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Wie en wat is God?

Er is veel verwarring over de IDENTITEIT, de NATUUR en het DOEL van God.
Zelfs het traditionele Christendom heeft er niet echt begrip van. De verbazing-
wekkende waarheid over God wordt, zoals deze les zal laten zien, in de Bijbel

gevonden!

TOEN onze hoofdredacteur, de heer Herbert W.
Armstrong, jaren geleden in India was, zag hij
koeien en ossen door de straten zwerven. De heer
Armstrong vroeg zijn chauffeur: "Dwalen deze
beesten niet erg ver van huis af?"

"O, ja", was het antwoord.
"Maar", vroeg de heer Armstrong, "als zij dan

zover afdwalen, hoe weten hun eigenaren hen dan
te vinden, om ze voor de nacht naar huis terug te
leiden?"

De chauffeur glimlachte. "De eigenaren doen
dat niet. Die dieren weten wie hun eigenaar is en
waar ze thuis horen. Ze vinden 's avonds zelf de
weg terug."

God is in deze tijd niet bekend

Het vorige voorval illustreert het schriftgedeelte
dat we in Jesaja 1:2-4 vinden: "Hoort, hemelen, en
aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb
kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn
van Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eige-
naar en een ezel de krib van zijn meester, maar Is-
raël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. Wee
het zondige volk, de natie, beladen met ongerech-
tigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven
kinderen. Zij hebben de HERE verlaten, de Heilige
Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend."

Deze woorden werden tot het oude Israël
gericht, een natie waar God Zich aan had geopen-
baard door vele onfeilbare tekenen en wonderen.
Maar de Israëlieten kwamen in opstand tegen Hem
en vergaten wie en wat Hij is. Hoe veel minder
weten de naties in deze tijd ervan wie en wat God
is!

In deze tijd weet de wetenschap niet of God
zelfs bestaat – nog veel minder wie en wat Hij is.
Ook in het hoger onderwijs kent men de ver-
bazingwekkende waarheid over Gods identiteit niet
en kan men deze dus ook niet onderwijzen. Het
moderne schoolsysteem heeft veeleer algemeen de
fabel van evolutie aanvaard. Evolutie is de poging
van de atheïst om het bestaan van een schepping te
verklaren zonder Schepper. Het plaatst God geheel
buiten beeld.

Een wereld in religieuze verwarring!

Het schijnt volslagen ongelooflijk, maar de reli-
gies van deze wereld weten niet wie of wat God is!

Toch is religie de eredienst van God. Maar hoe kan
men vereren wat onbekend is?

U leeft in een wereld die religieus in verwarring
verkeert! Boeddhisme, Confucianisme, Taoïsme,
Shintoïsme, Hindoeïsme, Islam en Christendom be-
horen tot de grootste religies van de wereld. De
christelijke religie met zijn honderden denominaties
en sektes is de grootste in aantallen aanhangers.
Toch weet zelfs het traditionele Christendom niet
echt wie en wat God is!

Er wonen één miljard mensen – bijna een kwart
van de wereldbevolking – in China. In oude tijden
bestond de religie in China uit een verering van de
voorouders. Daarna kwam het Confucianisme,
gevolgd door het Taoïsme en nog weer later het
Boeddhisme. In deze tijd overheerst het commu-
nisme en daarom is deze natie atheïstisch.

In India, de tweede natie qua grootte van bevol-
king, is het Hindoeïsme de voornaamste religie.
Weten de vele miljoenen Hindoes wie en wat de
ware God is? Het antwoord is een schokkend nee!

Het Russisch-Orthodoxe Christendom was eens
de overheersende religie van Rusland, de derde na-
tie qua grootte van bevolking. Maar nu is het even-
als China atheïstisch.

In het oude Egypte vereerden de mensen Isis en
Osiris – Egyptische goden die overeenkomen met
Nimrod en zijn moedervrouw Semiramis. De oude
Grieken en Romeinen hadden mythologische goden
zoals Jupiter, Hermes, Dionysus, Zeus, Apollo, Di-
ana en vele anderen. Maar zij wisten niet wie en
wat God is, net zo min als hun nakomelingen in
deze tijd!

Er is in deze tijd slechts één kerk op aarde die
weet WIE en WAT God is! Die ene ware kerk werd
in 31 n.Chr. door Jezus Christus opgericht en die
"kleine kudde" bestaat in deze tijd nog steeds!

De "onbekende God" geopenbaard

Handelingen 17:15-34 gaat over het verblijf van
de apostel Paulus in de Griekse stad Athene, waar
hij Gods waarheid verkondigde. In de wereld van
de eerste eeuw werden de Atheners als intellec-
tuelen beschouwd. Op een bepaalde dag werden
sommige epicurische en stoïcijnse filosofen gecon-
fronteerd met de apostel Paulus.

"Wat zou die betweter willen beweren?"
vroegen sommigen zich spottend af (Handelingen
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17:18). Anderen zeiden sarcastisch: "Hij schijnt een
verkondiger van vreemde goden te zijn."

Deze intellectuelen brachten Paulus daarna naar
de Areopagus, de plaats waar in Athene de toonaan-
gevende debatten over opvoeding en religie plaats-
vonden.

Zij vroegen: "Zouden wij ook mogen vernemen,
wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij
spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen
ten gehore" (de verzen 19-20).

Hier bevonden zich de meest geleerde mannen
ter wereld. En Paulus begon hun de waarheid van
God te verkondigen.

