan de Tessalonicenzen openbaarde,
wendden zij zich "tot God uit afgoden om de levende en ware God te dienen".
Het zijn de demonen achter de afgoden die betrokken zijn bij de dood. Zij zijn degenen die
een boodschap van de dood onderwijzen. Hun kennis, hun wijsheid, komt van de Boom die de
dood veroorzaakt. Zij zijn degenen die doden en de dood veroorzaken. Hun koninkrijk,
gesymboliseerd door Babylon, is verantwoordelijk voor alle dood op deze aarde:
En in haar [BABYLON] werd het bloed gevonden van profeten en heiligen, en van
allen die op de aarde werden gedood (Openbaring 18:24, cursivering toegevoegd).
Dus als Paulus zegt dat er nog een andere "toorn" komt, wat zegt hij dan? Hij zegt dat er
velen zullen zijn die zich niet tot God zullen wenden om de "levende en ware God" te dienen.
Hij zegt dat er velen zullen zijn die de ware kennis van God, die Jezus aan de wereld kwam
geven, zullen verwerpen. Hij zegt dat er velen zullen zijn die God nog zal moeten loslaten. Er
zullen velen zijn die God nog zal moeten overleveren, bevrijden aan Satan, omdat zij er helaas
voor gekozen hebben om in Satan's doodsrechtsgebied te blijven van werken-beloning en
straf, Goed en Kwaad.
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HET VERMIJDEN VAN "DE WOEDE OM TE KOMEN"

Wat kunnen we doen om de toorn die nog op deze wereld moet komen te vermijden?
Wanneer zal het gebeuren? Het antwoord op de tweede vraag zal binnenkort duidelijk worden,
maar eerst zullen we het hebben over de eerste: wat kunnen we doen om het te voorkomen?
We zagen dat Paulus het antwoord op deze laatste vraag geeft in zijn toespraak tot de
Tessalonicenzen: het is Jezus die ons "verlost" van de "komende toorn". We kunnen "de toorn
om te komen" alleen door Jezus vermijden. Maar hoe verlost Jezus ons precies van de
"komende toorn"?
Het eerste wat we ons moeten afvragen bij het beantwoorden van deze vraag is dit: wat is de
reden voor "de toorn van God" in de eerste plaats? Waarom laat God ons los? Wat schreef
Paulus in het eerste hoofdstuk van Romeinen?
Want de toorn van God is 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 geopenbaard, want God heeft het hun getoond.
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 glorie van de onkreukbare God in een
beeld dat gemaakt was als verdorven mens - en vogels en viervoetige dieren en
kruipende dingen (Romeinen 1:18-23, cursivering toegevoegd).
God laat de "toorn van God uit de hemel komen", omdat we Hem, de "levende en ware
God", inruilen voor Satan. We hebben Zijn glorie - Zijn karakter - geruild voor het karakter
van Satan, dat al in ons is sinds Adams overtreding van het eten van Satan's Boom. Door te
denken dat God op ons lijkt of op de goden die ons de wegen van Satan leren, worden we
gestold in hun wegen, waarvan velen lijken te geloven dat ze godsvrucht en gerechtigheid zijn, maar
die werkelijk goddeloosheid en ongerechtigheid zijn. Zo eenvoudig is het.
Als we ervoor kiezen om de duivel te aanbidden in plaats van God, dan wordt God, die ons
al die tijd tegen de duivel heeft beschermd, gedwongen om ons aan hem over te dragen. God
moet eerlijk spelen; Hij moet onze keuzes eren en Hij moet de regering van Satan eren, want

zo werkt God. Hij heeft de heerschappij van Satan over deze aarde altijd al gerespecteerd en
dat zal Hij blijven doen, tenzij we eindelijk de waarheid zien en Hem weer als onze heerser
kiezen.
Velen aanbidden vandaag de dag nog steeds een god die meer op de duivel lijkt dan op de
"levende en ware God". Toch doen de meesten dit onbewust. Maar de kennis van God zal
toenemen tot het punt dat iedereen het zal weten, zodat iedereen een geïnformeerde beslissing
kan nemen. De profeet Hosea sprak hoe belangrijk het is om de ware God te kennen:
Hoor het woord van de Heer,?Jullie kinderen van Israël,?Want de Heer brengt een
aanklacht in tegen de bewoners van het land:
"Er is geen waarheid of genade of kennis van God in het land. Door te vloeken en te
liegen, door te doden en te stelen en door overspel te plegen, breken ze alle
terughoudendheid [DE RESTRAINT IS GOD'S HOLDING THE DESTROYER
BACK, IT IS GOD'S PROTECTION AGAINST SATAN'S DESTRUCTIVENESS],
Met bloedvergieten op bloedvergieten. Het land zal rouwen; en iedereen die daar
woont zal wegkwijnen met de beesten van het veld en de vogels van de lucht; en de
vissen van de zee zullen worden weggehaald.
"Laat nu niemand strijden, of een ander berispen; want uw mensen zijn net als degenen
die strijden met de priester. Daarom zult u struikelen in de dag; de profeet zal ook
struikelen met u in de nacht; en ik zal uw moeder vernietigen. Mijn volk wordt
vernietigd bij gebrek aan kennis. Omdat je kennis hebt verworpen, zal ik je ook
verwerpen om priester voor Mij te zijn; omdat je de wet van je God bent vergeten, zal
ik ook je kinderen vergeten (Hosea 4:1-6, nadruk toegevoegd).
Wat is dan Gods laatste oplossing voor het probleem dat we Hem niet kennen nu we het
einde van dit tijdperk naderen? Hoe wordt de kennis van God in de laatste dagen gegeven?
In het verleden sprak God door de vaders en de profeten, maar in deze laatste dagen stuurde
Hij zijn eigen Zoon om de boodschap te brengen die gehoord moest worden. Zijn oplossing
vandaag is om nog een andere boodschapper te sturen - een andere boodschap - om Zijn
karakter nog eens te onthullen. Zijn oplossing is om ons nog een kans te geven om te kiezen
welke God we willen dienen, en dus bij welke jurisdictie we willen horen. Hoe onthult God
dan nog een keer Zijn karakter?
God heeft zijn karakter al volledig geopenbaard door zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus is het
"uitdrukkelijke beeld" van de Vader. Als we Jezus zien, zien we de Vader. Jezus deed niets wat
Zijn Vader niet zou doen. En Jezus deed alles wat Zijn Vader zou doen. Alles wat Jezus deed
en zei was in harmonie en in lijn met de "levende en ware God", omdat Jezus de "levende en
ware God" is. In zijn laatste gebed onthulde Jezus de reden en het werk dat hij hier op aarde
kwam doen:

En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige ware God, en Jezus
Christus die U hebt gezonden. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk
voltooid dat U mij hebt gegeven om te doen (Johannes 17:3-4, nadruk toegevoegd).
Jezus kwam om ons kennis te geven van de enige ware God. Dit was het werk dat God hem
gaf om te doen.
Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mannen die Gij Mij uit de wereld hebt
gegeven (Johannes 17:6, onderstreping toegevoegd).
Het Griekse woord voor "manifest," phaneroo, betekent "duidelijk maken (letterlijk of
figuurlijk): verschijnen, duidelijk verklaren, duidelijk maken (maken), schaafwond (zelf)". Jezus
kwam om "zichtbaar te maken", "te verklaren", "te laten zien" wie de Vader is. Later in
hetzelfde hoofdstuk zegt Jezus:
Want Ik heb hen de woorden gegeven die U Mij hebt gegeven (Johannes 17:8)
Ik heb hen Uw woord gegeven (Johannes 17:14)
Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid (Johannes 17:17).
O rechtvaardige Vader! De wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend; en deze
hebben geweten dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hen Uw naam [KARAKTER]
verklaard en zal die verklaren, opdat de Liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in hen
moge zijn en Ik in hen" (Johannes 17:25-26).
De Psalmist gebruikte dezelfde taal wanneer hij het over Jezus had:
Ik zal Uw naam aan Mijn broeders verklaren; in het midden van de vergadering zal ik
U prijzen (Psalm 22:22).
En in het Boek der Hebreeën citeert Paulus dezelfde Psalm:
"Ik zal uw naam aan mijn broeders verklaren; in het midden van de vergadering
zal ik u lof toezingen."
En nog eens:
"Ik zal mijn vertrouwen in hem stellen."
En nog eens:
"Hier ben ik en de kinderen die God mij heeft gegeven."
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, dat wil zeggen de duivel, en hen zou bevrijden die door angst voor de dood
al hun hele leven onderworpen waren aan slavernij (Hebreeën 2:12-15, cursivering
toegevoegd).

Jezus kwam om de macht van Satan over de dood, die ons wordt opgelegd door zijn leugens
over God, teniet te doen. Door Jezus' dood, door de boodschap van het kruis, de boodschap
van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons, bevrijdt Jezus ons "die door angst voor de dood"
heel ons "leven aan de slavernij" van Satan en zijn doodsrechtsgebied zijn onderworpen.
Als Jezus het antwoord is, als Hij degene is die ons zal redden van "de toorn die zal komen",
hoe leren we Hem dan nu kennen, vandaag? God stuurde Jezus om ons tweeduizend jaar
geleden Zijn karakter van liefde te verklaren, maar wat doet Hij nu voor ons? Hoe gaat Hij ons
nu redden van de toorn?
God geeft ons opnieuw Jezus Christus. Hoezo? We leren Jezus kennen door een speciaal
werk dat Hij op dit moment doet voor het menselijk ras. Jezus doet op dit moment een zeer
uniek werk. Op dit moment in de geschiedenis van de wereld treedt Jezus op als Hogepriester
door de wereld het "eeuwige evangelie" te geven.
Het "eeuwige evangelie" is Gods laatste boodschap van barmhartigheid aan de wereld over
zijn ware, barmhartige karakter van de agape-liefde. In deze boodschap is er barmhartigheid,
liefde, vergeving en hoop. Het "eeuwige evangelie" is Gods laatste poging om ons te redden
van het inruilen van Zijn karakter voor dat van Satan - een vreselijke vergissing die ons in het
rechtsgebied van Satan zou plaatsen en ons zo onbeschermd zou laten voor het geweld dat in
Zijn koninkrijk is ingebouwd. Hier is de laatste boodschap die ons kan redden van de komende
"toorn van God:"
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 - aan elk volk, elke stam,
elke tong en elk volk - en die met luide stem zei: "Vrees God en geef Hem eer, want de
ure van zijn oordeel is gekomen; en aanbid Hem die hemel en aarde, de zee en de
waterbronnen heeft gemaakt" (Openbaring 14:6-7).
Wat is het "eeuwige evangelie"? We weten dat het woord "evangelie"-euaggelion "goed
nieuws" betekent. Wat is dan het eeuwige, of het eeuwige goede nieuws? Het "eeuwige goede
nieuws" is het goede nieuws over iemand die eeuwig of eeuwig is. Wie is eeuwig? Alleen God is
eeuwig. Daarom is het "eeuwige evangelie" het eeuwige goede nieuws over de eeuwige God.
Voor ons is dit "nieuws", omdat we over God zijn voorgelogen. We hadden gedacht dat
God Goed en Kwaad was, dat Hij een gemengd, schizoïde karakter van liefde en boosheid
had, wat slecht nieuws is. Maar Jezus kwam om ons de boodschap te geven dat God alleen
maar "licht" is en dat er absoluut "geen duisternis" in Hem is - en dit is inderdaad extreem
goed nieuws.
Dus we gaan met u delen wat Jezus nu aan het doen is om het eeuwige goede nieuws over
Zijn Vader te verspreiden. We lezen erover in Openbaring hoofdstuk veertien:
Toen keek ik, en zie, een lammetje dat op de berg Sion stond, en met Hem
honderdvierenveertigduizend, met de naam van zijn Vader op hun voorhoofd
geschreven. En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren, en als

de stem van de luide donder. En ik hoorde het geluid van harpisten die hun harpen
bespelen. Zij zongen als het ware een nieuw lied voor de troon, voor de vier levende
wezens en de oudsten; en niemand kon dat lied leren behalve de
honderdvierenveertigduizend die van de aarde werden verlost. Dit zijn degenen die niet
bevlekt werden met vrouwen, want zij zijn maagden. Dit zijn degenen die het Lam
volgen waar Hij ook gaat. Deze zijn verlost van de mannen, die de eerstelingen zijn van
God en het Lam. En in hun mond werd geen bedrog gevonden, want zij zijn zonder
schuld voor de troon van God (Openbaring 14:1-6).
Jezus, "het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29)" (die onze
verkeerde opvatting van God wegneemt) staat op de berg Sion, die een symbool is van zijn
regering van de liefde tegen de zonde. Hij heeft met Hem honderdvierenveertigduizend mensen.
We weten dat de eerste vraag die velen zullen stellen: "is dit een letterlijk of symbolisch getal?
Maar we gaan niet op deze of gene manier een standpunt innemen. We nodigen de lezers
veeleer uit om tot hun eigen conclusies te komen.
Wat we inderdaad kunnen zeggen over deze groep mensen is dit: ze geloven in de God die
Jezus heeft geopenbaard omdat ze "de naam van zijn Vader op hun voorhoofd hebben
geschreven". Ze geloven niet in het karakter van die andere vader, waar Jezus over sprak met
degenen die Hem wilden doden:
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 (Joh. 8: 44, nadruk toegevoegd).
De vierenveertigduizend hebben het moorddadige principe van Goed en Kwaad niet in hun
hart. We kunnen denken, "Nou, ik ben veilig omdat ik nog nooit iemand heb vermoord." Maar
we kunnen het ons niet veroorloven om te vergeten hoe Jezus dit principe tot het uiterste nam
toen Hij zei dat zelfs boos zijn op iemand ons kan katapulteren in het domein van Satan - het
kan ervoor zorgen dat we "in gevaar zijn van het oordeel" (Matteüs 5:22).
De vierenveertigduizend hebben het getuigenis van Jezus, Zijn getuigenis over het ware
karakter van de "levende en ware God" aanvaard. Ze geloven in een God die volledig op Jezus
lijkt. Als je de ene ziet, zie je de andere.
Eerder in Openbaring hoofdstuk zeven vertelde John ons meer over deze groep die de
honderdvierenveertigduizend wordt genoemd. Hier is wat hij over hen zegt:
Na deze dingen zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, 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. Toen zag ik een andere engel opstijgen uit het oosten,
die het zegel van de levende God had. 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. Honderd en

vierenveertigduizend van alle stammen van de kinderen van Israël werden verzegeld
(Openbaring 7:1-4).
Hier leren we dat de honderdvierenveertigduizend in beeld komen vlak voor de bazuinen en
de laatste "toorn van God" - de "toorn die komt" waarover Paulus in de eerste
Thessalonicenzen sprak. Dit is het moment waarop ze op het toneel verschijnen omdat ze in
het spel komen vlak voordat God "de vier winden" loslaat:
Breng geen schade toe aan de aarde, de zee of de bomen totdat we de dienaren van
onze God op hun voorhoofd hebben verzegeld (Openbaring 7:3).
Het Griekse woord voor "zegel" is hier het woord sfragizō, wat betekent "om te stempelen
(met een zegel of privé-markering) voor de veiligheid of het behoud (letterlijk of figuurlijk);
door implicatie om geheim te houden, om te getuigen: (stel een, stel aan) zegel op, stop"
(Sterke concordantie).
Wat doet God met het verzegelen of stempelen van de vierenveertigduizend? Zet Hij er niet
Zijn zegel op, om ze als het zijne te markeren? Is dit niet hetzelfde zegel dat Hij de Israëlieten
opdroeg om op hun deurposten te zetten, zodat de Vernietiger ze niet kon aanraken toen hij
doorkwam? Was het zegel toen niet het bloed van het Lam? En was dat bloed niet het symbool
van Jezus' openbaring van Gods immense liefde voor de mensheid, die Hem naar het kruis
bracht? Door Zijn zegel - het zegel van "de levende God" - op de
honderdvierenveertigduizend en degenen die hun boodschap horen en aanvaarden, eist God
ze op als onderdeel van Zijn eigen levensbevoegdheid. Daar kan Satan, de koning van het
rechtsgebied van de dood, hen niet schaden of in hun buurt komen.
Zo stuurt God een boodschapper "uit het oosten" om de vier engelen die de "winden" van
de verwoesting tegenhouden te informeren - vier engelen uit elke hoek van de aarde, die een
wereldwijde verwoesting vertegenwoordigen die op het punt staat losgelaten te worden op de
aarde - om te wachten tot hij "de dienaren van onze God in hun voorhoofd heeft verzegeld".
Het "voorhoofd" wijst op hun denken, op hun begrip van Gods karakter. Het
vertegenwoordigt die metanoia waarover we spraken, die paradigmaverschuiving over Gods
karakter, dat wedergeboren worden waarover Jezus met Nikodemus sprak.
De winden staan voor vernietiging, want als ze eenmaal zijn losgelaten, zullen ze "de aarde,
de zee of de bomen schaden". Wie zijn de engelen die de winden van de vernietiging
tegenhouden? Zij zijn boodschappers die over de hele wereld het eeuwige evangelie geven, het
eeuwige goede nieuws, dat een boodschap is over de "levende en ware God". Hun boodschap
is wat de satanische krachten van het kwaad tegenhoudt om de aarde volledig te vernietigen.
De vierenveertigduizend zijn "verzegeld" met het "zegel van de levende God". Ze zijn
verzegeld met de wetenschap dat God een God van het leven is, niet van de dood. Ze zijn
"dienaren" van God, wat betekent dat ze bereid zijn hun eigen leven te geven voor de zaak van

het opruimen van Gods reputatie, net zoals Jezus, de "rechtvaardige dienaar" van God, Zijn
leven gaf en onze ongerechtigheden voor dezelfde zaak droeg:
Door Zijn kennis zal Mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen, want Hij zal hun
ongerechtigheden dragen (Jesaja 53:11).
Iets anders wat we weten over de vierenveertigduizend is dat ze "verlost zijn van de aarde".
Wat betekent het dat ze "verlost zijn van de aarde"? Het woord 'verlost' in het Grieks is
agorazō, wat betekent 'kopen', 'kopen'.
De mensheid werd door Satan gevangen genomen op het moment dat Adam en Eva van de
Boom der Kennis van Goed en Kwaad aten. In die tijd leerde Satan ons zijn Goede en Kwade
rechtssysteem - de morele wet van beloning en straf. Hij leerde ons ook om te geloven dat
God werkt volgens dezelfde morele wet van beloning en straf. Maar Jezus onthulde ons een
God van de liefde, die werkt volgens een ander principe, het principe van onvoorwaardelijke
liefde. Zo heeft Jezus, door Zijn leer, Zijn leven en Zijn dood, de leugens van Satan uit onze
geest verwijderd. Hij gaf ons de waarheid over de God die niet veroordeelt door de beloning
en de straf morele wet, maar die ons vrijelijk rechtvaardigt en al onze zonden vergeeft. Dit is
wat de Bijbel ons in de volgende verzen vertelt:
Hij heeft ons verlost van de kracht van de duisternis en ons overgebracht naar
het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, waarin we verlossing hebben door
Zijn bloed, de vergeving van de zonden (Kolossenzen 1:13-14, onderstreping
toegevoegd).
Maar van Hem bent u in Christus Jezus, die voor ons wijsheid van God is geworden en gerechtigheid en heiliging en verlossing - dat, zoals geschreven staat: "Hij die
roemt, laat hem roemen in de Heer" (1 Korintiërs 1:30-31, cursivering toegevoegd).
In Hem hebben we verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden, volgens
de rijkdom van Zijn genade (Efeziërs 1:7, onderstreping toegevoegd).
Niet met het bloed van de geiten en de kalveren, maar met zijn eigen bloed ging Hij
voor eens en altijd het Heilige der Heiligen binnen, nadat Hij de eeuwige
verlossing had verkregen (Hebreeën 9:12, onderstreping toegevoegd).
De verlossing die we in Jezus hebben is de "vergeving van zonden". Maar Jezus redt ons niet
in Satan's rechtsgebied. Zijn openbaring van God verwijdert ons helemaal uit de jurisdictie van
Satan. Het woord "overgebracht" is het Griekse woord methistēmi methistano, wat betekent:
om over te dragen, dat wil zeggen, weg te dragen, te deponeren of (figuurlijk) te ruilen,
te verleiden: doven, verwijderen, vertalen, afwenden (Sterk's Concordantie).
Als we in Jezus' openbaring van God en Zijn koninkrijk geloven, dan worden we van Satan's
jurisdictie naar God's jurisdictie overgeheveld. Sommige vertalingen gebruiken het woord
"vertaald" in plaats van "overgebracht". We worden verwijderd uit het koninkrijk van de veroordeling
en gedragen naar het koninkrijk van genade, waar we vrijelijk 'vergeving van zonden' krijgen. We

leven nu helemaal volgens de wetten van een ander koninkrijk, wetten die gebaseerd zijn op
genade, het nieuwe verbond:
want allen hebben gezondigd en komen de heerlijkheid van God niet na, omdat ze
vrijelijk gerechtvaardigd zijn door zijn genade door de verlossing die in Christus
Jezus is (Romeinen 3:23-24, cursivering toegevoegd).
En daarom is Hij de Bemiddelaar van het nieuwe verbond, door middel van de dood,
voor de verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, opdat zij die
geroepen zijn de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen (Hebreeën 9:15, cursivering
toegevoegd).
Jezus gaf zichzelf als losgeld aan Satan, degene die ons gevangen had genomen, zodat we
verlost konden worden van Satan's koninkrijk der duisternis:
Want de Heer heeft Jakob verlost en hem vrijgekocht uit de hand van iemand
die sterker is dan hij (Jeremia 31:11, cursivering toegevoegd).
Satan is de "een sterker dan" Jacob, sterker dan de mensheid. Maar Jezus verloste ons van
zijn systeem van leugens van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, die de dood in
onze wereld bracht. Let op de passie in Gods stem als Hij spreekt over hoe Hij ons zal redden:
Ik zal ze loslaten van de kracht van het graf, ik zal ze verlossen van de dood. O
Dood, ik zal je plagen zijn! O Grave, ik zal je vernietiging zijn! Medelijden is verborgen
voor Mijn ogen" (Hosea 13:14, cursivering toegevoegd).
Want zelfs de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen en om zijn leven voor velen losgeld te geven (Marcus 10:45, cursivering
toegevoegd).
Want er is één God en één Bemiddelaar tussen God en de mensen, de Man Christus
Jezus, die zichzelf een losprijs voor allen gaf, om te zijner tijd te getuigen (1
Timoteüs 2:5-6, onderstreping toegevoegd).
Is het je opgevallen hoe Jezus in Marcus hoofdstuk tien zei dat Hij "Zijn leven een losprijs
voor velen" gaf, maar toen Hij aan Timoteüs schreef, zei Paulus dat Hij "Zichzelf een losprijs
voor iedereen gaf"? Dit betekent dat Jezus' genade, rechtvaardiging, barmhartigheid, liefde en
vergeving voor de hele mensheid is. We zijn allemaal door Jezus vrijgekocht, en dat moeten we
allemaal weten!
Het woord "losgeld" impliceert dat we door iemand gevangen zijn genomen en dat Jezus een
prijs heeft betaald om ons terug te krijgen. Dit is wat het woord 'losgeld' betekent:
om te verliezen. Losgeld of de prijs die betaald is voor de aflossing van de gevangenen,
het verliezen van hun obligaties en het vrijlaten van de gevangenen. In Mat. 20:28 en
MAR. 10:45 is het geestelijk van toepassing op het losgeld dat Christus heeft betaald
voor de bevrijding van de mensen uit de slavernij van de zonde en de dood (The
Complete Word Study Dictionary).

Als ons dus wordt verteld dat de honderdvierenveertigduizenden van de aarde zijn losgekocht,
betekent dit dat het verlossingswerk van Jezus volledig is vervuld in hun leven. Het betekent
dat ze Zijn rechtvaardiging, Zijn onvoorwaardelijke vergeving, Zijn onverdiende genade, Zijn
liefde, Zijn openbaring van Gods zuivere karakter van agape liefde volledig hebben
geaccepteerd - met andere woorden, ze hebben Gods wet van genade geaccepteerd. Zo zijn ze
volledig verlost van Satan's jurisdictie van beloning en straf en van de mentaliteit die het in ons
schept, die ervoor zorgt dat we door angst naar God kijken.
De profeet Jesaja beschrijft dit verzegelingsproces - een volledige bezinning op de waarheden
die Jezus heeft geleerd - dat zich nu afspeelt:
Want de Heer sprak zo met een sterke hand tot mij en instrueerde mij dat ik niet in de
weg van dit volk moest lopen, zeggende:
"Zeg niet, "Een samenzwering,
Wat betreft alles wat deze mensen een samenzwering noemen,Â
Wees ook niet bang voor hun dreigementen, en wees ook niet verontrust.
De Heer van de gastheren, Hem zult gij heiligschennis geven.
Laat hem je angst zijn.
En laat hem je angst zijn.
Hij zal als een heiligdom zijn,Â
Maar een steen van struikelen en een rots van belediging
Naar de beide huizen van Israël,Â
Als een valstrik en een strik voor de inwoners van Jeruzalem.
En velen onder hen zullen struikelen;
Ze zullen vallen en gebroken zijn, worden gestrikt en meegenomen."
Bind de getuigenis vast,Â
Verzegel de wet onder mijn discipelen.
En ik zal wachten op de Heer,Â
Die zijn gezicht verbergt voor het huis van Jacob.
En ik zal in hem hopen.
Hier ben ik en de kinderen die de Heer mij heeft gegeven!
We zijn voor tekenen en wonderen in Israël, van de Heer der Gastheren...

Die woont in Mount Zion (Jesaja 8:11-18).
Degenen die zich van de valse god naar de levende god hebben gekeerd, zijn "degenen die
niet met vrouwen zijn bevlekt, want zij zijn maagden". Deze groep mensen zijn niet
verontreinigd met de leugens die veel religies of "vrouwen" over God leren: dat Hij
gewelddadig, wraakzuchtig en straffend is. Ze zijn "maagden" omdat ze de kennis hebben van
een zuivere God, een God die alleen maar tegen de liefde is. Ze zijn zuiver, los van de vervuilde
kennis van God die in de wereld in overvloed aanwezig is.
Ze volgen ook "het Lam waar hij ook gaat." Ze "volgen" Jezus, zoals een lam een goede
herder volgt. Ze worden niet gedwongen om Hem te volgen. Ze volgen Hem niet met de
motieven van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad: uit een egoïstisch verlangen om
gered te worden - of uit angst om verloren gestraft te worden.
Ze volgen Hem eerder door de motivatie van de Boom des Levens: uit eigen vrije wil, uit een
diepe liefde voor Hem, omdat ze de liefde die Hij voor hen heeft gekend hebben. "Wij houden
van Hem omdat Hij ons eerst heeft liefgehad" (1 Johannes 4:19). Zij hebben een waardering en
bewondering voor deze nieuwe God die zij hebben leren kennen en liefhebben.
Voor de honderdvierenveertigduizend is Jezus een geliefde leider en leraar geworden, en als
gevolg daarvan staan ze niet langer toe dat Satan hen leugens over God leert. Ze geloven wat
Jezus hen ook leert, en ze volgen Zijn voorbeeld van de liefde, die Hij gedurende Zijn hele
leven heeft gegeven. Ze houden zo veel van Jezus dat ze zelfs "hun leven niet tot de dood toe
liefhebben" (Openbaring 12:11). Ze zouden bereid zijn om hun leven te geven voor Jezus en
Zijn zaak van het openbaren van God's agape liefde, deze kennis die verlossing betekent voor
ieder van ons.
Het is interessant dat de vierenveertigduizend niet alleen verlost zijn van de "aarde", van alles
wat aards en satanisch is, maar dat ze ook "verlost zijn van de mensen". Dit betekent dat ze
anders zijn dan de rest van de wereld op dit moment, die volgens de Openbaring dertien het
beest volgen:
En de hele wereld verwonderde zich en volgde het beest (Openbaring 13:3, nadruk
toegevoegd).
Maar de vierenveertigduizend zijn geen elitaire groep. Ze blijven gescheiden van de wereld
omdat ze een glimp hebben opgevangen van de oorlog tussen God en Satan, en ze zien dat
God, om nog meer mensen te redden, hen nodig heeft om zich volledig te wijden aan de zaak
van zijn koninkrijk. Zo zijn ze "eerstelingen aan God en aan het Lam." Dat betekent dat ze de
eerste van vele anderen zijn die komen. Zij zijn "de eerste tranche, of de belofte, van de grote
oogst" (Zevende-daagse adventistencommentaar, Vol. 7). De "grote oogst" is die grote
hoeveelheid waarover in het Boek Openbaring wordt gesproken:

Na deze dingen keek ik, en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, van alle
volken, stammen, volken en tongen, staande voor de troon en voor het Lam, gekleed
met witte gewaden, met palmtakken in hun handen (Openbaring 7:9).
Na deze dingen hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel, die zei:
"Alleluia! Heil en glorie en eer en macht behoren toe aan de Heer onze God
(Openbaring 19:1)!
En ik hoorde als het ware de stem van een grote menigte, als het geluid van vele
wateren en als het geluid van machtige donderslagen, zeggen: "Alleluia! Want de Here
God almachtig regeert (Openbaring 19:6)!
De honderdvierenveertigduizend zijn ook "zij die overwinnaars zijn in het grote conflict met
het beest en zijn beeld" (Zevende-daagse adventistencommentaar, Vol. 7). Hun overwinning
op het beest, dat in de laatste dagen de belangrijkste agent van Satan is, is een overwinning
voor de hele mensheid. Ze staan sterk tegenover de invloed van de wereld en de druk om zich
bij hun waanideeën aan te sluiten. Als het nodig is, zullen ze zelfs hun eigen leven opgeven
voor deze zaak.
Net als de drie vrienden van Daniël zeggen de honderdvierenveertigduizend tegen het beest
van de aarde - het beest dat zegt "wie op de aarde woont om een beeld te maken van het beest
dat door het zwaard gewond raakte en leefde" (Openbaring 13:14), en dat dreigt dat niemand
"kan kopen of verkopen behalve degene die het merkteken of de naam van het beest, of het
nummer van zijn naam heeft" (Openbaring 13:17):
O Nebukadnezar, we hoeven u in deze zaak geen antwoord te geven. Als dat het geval
is, kan onze God, die wij dienen, ons uit de brandende vurige oven verlossen en zal Hij
ons uit uw hand verlossen, o koning. Maar zo niet, laat het u dan weten, o koning, dat
wij uw goden niet dienen, en dat wij het gouden beeld dat u hebt opgesteld niet zullen
aanbidden" (Daniël 3:16-18).
De honderdvierenveertigduizend zullen sterk staan voor God tegen de wereld, niet omdat ze
gemotiveerd zijn door hoogmoed of krankzinnigheid. In plaats daarvan worden ze
gemotiveerd door de liefde voor de mensen die hen onder druk zetten om zich te conformeren
aan hun gewelddadige manieren, die geweld gebruiken om hen te laten toetreden tot hun
gelederen. Hun overwinning betekent verlossing voor velen, want zij zijn de eerstelingen van
de grote oogst van de aarde.
Tenslotte wordt ons over hen verteld, dat "in hun mond geen bedrog is gevonden, want ze
zijn zonder schuld voor de troon van God". Wat is dit "bedrog", dit "bedrog"? Dit bedrog
verwijst naar alle bedrog van de slang, die de meest sluwe van alle schepselen van God was
(Genesis 3:1), "die oude slang, die de duivel en de satan heet, die de hele wereld bedriegt"
(Openbaring 12:9).
Er zijn geen leugens meer over Gods karakter in de mond van deze groep mensen. Ze
geloven niet meer in de leugen van Satan dat God een aanklager is, een harde rechter, een

wraakzuchtige heerser, een vernietiger van de zondaars. Zij begrijpen en geloven nu dat God
de goddeloze rechtvaardigt (Romeinen 4:5), wat de toestand van het hele menselijke ras is
(Romeinen 3:9-18). Zo weten zij nu dat allen vrijelijk vergeven zijn, vrijelijk gerechtvaardigd en
geliefd zijn bij God.
Hoewel het om gevallen mensen gaat, weten de honderdvierenveertigduizend mensen dat ze
in Gods ogen, in de ogen van de agape-liefde, volledig onberispelijk zijn. Zij weten dat hun
redding niet gebaseerd is op hun eigen goedheid, die in de Bijbel wordt vergeleken met
menstruatievodden:
Maar we zijn allemaal als een onreine zaak, en al onze gerechtigheden zijn als smerige
vodden [MENSTRUAL RAGS]; we vervagen allemaal als een blad, en onze
ongerechtigheden, zoals de wind, hebben ons weggenomen (Jesaja 64:6).
De honderdvierenveertigduizend weten dat hun verlossing is gebaseerd op de liefde van God
die aan het kruis wordt getoond door de God die "de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn
eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Johannes 3:16) als losgeld om ons te verlossen van de
leugens van Satan, de Vernietiger, en zijn bende van vernietigende engelen.
Omdat ze niet meer over God spreken, zijn de honderdvierenveertigduizend bereid om het
"eeuwige evangelie" over de eeuwige God te verkondigen. Hun boodschap, hun goede nieuws
over het agape-liefde-karakter van de eeuwige God wordt door de hemel verkondigd:
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 - aan elk volk, elke stam,
elke tong en elk volk - en die met luide stem zei: "Vrees God en geef Hem eer, want de
ure van zijn oordeel is gekomen; en aanbid Hem die hemel en aarde, de zee en de
waterbronnen heeft gemaakt" (Openbaring 14:6-7).
De boodschap van de honderdvierenveertigduizend rinkelt met ongelooflijke snelheid, gezag
en kracht - het vliegt "in het midden van de hemel". Ze "prediken", wat betekent,
"verkondigen van de goede tijdingen". En de 'goede tijding' die ze verkondigen bereikt
iedereen die op de aarde woont, elke natie, stam, tong en volk. Deze boodschappers zeggen
"met een luide stem," dat wil zeggen, met gezag en macht:
Vrees God en geef Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; en aanbid Hem
die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt (Openbaring 14:7).
De honderdvierenveertigduizend vertellen de wereld dat ze met het aanbidden van een
gewelddadige god in feite een afgod aanbidden, een valse god, de god van deze wereld. Ze
wijzen hen op de ware God, op Degene die een Schepper is, niet een Vernietiger: "Vrees God
en geef eer aan Hem!" "Stop met het aanbidden van Satan de Vernietigersgod en aanbid in
plaats daarvan de ware God, de Schepper!"
Zij nodigen de mensheid uit om de God te aanbidden "die de hemel en de aarde, de zee en
de waterbronnen heeft gemaakt". Wie is deze God "die hemel en aarde, de zee en de

waterbronnen heeft gemaakt"? Over Jezus Christus gesproken, Paulus schreef aan de
Kolossenzen:
Hij [JEZUS CHRISTUS] 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 (Kolossenzen 1:15-17).
De boodschap van de honderdvierenveertigduizend wijst ons recht terug naar Jezus, Degene
die alle dingen heeft geschapen. Willen we God zien zoals Hij werkelijk is? Als dat zo is, dan is
er geen uitweg, we moeten naar Jezus kijken!
Zoals het dubbele gedeelte van het manna - dat een soort Jezus was - op de zesde dag in de
woestijn werd uitgestort, zo is Jezus nu, aan het einde van de zesde profetische dag in het zesde
millennium, ook een dubbele portie licht aan het uitstorten wat betreft zichzelf - de antitype van
het manna - omdat Hij het uitdrukkelijke beeld is van de ware God, het "ware manna", "het
brood van het leven".
Jezus antwoordde hun en zei: "Zeker, Ik zeg jullie, jullie zoeken Mij, niet omdat jullie
de tekenen hebben gezien, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben en gevuld
zijn. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat het
eeuwige leven verdraagt, dat de Zoon des mensen jullie zal geven, want God de
Vader heeft Zijn zegel op Hem gelegd". Toen zeiden ze tegen Hem: "Wat zullen
we doen, opdat we de werken van God werken?" Jezus antwoordde en zei tegen hen:
"Dit is het werk van God, dat je gelooft in Hem die Hij heeft gezonden."
Daarom zeiden zij tot Hem: "Welk teken zult U dan uitvoeren, opdat wij het zien en U
geloven? Welk werk zult U doen? Onze vaders aten het manna in de woestijn,
zoals geschreven staat: "Hij gaf hen brood uit de hemel om te eten." Toen zei
Jezus tegen hen: "Ik zeg u zeker, dat Mozes u het brood uit de hemel niet heeft
gegeven, maar dat Mijn Vader u het ware brood uit de hemel heeft gegeven.
Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en het leven aan de
wereld geeft". Toen zeiden ze tot Hem: "Heer, geef ons altijd dit brood." En Jezus zei
tegen hen: "Ik ben het brood van het leven. Wie tot Mij komt, zal nooit honger
lijden en wie in Mij gelooft, zal nooit dorst hebben (Johannes 6:26-35, cursivering
toegevoegd).
Jezus is "het ware brood uit de hemel", omdat Hij degene is die ons de waarheid over het
karakter van de Vader geeft. "Mozes gaf het "brood uit de hemel" niet, omdat Mozes "aards"
was, hij had een aardse kijk op Gods karakter. Jezus was "van boven", daarom heeft Hij veel
meer gezag dan Mozes. Let op wat Johannes in dit verband zei:
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, onderstreping toegevoegd).
Jezus is dus ons dubbele deel van het manna dat recht uit de hemel komt, van de Vader, naar ons
toe die nu aan het eind van zesduizend jaar zonde leven. En Hij zal doorgaan met dit
bijzondere werk van het neergieten van de waarheid, dat we een werk van voorbede zouden
kunnen noemen, totdat elke levende persoon op deze aarde zijn of haar beslissing voor of
tegen God neemt. Dit besluitvormingsproces wordt door ons gemaakt. Wie benoemen we tot
onze koning, God of Satan? Welke morele wet kiezen we, tegen de liefde of tegen de morele wet
van Goed en Kwaad? Onder wiens jurisdictie willen we vallen?
Het bijzondere werk dat Jezus op dit moment doet is het werk van de Hogepriester. In het
heiligdom van Mozes, dat voor ons een type is om het heilsplan te begrijpen, ging de
Hogepriester één keer per jaar naar het Heilige der Heiligen om het te reinigen van alle zonden
van het volk. We hebben eerder gesproken over zonden en de zonde. Zonden zijn al die zonden die
we dagelijks begaan, zoals liegen, stelen, enz. De zonde is echter "het missen van de markering"
over wie God is. De zonde is het verwarren van Satan met God, wat is gebeurd toen Adam en
Eva van de boom van de slang aten. De zonde is wat Paulus heeft uitgelegd in Romeinen
hoofdstuk een, het hoofdstuk over "de toorn van God":
Ze belijdend dat ze wijs zijn, werden ze dwaas en veranderden de glorie van de
onkreukbare God in een beeld dat gemaakt is als omkoopbare mensen en
vogels en viervoetige dieren en kruipende dingen. Daarom gaf God hen ook 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 altijd gezegend is. Amen (Romeinen
1:22-25, cursivering toegevoegd).
De zonde, de leugens over God, is de oorzaak van al onze zonden. We begaan zonden omdat we
de zonde eerst begaan. Alleen Jezus kan de zonde van ons wegnemen, want Hij is "het Lam Gods
dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29, cursivering toegevoegd). Alleen Jezus,
het reine, blanke, niet-gewelddadige Lam kan ons het verkeerde begrip - het missen van het
merkteken - afnemen, namelijk dat God een gewelddadige God is. Deze valse kijk op God
kwam in de wereld door Satan en zijn morele wet van de Boom van de Kennis van Goed en
Kwaad.
Zoals we al zeiden, giet Jezus op dit moment een dubbel deel van de waarheid over Gods
karakter over ons - Hij openbaart het "eeuwige evangelie" door Zijn volgelingen hier op aarde.
Hij doet dit door wat Hij zelf heeft bereikt door Zijn leven, Zijn leerstellingen en Zijn dood.
Op dit moment leert Hij ons alles wat we moeten weten over de ware God. Dit maakt deel uit
van dat "uur van Zijn oordeel is gekomen", waarover in Openbaring veertien wordt gesproken.

Als het "eeuwige evangelie" eenmaal aan ieder mens op aarde is gegeven, dan heeft iedereen
de kans om zijn of haar uiteindelijke beslissing te nemen over wie God werkelijk is. Onze
beslissingen zullen worden uitgedrukt door middel van gedachte, woord of actie.
De boodschap van de vierenveertigduizend is een verzegelingsboodschap. Zij die het accepteren
en geloven zullen het "zegel van de levende God" ontvangen. Ze zullen volledig tot Zijn
jurisdictie behoren, en Satan's vernietigende woede zal hen niet kunnen beïnvloeden. Zij
worden door God beschermd en de winden die de aarde en de zee schaden zullen niet in hun
buurt komen. Net als het Pesach in Egypte zijn ze bedekt met het bloed van het Lam, en de
Vernietigende engel kan hun verblijfplaats niet binnengaan omdat hij geen macht heeft in die
jurisdictie.
Wanneer dit gebeurt, zal Jezus, onze Hogepriester die in het Heilige der Heiligen Gods
karakter heeft gereinigd van alle leugens die Satan aan zijn karakter heeft toegeschreven, zijn
werk van het reinigen van onze harten en geesten afmaken. Degenen die Hem hebben
aangenomen zijn verzegeld en veilig, en degenen die in het rechtsgebied van Satan zijn
gebleven, zullen het zegel van Satan ontvangen - het merkteken van het beest.
Het werk van Jezus in het Heilige der Heiligen, dat deel van het heilsplan dat de waarheid
over de Heilige God bevat (de wet en de verzoendeksel, de troon der barmhartigheid), was het
uitstorten van een dubbele portie begrip van Gods Heilige karakter op basis van Zijn leven en
dood hier op aarde. Dit is de laatste regen. Deze geopenbaarde kennis van God is wat het
heiligdom reinigt van de zonde, die fundamentele zonde van "het missen van de markering" over
wie God werkelijk is.
"Het teken missen" over Gods karakter is de duisternis die de aarde al zesduizend jaar
omhult door de leugens van de vijand over hem. Wanneer deze zonde van ons wordt
verwijderd, volgen alle andere zonden het voorbeeld. En dan worden we gereinigd, want door
Hem te "aanschouwen", door Zijn ware karakter te zien, "worden we in dezelfde heerlijkheid
veranderd":
Maar wij allen, met een onthuld gezicht, die de heerlijkheid van de Heer als in een
spiegel zien, worden in hetzelfde beeld getransformeerd van heerlijkheid naar
heerlijkheid, net als door de Geest van de Heer (2 Korintiërs 3:18).
De voorspraak van Jezus in het Heilige der Heiligen betekent dat Hij hetzelfde werk heeft
gedaan als de hogepriester in het aardse heiligdom. Een hogepriester bracht offers voor de
zonden. Jezus offerde zichzelf als een offer voor de zonde "voor eens en altijd":
Niet met het bloed van de geiten en de kalveren, maar met zijn eigen bloed ging Hij
voor eens en altijd het Heilige der Heiligen binnen, nadat Hij de eeuwige
verlossing had verkregen (Hebreeën 9:12, onderstreping toegevoegd).
Jezus, onze Hogepriester, ging het Heilige der Heiligen binnen - de plaats waar Gods ware
karakter wordt geopenbaard - met Zijn eigen bloed. Zijn eigen offer was het offer voor onze

zonde. Met dit offer heeft Hij God geopenbaard en schenkt Hij ons nu de waarheid over
Zichzelf en de Vader. Hij stuurt ons een dubbel deel van Zichzelf, het Brood des Levens, op
de zesde dag van de week - het zesde millennium.
In deze fase van het heilsplan, deze periode van de bediening in het Heilige der Heiligen,
deze antitypische verzoendag, bemiddelt Christus met ons, smeekt ons, smeekt ons om Hem te
kiezen die het Woord, de ware getuige, "de weg, de waarheid en het leven" is (Johannes 14:6).
Als we het getuigenis van Jezus over wie God is afwijzen, dan blijven we achter met het
enige andere alternatief, namelijk de leugens van Satan over wie God is. Jesaja beschrijft ook
wat er zal gebeuren met de groep die de ware kennis van God verwerpt:
Bind de getuigenis vast, straal de wet onder mijn discipelen. En ik zal wachten op de
Heer,die zijn gezicht verbergt voor het huis van Jakob; en ik zal in Hem hopen. Hier
ben ik en de kinderen die de Heer mij heeft gegeven! Wij zijn voor tekenen en
wonderen in Israël,van de Heer der gastheren,die woont in de berg Zion.
En wanneer zij tot u zeggen: "Zoekt u hen die mediums en tovenaars zijn, die
fluisteren en mompelen", moet een volk dan niet zijn God zoeken? Moeten zij de
doden zoeken voor de levenden? Op de wet en op het getuigenis! Als zij niet
volgens dit woord spreken, dan 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 8:16-22, nadruk toegevoegd).
"Aan de wet en aan de getuigenis!" Op de wet van de liefde, op het getuigenis van Jezus over
het karakter van God. Als zij niet volgens dit woord spreken - volgens Gods wet van de agape
love en het getuigenis van de ware getuige - dan is er "geen licht in hen".
Wat zal het gevolg zijn van het afwijzen van dit laatste bericht? Kijk naar vers eenentwintig.
Ze zullen woedend zijn op God, want als ze kijken naar alle verwoesting die Satan op de aarde
aanricht, zullen ze denken dat het God is die het doet. Dan vervloeken ze hun koning en hun
God. Net als Job's vrouw zullen ze zeggen: "Vervloek God en sterf!" Zo zullen ze worden
gedreven in de uiterste en uiterlijke duisternis - de duisternis die aanwezig is buiten het
koninkrijk van licht van God. Daar zal het tandenknarsen plaatsvinden:
En werpt de onrendabele dienaar in de buitenste duisternis. Er zal geween en
geknars van tanden zijn' (Mattheüs 25: 30, nadruk toegevoegd).
Bovenstaande woorden van Jezus zijn in het bijzonder gericht op gelovigen. Zij zijn
"onrendabele dienaren" - zij hebben voor de Meester gewerkt. Hij maakt dit nog duidelijker in
het volgende vers:

Maar de zonen van het koninkrijk zullen worden uitgeworpen in de uiterlijke
duisternis. Er zal geween en geknars van tanden zijn" (Matteüs 8:12, nadruk
toegevoegd).
Satan's uitbeelding van God is een valse uitbeelding. Het karakter dat hij aan God toeschrijft
is eigenlijk zijn eigen karakter van Goed en Kwaad. Zij die deze god van Babylon aanbidden,
zullen "de wijn van de toorn drinken" van Babylon's "ontucht" die we in het volgende
hoofdstuk zullen bespreken.
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BABYLON IS GEVALLEN IS
VALLEN

De eerste engel van Openbaring veertien verkondigt Gods eeuwige karakter van de liefde dit is het "eeuwige evangelie". Die van hen is een verzegelingsboodschap, omdat het hen verzegelt
die het ontvangen en accepteren. Het bezegelt ook degenen die het afwijzen - ze zijn verzegeld
in hun afwijzing en zullen niet langer van gedachten veranderen.
In Jesaja hoofdstuk veertien wordt Satan afgebeeld onder het type van de koning van
Babylon, en Babylon, wat verwarring betekent, vertegenwoordigt zijn koninkrijk. Jesaja beschrijft
het karakter van zijn heerschappij hier op aarde op de volgende manier:
Het zal geschieden op de dag dat de Heer u [WIJ, DE MENSELIJKE RACE] rust
geeft van uw verdriet, en van uw angst en de harde slavernij waarin u werd gemaakt om
te dienen, dat u dit spreekwoord tegen de koning van Babel zult opnemen, en
zult zeggen:
"Hoe de onderdrukker [SATAN] is opgehouden.
De gouden stad is gestopt!
De Heer heeft de staf van de goddelozen gebroken,
De scepter van de heersers [STAFF AND SCEPTER: LAW OF GOOD AND
EVIL];
Hij die het volk in toorn sloeg met een voortdurende beroerte,
Hij die de naties regeerde in woede,
Wordt vervolgd en niemand belemmert.
De hele aarde is in rust en stilte;
Ze breken uit in het zingen.
Inderdaad, de cipressen verheugen zich over je,
En de ceders van Libanon,

Zeggende: 'Sinds je bent gekapt,
Geen enkele houthakker is tegen ons opgekomen.
"De hel van beneden is opgewonden over jou.
Om je te ontmoeten bij je komst;
Het brengt de doden voor je in beweging,
Alle hoofden van de aarde;
Het is opgegroeid van hun troon...
Alle koningen van de naties.
Ze zullen allemaal spreken en tegen je zeggen:
Ben je ook zo zwak geworden als wij?
Ben je net als wij geworden?
Je pracht en praal wordt naar Sheol gebracht,
En de klank van je snaarinstrumenten;
De maden zijn verspreid onder je,
En wormen bedekken je.
"Hoe je uit de hemel bent gevallen.
O Lucifer, zoon van de ochtend!
Hoe je tot de grond toe wordt neergehaald,
Jij die de naties verzwakt!
Want je hebt in je hart gezegd:
Ik zal opstijgen naar de hemel,
Ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen;
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 net als de Most High zijn.
Toch zal je naar Sheol worden gebracht,
Tot op de laagste diepte van de put.
"Degenen die je zien zullen naar je staren.
En denk aan jou, zeg maar:

Is dit de man die de aarde deed beven,
Die koninkrijken schudde,
Wie heeft de wereld als een wildernis gemaakt
En vernietigde zijn steden,
Wie heeft het huis van zijn gevangenen niet geopend?'.
"Alle koningen van de naties.
Allemaal, slaap in glorie,
Iedereen in zijn eigen huis;
Maar je wordt uit je graf gegooid
Als een afschuwelijke tak,
Zoals het gewaad van degenen die gedood zijn,
Doorstoten met een zwaard,
Die naar beneden gaan naar de stenen van de put,
Als een lijk dat onder de voet wordt gelopen.
Je wordt niet met hen begraven,
Omdat je je land hebt vernietigd
En doodde je mensen.
Het broedsel van de boosdoeners zal nooit worden genoemd.
Bereid het slachten voor op zijn kinderen
Vanwege de onrechtvaardigheid van hun vaders,
Laat ze niet opstaan en het land bezitten,
En vul het gezicht van de wereld met steden."
"Want ik zal tegen hen in opstand komen," zegt de Heer van de gastheren,
"En de naam en het overblijfsel van Babylon afgesneden.
En nageslacht en nageslacht," zegt de Heer.
"Ik zal er ook een bezit van maken voor het stekelvarken.
En moerassen van modderig water;
Ik zal het vegen met de bezem van de vernietiging," zegt de Heer van de gastheren
(Jesaja 14:3-23, nadruk toegevoegd).

Het is omdat Satan zijn koninkrijk regeert door middel van angst, geweld, slavernij en
boosheid, het onderdrukken van zijn volk en het slaan van hen "in woede met een
voortdurende beroerte", dat zijn koninkrijk tot een einde zal komen het is een verdeeld
koninkrijk. Satan heeft "de aarde doen beven", hij "schudde koninkrijken", hij "maakte de
wereld tot een wildernis", "vernietigde de steden" en "opende niet het huis van zijn
gevangenen". Hij vernietigde zijn land - de planeet aarde die hij gevangen nam - en heeft zijn
volk gedood - het menselijk ras waarover hij de afgelopen zesduizend jaar heeft geregeerd.
In Openbaring hoofdstuk achttien wordt Babylon - de stad die Satan's koninkrijk van
verwarring voorstelt, veroorzaakt door zijn mengeling van Goed en Kwaad, zoals de goden het
hebben geleerd - afgeschilderd als een einde komend aan het geweld; zijn eigen geweld. Het
werd verantwoordelijk gehouden voor allen die op deze aarde zijn gestorven:
Toen nam een machtige engel een steen op als een grote molensteen en gooide deze in
de zee, en zei: "Zo zal de grote stad Babylon met geweld worden neergegooid en
niet meer worden gevonden. Het geluid van harpisten, muzikanten, fluitisten en
trompettisten zal in u niet meer te horen zijn. Er zal geen ambachtsman meer in u
worden gevonden en het geluid van een molensteen zal in u niet meer worden
gehoord. Het licht van een lamp zal in u niet meer schijnen, en de stem van bruidegom
en bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grote
mannen van de aarde, want door uw tovenarij werden alle volkeren bedrogen. En in
haar werd het bloed gevonden van profeten en heiligen, en van allen die op de
aarde werden gedood" (Openbaring 18:21-24, cursivering toegevoegd).
Het is vlak nadat het eeuwige evangelie volledig is verkondigd door de
honderdvierenveertigduizend die het koninkrijk van Satan, Babylon, zal vallen. De waarheid
over de heerschappij van Satan zal aan het licht komen en iedereen zal zien dat hij degene is die
het menselijk ras straft - niet God.
Maar tegelijkertijd verzegelt dit bericht degenen die het vrijwillig ontvangen, het verhardt
helaas ook de harten van degenen die het afwijzen. Degenen die het "eeuwige evangelie"
verwerpen, zullen het merkteken van het beest ontvangen, dat hen als behorend tot Satan
bestempelt. Uiteindelijk zal God hen overgeven aan de meester die ze hebben gekozen en zal
de laatste "toorn van God" op deze aarde plaatsvinden:
En een andere engel volgde, die zei: "Babylon is gevallen, is gevallen, die grote stad,
omdat ze alle naties heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar ontucht."
Toen volgde een derde engel, die met luide stem zei: "Als iemand het beest en zijn
beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal hij
zelf ook drinken van de wijn van de toorn van God, die in volle kracht wordt
uitgestort in de beker van zijn verontwaardiging. Hij zal gekweld worden met vuur
en zwavel in het bijzijn van de heilige engelen en in het bijzijn van het Lam. En de rook
van hun kwelling stijgt voor eeuwig en altijd op; en zij hebben dag en nacht geen
rust, die het beest en zijn beeld aanbidden, en wie het merkteken van zijn naam
ontvangt" (Openbaring 14:8-11, cursivering toegevoegd).

Wanneer elke levende zaak is beslist - wanneer elke persoon Jezus en Zijn openbaring van
God heeft aanvaard of afgewezen en in feite Zijn of haar keuzevrijheid heeft uitgeoefend - dan
is het tijd voor ons om te oogsten wat we hebben gezaaid. Degenen die genade en
barmhartigheid verwerpen, zullen de gevolgen van de principes van het koninkrijk van de satan
plukken: bestraffing en veroordeling. Zij die de principes van barmhartigheid en genade van
God hebben aanvaard en geleefd, zullen de vruchten plukken van barmhartigheid en genade.
Dit geldt voor ieder mens, want er is geen partijdigheid met God. Dit is de tijd van de oogst
waarover in de volgende verzen van Openbaring veertien wordt gesproken:
Toen keek ik, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Men als de Zoon des Mensen,
met op Zijn hoofd een gouden kroon, en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een
andere engel kwam uit de tempel, roepend met een luide stem tot Hem die op de wolk
zat: "Duw in Uw sikkel en oogst, want de tijd is gekomen om te oogsten, want
de oogst van de aarde is rijp". Dus Hij die op de wolk zat, duwde in Zijn sikkel op
de aarde, en de aarde werd geoogst. Toen kwam er een andere engel uit de tempel die
in de hemel is, die ook een scherpe sikkel had. En een andere engel kwam uit het altaar,
die macht had over het vuur, en hij riep met een luide kreet tot hem die de scherpe
sikkel had, en zei: "Stuw in je scherpe sikkel en verzamel de trossen van de
wijnstok van de aarde, want haar druiven zijn volledig rijp". Dus de engel
duwde zijn sikkel in de aarde en verzamelde de wijnstok van de aarde, en
gooide hem in de grote wijnpers van de toorn van God. En de wijnpers werd
buiten de stad vertrapt, en er kwam bloed uit de wijnpers, tot aan de
paardenhoofdstellen, gedurende duizend zeshonderd furlongen (Openbaring 14:14-20,
cursivering toegevoegd).
God houdt nu de vier winden van de strijd tegen. Dit betekent dat Hij de volle woede van
Satan tegenhoudt totdat het eeuwige evangelie, het goede nieuws van Zijn karakter, in de hele
wereld volledig is verkondigd. Maar als het eenmaal gedaan is, zal God zijn terughoudendheid
loslaten en zal Satan vrij zijn om zijn vernietigende werk te doen, waar hij al heel lang op
wacht:
En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie het was toegekend 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" (Openbaring
7:1-3, cursivering toegevoegd).
Dan zal de tijd van de problemen zoals nooit was, gesproken door Daniel, beginnen. Dit zal
de laatste Dag van de Toorn zijn. Maar voor hen die God kennen, is dit het moment waarop
ze hebben gewacht. Dit is het moment waarop alle mensen van God - door alle tijden heen hebben gewacht, want "op dat moment zal uw volk bevrijd worden, ieder die in het boek
geschreven zal worden" (Daniël 12:1).
Deze bevrijding is niet alleen voor het volk van God dat leeft in de tijd van moeilijkheden.
Dit is bevrijding op grote schaal. Ieder die in het boek geschreven zal worden, zal worden

bevrijd. Dit is bevrijding van de wet van Goed en Kwaad en van de dood zelf. Allen die zijn
gestorven in het geloof in Gods beloften, vanaf Adam, zullen in deze tijd, "op de laatste
bazuin", bevrijd worden van de slavernij van de dood.
Zie je, ik vertel je een mysterie: We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal
in een moment, in het twinkelen van een oog, op de laatste trompet veranderen.
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 sterfelijke onsterfelijkheid heeft
aangedaan, 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. Maar dank zij God, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwrikbaar, altijd in overvloed in
het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Heer (1 Korintiërs
15:51-56, cursivering toegevoegd).
Als Michaël opstaat in Daniël, hoofdstuk twaalf vers één, betekent dit dat Hij degenen die
Hem hebben afgewezen laat gaan, terwijl Hij tegelijkertijd degenen die vervolgd worden door
de afwijzers van Zijn genade te hulp schiet. Jesaja beschrijft de dubbele betekenis van Christus'
"opstaan" in hoofdstuk drieëndertig:
O Heer, wees ons genadig;
We hebben op jou gewacht.
Wees elke ochtend hun arm,
Onze redding ook in de tijd van nood.
Bij het lawaai van het tumult zullen de mensen vluchten;
Als U zich verheft, zullen de naties verstrooid raken;
En Uw plundering zal worden verzameld
Zoals het verzamelen van de rups;
Als het heen en weer rennen van sprinkhanen,
Hij zal over hen heen lopen (Jesaja 33:2-4, nadruk toegevoegd).
Voor hen die op de Heer vertrouwen is Hij "hun arm elke morgen" en hun "redding in tijd
van nood" in tijd van vervolging. Maar wat gebeurt er met hen die Hem volledig wegduwen?
Wat gebeurt er als Hij eindelijk Zijn bescherming loslaat om hun vrijheid te eren? Ze vluchten
"bij het lawaai van het tumult." Als Hij zichzelf optilt "zullen de naties verstrooid zijn."

Chaos, verwarring, verwoesting en wanhoop is het lot van hen die in de handen van Satan
vallen. Beste vrienden, we zien dit al in de wereld! Het is met dit begrip dat we moeten kijken
naar passages als deze uit Hebreeuws hoofdstuk tien:
Want als we opzettelijk zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben
ontvangen, blijft er niet langer een offer voor de zonden, maar een zekere
angstige verwachting van het oordeel, en een vurige verontwaardiging die de
tegenstanders zal verslinden. Wie de wet van Mozes heeft verworpen, sterft zonder
genade op de getuigenis van twee of drie getuigen. Van hoeveel ergere straf denkt u
dat hij waardig geacht wordt, die de Zoon van God met voeten getreden heeft,
het bloed van het verbond waarmee hij geheiligd is tot een gemeenschappelijk
iets gerekend heeft en de Geest van de genade beledigd heeft? Want wij kennen
Hem die zei: "Wraak is de mijne, ik zal de Heer vergelden". En opnieuw: "De Heer zal
zijn volk beoordelen." Het is een angstaanjagend iets om in de handen van de levende
God te vallen (Hebreeën 10:26-31, nadruk toegevoegd).
Als we opzettelijk doorgaan met zondigen - als we opzettelijk doorgaan met het missen van
het teken over het karakter van God, zelfs nadat "we de kennis van de waarheid" over de God
van de liefde hebben ontvangen - dan blijft er "geen offer meer over voor de zonden". Wat
betekent dit?
Het betekent dat er geen andere manier meer is waarop God ons zou kunnen leren over Zijn
ware karakter van de agape-liefde. Het betekent dat er niets meer is wat God kan doen om ons
te reinigen van alle leugens van Satan over Zijn zuivere, heilige karakter, waarin geen
atoomdeeltje van Goed en Kwaad bestaat.
Wat blijft er dan over voor hen die het getuigenis van Jezus' getuigenis van een volkomen
zachtmoedige, nederige, liefdevolle, vrijheidgevende, onvoorwaardelijk liefdevolle, onpartijdige,
absoluut geweldloze, genadegevende, vergevingsgezinde God niet geloven? Zij worden
achtergelaten met hun oude visie op God die zij van Adam en Eva hebben geërfd, en die
volledig wordt geïnformeerd door de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Zij blijven in
die "zekere verwachting" dat God hen zal veroordelen. Zij blijven in dat valse begrip van God
dat hen vertelt dat God hen gaat vernietigen. Ze worden gevangen door die "vurige
verontwaardiging die de tegenstanders zal verslinden".
Mozes, die zwaar handelde op de wijze van beloning en bestraffing, verordende dat iedereen
die de wet overtrad, moest sterven "zonder genade op de getuigenis van twee of drie getuigen".
Jezus heeft deze wet nooit bekrachtigd. Dit was Mozes' interpretatie van de wet. Als dit de
beloning en straf mentaliteit van Mozes is, die een Godvrezend mens was, wat zal er dan
gebeuren met hen die de "genade en de waarheid" die Jezus kwam brengen, hebben
afgewezen? Wat zal er gebeuren met hen die Jezus' getuigenis van het karakter van de Vader
van de liefde "onder de voet gelopen" hebben?
En wat zal er gebeuren met hen die de enorme betekenis van zijn offer aan het kruis hebben
afgewezen, dat was om ons te laten zien wat een heilige, onbezoedelde, niet-gewelddadige,

barmhartige, genadige, vergevingsgezinde, "levende" God werkelijk is? Wat zal er gebeuren
met hen die "de Geest van genade beledigen" door zich vast te klampen aan een god van
beloning en bestraffing?
Dit is wat er met hen zal gebeuren: "Wraak is van mij, ik zal ze terugbetalen", zegt de Heer.
Hoe zal God terugbetalen? Zal Hij hen straffen voor het niet geloven van de waarheid over
zichzelf? Nee, God zal een oordeel moeten vellen, een beslissing moeten nemen, dat het volk
de lijn volledig heeft overschreden in het koninkrijk van Satan. Hij zal moeten toegeven dat ze
getrouwd zijn met hun afgoden. Dan zal Hij opstaan en hen moeten opgeven. Hij zal ze
moeten laten gaan. Daarom is het "een angstaanjagend iets om in de handen van de levende
God te vallen." Want als God ons opgeeft, dan zijn we volledig in de handen van de
Vernietiger. Er is geen wreedheid zoals die van de Vernietiger:
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 [BESTROUWER] (Openbaring 9:11).
Deze passage is nog nooit zo relevant geweest als nu, na de ineenstorting van de Twin
Towers. Is het werkelijk toeval dat de ene passage in de Openbaring die duidelijk Satan, "de
engel van de bodemloze put", als de Vernietiger aanwijst, in Openbaring 9:11 wordt gevonden?
Het Boek van Hosea eindigt met de volgende woorden, die ook voor ons, die nu leven,
uiterst geschikt zijn:

Wie is er verstandig?
Laat hem deze dingen begrijpen.
Wie is er voorzichtig?
Laat het hem weten.
Want de wegen van de Heer zijn juist;
De rechtschapenen lopen er in,
Maar overtreders struikelen in hen (Hosea 14:9).

24

GODS LAATSTE VREEMDE DAAD

De laatste manifestatie van de "toorn van God" betreft de profetie van de koning die zichzelf
verheft in Daniël, hoofdstuk elf, en die samenvalt met het beest uit de aarde in Openbaring,
hoofdstuk dertien.
Dit zal de antitypische Dag van de Toorn zijn waar alle types op gewezen hebben. Alle types
werden gelokaliseerd, maar de laatste aflevering van "de toorn van God" zal globaal zijn. Dit is
de reden waarom Daniël het "een tijd van moeilijkheden noemt, zoals nooit was sinds er een
natie was, zelfs niet tot die tijd" (Daniël 12:1). Merk op hoe het Boek van de Openbaring deze
laatste Dag van de toorn in verschillende verzen beschrijft:
En de koningen der aarde, de grote mannen, de rijke mannen, de bevelhebbers, de
machtige mannen, elke slaaf en elke vrije man, 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 6:15-16, onderstreping toegevoegd)?
De naties waren boos, en Uw toorn is gekomen, en de tijd van de doden, dat zij
geoordeeld zouden worden, en dat U Uw dienaren de profeten en de heiligen zou
belonen, en hen die Uw naam vrezen, klein en groot, en hen zou vernietigen die de
aarde vernietigen" (Openbaring 11:18, cursivering toegevoegd).
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, onderstreping toegevoegd).
En een andere engel volgde, die zei: "Babylon is gevallen, is gevallen, die grote stad,
omdat ze alle naties heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar ontucht."
Toen volgde een derde engel, die met luide stem zei: "Als iemand het beest en zijn
beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal
hij zelf ook drinken van de wijn van de toorn van God, die in volle kracht wordt
uitgestort in de beker van zijn verontwaardiging. Hij zal gekweld worden met vuur
en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het
Lam (Openbaring 14:8-10, nadruk toegevoegd).

Dus de engel duwde zijn sikkel in de aarde en verzamelde de wijnstok van de aarde,
en wierp deze in de grote wijnpers van de toorn van God (Openbaring 14:19,
nadruk toegevoegd).
Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen die
de zeven laatste plagen hebben, want in hen is de toorn van God compleet
(Openbaring 15:1, onderstreping toegevoegd).
Toen gaf een van de vier levende wezens aan de zeven engelen zeven gouden kommen
vol met de toorn van God die voor eeuwig en altijd leeft (Openbaring 15:7,
cursivering toegevoegd).
Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel die tegen de zeven engelen zei: "Ga en
stort de schalen van de toorn van God op de aarde uit" (Openbaring 16:1,
cursivering toegevoegd).
Nu werd de grote stad verdeeld in drie delen, en de steden van de naties vielen. En de
grote Babylon werd voor God herdacht, om haar de beker van de wijn van de
woestenij van Zijn toorn te geven (Openbaring 16:19, cursivering toegevoegd).
Want alle volkeren hebben gedronken van de wijn van de toorn van haar
ontucht, de koningen der aarde hebben met haar ontucht gepleegd en de kooplieden
der aarde zijn rijk geworden door de overvloed van haar luxe" (Openbaring 18:3,
cursivering toegevoegd).
"Alle naties hebben gedronken van de wijn" van Babylon's ontucht, dat is Babylon's leer van
de valse god, de god van Goed en Kwaad, de god van de beloning en de straf. Net als de
Filistijnen en het Amorietenverbond van vijf koningen heeft de vijand van Gods volk een
verbond gesloten met de koningen van de aarde om hen te vervolgen. Hij wordt hier
beschreven als de koning die zichzelf verheft:
Dan zal de koning doen wat hij wil; hij zal zich verheffen en uitvergroten boven
iedere god, zal godslastering spreken tegen de God der goden, en zal gedijen
tot de toorn is volbracht; want wat bepaald is, zal gedaan worden. Hij zal noch de
God van zijn vaders, noch de begeerte van de vrouwen beschouwen, noch enige god;
want hij zal zich boven hen allen verheffen. Maar in hun plaats zal hij een god van de
vestingen eren; en een god waarvan zijn vaders niet wisten dat hij die zal eren
met goud en zilver, met edelstenen en aangename dingen. Zo zal hij handelen
tegen de sterkste forten met een vreemde god, die hij zal erkennen, en de glorie
ervan bevorderen; en hij zal hen over velen doen heersen, en het land verdelen voor
winst (Daniël 11:36-39, onderstreping toegevoegd).
Wat deze "koning" identificeert is het feit dat hij godslasteringen spreekt tegen de "God der
goden" - tegen de ware God. Hij erkent ook een "vreemde god" en gaat vooruit op "zijn
glorie". Hij "zal bloeien tot de toorn is volbracht." Deze "toorn" is de laatste, laatste "toorn".

In Openbaring hoofdstuk dertien zien we een soortgelijke beschrijving over het beest dat uit
de zee komt. Dit beest lastert ook God, en in het bijzonder lastert het zijn naam, die zijn
karakter is. Het voert oorlog met de heiligen en vervolgt hen:
En hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak, en hij kreeg het
gezag om door te gaan voor tweeënveertig maanden. Toen opende hij zijn mond in
godslastering tegen God, om zijn naam, zijn tabernakel en degenen die in de
hemel wonen te godslasteren. Het werd hem verleend om oorlog te voeren met de
heiligen en hen te overwinnen. En het gezag werd hem gegeven over elke stam, tong
en natie. Allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden, wiens namen niet zijn
geschreven in het Boek des Levens van het Lam, gedood vanaf de grondlegging van de
wereld (Openbaring 13:5-8, cursivering toegevoegd).
Eerder in Daniël hoofdstuk elf, in vers tweeëndertig, is er een koning die ook wordt gezien
als een vervolger van Gods volk, en interessant genoeg wordt Gods volk daar afgeschilderd als
"het volk dat zijn God kent":
Zij die kwaad doen tegen het verbond zullen met vleierij verdorven worden; maar het
volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en grote daden verrichten. En degenen van
het volk die begrijpen zullen velen onderrichten; toch zullen zij vele dagen lang
door zwaard en vlammen vallen, door gevangenschap en plundering. Als zij nu
vallen, zullen zij geholpen worden met een beetje hulp; maar velen zullen zich bij hen
voegen door intrige. En sommigen van de verstandigen zullen vallen, om hen te
verfijnen, te zuiveren en wit te maken, tot de tijd van het einde; want het is nog
steeds voor de vastgestelde tijd (Daniël 11:32-35, nadruk toegevoegd).
In het Boek Openbaring hebben alle volken van de aarde en hun koningen zich aangesloten
bij het beest dat God lastert. Niet alleen dat, maar een ander beest, een andere kracht ontstaat,
die alle waarden van het beest uit de zee in stand houdt. Dit nieuwe beest ontstaat uit de aarde:
Toen zag ik een ander beest uit de aarde komen, en hij had twee hoorns als een lam
en sprak als een draak. En hij oefent al het gezag van het eerste beest in zijn
aanwezigheid uit, en doet de aarde en degenen die erin wonen het eerste beest
aanbidden, waarvan de dodelijke wond is genezen. Hij voert grote tekenen uit,
zodat hij zelfs vuur uit de hemel op de aarde doet neerdalen in de ogen van de mensen.
En hij bedriegt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hij voor het beest
mocht doen, en vertelt hen die op de aarde wonen om een beeld te maken van het
beest dat door het zwaard gewond raakte en leefde. Hij kreeg de macht om het beeld
van het beest te laten ademen, zodat het beeld van het beest zowel zou spreken als zou
veroorzaken dat zo velen als het beeld van het beest niet zouden aanbidden om
gedood te worden. Hij laat iedereen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een
merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgen en dat niemand
mag kopen of verkopen behalve degene die het merkteken of de naam van het
beest, of het nummer van zijn naam heeft (Openbaring 13:11-17, onderstreping
toegevoegd).

Dit beest, "dat al het gezag van het eerste beest in zijn aanwezigheid uitoefent", vervolgt het
volk dat trouw blijft aan de God die Jezus Christus heeft geopenbaard - de God van de liefde.
De wereld volgt het beest na en door hen die trouw blijven aan het Lam te vervolgen, vullen ze
hun beker van ongerechtigheid en bezegelen ze hun afwijzing van het evangelie.
Dan staat Michael, Jezus, op om zijn volk te ondersteunen. Bovendien wijst zijn opstaan erop
dat degenen die God en zijn principe van de liefde hebben afgewezen de grens van hun
ongerechtigheid hebben bereikt. Door Gods volk te vervolgen vullen zij hun ongerechtigheid
en verwerpen zij het evangelie. God eert hun keuzevrijheid en laat hen vrij aan de leider die ze
hebben gekozen. De verwoesting die daarop volgt komt plotseling binnen, als een plotselinge
breuk van een dam, als een breuk van het water.
Een tijd van problemen zoals nooit was - de zeven laatste plagen - volgt. Maar dit zijn geen
straffen van God. De zeven laatste plagen zijn het werk van de Vernietiger. Satan straft de
mensen van de wereld. Met de zevende plaag komt het einde van zesduizend jaar zonde:
En de zevende engel stortte zijn flacon uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit
de tempel van de hemel, van de troon, die zei: Het is gedaan. En er waren stemmen, en
donderslagen, en bliksemschichten; en er was een grote aardbeving, zoals niet was
sinds de mensen op de aarde waren, zo machtig was een aardbeving, en zo groot. En
de grote stad werd in drie delen verdeeld, en de steden der volken vielen; en de grote
Babylon kwam ter gedachtenis aan God, om haar de beker van de wijn van de
woestenij van Zijn toorn te geven. En elk eiland vluchtte weg, en de bergen werden
niet gevonden. En er viel een grote hagel uit de hemel op de mensen, elke steen over
het gewicht van een talent; en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de
hagel; want de plaag daarvan was groots (Openbaring 16:17-21, onderstreping
toegevoegd).
Satan's modus operandi is onveranderd. In de laatste plaag vernietigt hij met hagel - net zoals
hij de Amorieten vernietigde toen ze van de berg af kwamen.
Steeds weer zien we hetzelfde mechanisme aan het werk: de Heer staat op wanneer een natie
of naties het evangelie van Jezus Christus afwijzen door ten strijde te trekken tegen Gods volk.
Hun afwijzing van het evangelie manifesteert zich in de vorm van vervolging van Gods volk.
Dan staat Jezus, de grote voorspreker, degene die voor ons in de kloof staat, op om Zijn volk
te ondersteunen. De Heer keert zich dan om - Hij verlaat de afwijzers van Zijn genade als hun
ongerechtigheid vol is. Dan is er volslagen verwarring en ongemak onder hen die de ware en
levende God hebben afgewezen, en de vernietiger krijgt de volledige vrijheid om zijn eigen wil
uit te werken in het vernietigen van hen.
Wat een daad van bestraffing door God lijkt te zijn, is werkelijk een daad van vrijheid geven.
Dit is in overeenstemming met Zijn principes van gerechtigheid en met Zijn wet van liefde.
Het is dus, door het geven van vrijheid, dat "de toorn van God uit de hemel wordt
geopenbaard".

Uiteindelijk is het het kruis dat verklaart wat er gebeurt in Gods vreemde daad van het
opgeven van hen die Hem afwijzen. Want hoewel Jezus Zijn Vader niet heeft afgewezen, heeft
Hij ervoor gekozen om deze afschuwelijke ervaring voor ons voorbij te laten gaan:
Hijzelf treedt op in de wijnpers van de woestheid en de toorn van de Almachtige God.
En Hij heeft op zijn gewaad en op zijn dij een naam geschreven: KONING VAN
KONINGEN EN HEEREN (Openbaring 21:11-15).
Als we naar Jezus aan het kruis kijken, kunnen we zien wat er zal gebeuren met hen die "de
toorn van God" zullen ondergaan. Het is niet Gods wil dat iemand van ons "de toorn van
God" ervaart. God roept ons allen op om uit Babylon te komen, om uit de Babylonische
principes te komen die ons identificeren met Satan's koninkrijk:
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: "Kom uit haar, mijn volk, opdat
je niet deelt in haar zonden en opdat je niet van haar plagen ontvangt. Want haar
zonden hebben de hemel bereikt en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd.
Geef haar terug, zoals zij u heeft gedaan, en geef haar het dubbele terug naar haar
werken; in de beker die zij heeft gemengd, meng het dubbele voor haar. In de
mate dat ze zichzelf verheerlijkt en luxueus geleefd heeft, in dezelfde mate haar
kwelling en verdriet geven; want ze zegt in haar hart: 'Ik zit als koningin, en ben geen
weduwe, en zal geen verdriet zien'. Daarom zullen haar plagen in één dag dood en
rouw en hongersnood komen. En ze zal volkomen verbrand worden met vuur, want
sterk is de Here God die haar oordeelt (Openbaring 18:4-8, cursivering toegevoegd).
We kunnen God met ieder van ons horen pleiten in bovenstaande tekst. "Kom uit haar, mijn
volk!" Kom tevoorschijn, "opdat je haar plagen niet ontvangt." God roept ons op om uit
Satan's gewelddadige koninkrijk van Goed en Kwaad te komen en onderdak te vinden in zijn
koninkrijk van genade. Het is ons ernstig gebed dat dit boek de lezer zal helpen om die
beslissing te nemen.