Hij zei ronduit en vrijmoedig: "Mannen van
Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht
buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want
toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer
[afgodische] verering aanschouwde, heb ik ook een
altaar gevonden met het opschrift: AAN EEN ON-
BEKENDE GOD. Wat gij dan, zonder het te ken-
nen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de
wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een
Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels
met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door
mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had,
daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke ge-

slacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der
aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tij-
den en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,
…” (de verzen 22-26)

WIE is God? Hij is de Schepper, Degene die "de
wereld en al wat daarin is gemaakt heeft". Schep-
ping is het fundamentele bewijs van Gods bestaan.
Deze Atheense epicuristen en stoïcijnen wisten dat
niet eens, net zo min als de aanhangers van de vele
religies uit deze tijd.

Maar wat is de werkelijke NATUUR van de
Schepper God? WIE en WAT is God precies? We
moeten een concreter begrip hebben dan slechts te
zeggen: "Het Wezen dat alles schiep." Dat is zeer
zeker het begin, maar het gaat veel verder.

Zorg ervoor, voordat u aan de studie van dit al-
lerbelangrijkste onderwerp begint, dat u uw Bijbel
bij de hand hebt, zodat u elk vers kunt opslaan dat
bij de in deze les gestelde vragen wordt vermeld.
Deze procedure is absoluut essentieel voor uw
studie van de Bijbel middels deze cursus. De apos-
tel Paulus zei: "Maak er ernst mede u wèl beproefd
ten dienste van God te stellen, …" (2 Timotheüs
2:15). Paulus spoorde de Thessalonicenzen aan
"alles te toetsen" (1 Thessalonicenzen 5:21).

Laten we nu beginnen aan deze fascinerende en
opzienbarende studie van Gods woord.

LES 13

God in de prehistorie

Als u gevraagd zou worden waar we in de Bijbel
het vroegste verslag kunnen vinden van het bestaan
van God, zou u waarschijnlijk zeggen: "Wel, in het
eerste vers van de Bijbel, Genesis 1:1, natuurlijk."

Zou dat niet juist zijn?
Mis!
Laten we deze studie beginnen door in de tijd

terug te gaan naar de prehistorie, voor het bestaan
van het fysieke universum.

1. Waar vinden we in de tijdsvolgorde van het
bestaan van God, de vroegste openbaring van WIE
en WAT God is? Johannes 1:1-3.

OPMERKING: Het Griekse woord dat in Jo-
hannes 1:1 met "Woord" werd vertaald is Logos.
Dat betekent woordvoerder, of iemand die spreekt,
en het is de naam van een goddelijk Wezen.

2. Werd het Woord vlees? Vers 14. Leefde Hij
als menselijk wezen op aarde? Zelfde vers en Mat-
theüs 1:23. Is Hij de eniggeboren Zoon van God de
Vader? Nogmaals Johannes 1:14.

OPMERKING: Het Woord is een goddelijk We-
zen dat bijna 2000 jaar geleden vlees en bloed
werd. Hij werd de mens Jezus Christus! Hij werd
door God verwekt, die door deze verwekking Zijn

Vader werd.
Maar in de prehistorische tijd die in vers 1 van

Johannes 1 beschreven wordt, was het Woord nog
niet de Zoon van God en was God nog niet Zijn
Vader. Hij werd later Gods Zoon door op wonder-
baarlijke wijze door God te worden verwekt en als
menselijk wezen geboren te worden uit de maagd
Maria.

Jezus' verwekking door God de Vader was uniek
in de geschiedenis van de wereld. Maria, Zijn moe-
der, was de enige maagd die ooit een kind ontving
waarvan God de vader was! In deze zin is Jezus de
"eniggeboren" Zoon van de Vader.

In de prehistorische tijd die in Johannes 1:1-3
beschreven wordt, vinden we dus het bestaan
geopenbaard van de enige twee goddelijke Wezens.
De ene is God. En bij God is een ander Wezen dat
ook God is – degene die later verwekt en geboren
werd als Jezus Christus.

3. Hebreeën 7 vertelt nog meer over het vorige
bestaan van Jezus Christus. Daar wordt gesproken
over Melchizedek die in de dagen van Abraham
"koning der gerechtigheid" was en "koning van
Salem" (dit werd later bekend als Jeruzalem). Er
wordt gezegd dat Hij Hogepriester van God was.
Had Melchizedek ook in alle eeuwigheid bestaan?
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Hebreeën 7:3. Is de opgestane Jezus Christus in
deze tijd onze eeuwige Hogepriester? Hebreeën
6:20; 7:25-27.

OPMERKING: Daar er van Melchizedek geen
geslachtsregister is en hij "aan de Zoon van God
werd gelijkgesteld" en voor altijd Hogepriester
blijft, en daar Jezus Christus nu onze Hogepriester
is, zijn Melchizedek en Christus (het Woord) één en
hetzelfde goddelijke Wezen!

Christus was, toen Hij het Woord was, een on-
sterfelijk Wezen dat altijd had bestaan. Er was nooit
een tijd geweest dat Hij niet bestond – Hij was let-
terlijk zonder "begin van dagen". Hij was toen "als"
de Zoon van God, maar Hij was nog niet de Zoon
van God. Hij was ook God, naast God die de Vader
werd. (Studenten die het onderwerp van Mel-
chizedek verder willen bestuderen, kunnen de gratis
overdruk van het artikel "Het geheim van Mel-
chizedek onthuld" aanvragen.)

Beide leden van de Godfamilie hebben eeuwig
bestaan (Psalm 90:2; Hebreeën 1:8, 10-12; 1 Timo-
theüs 1:17). Het is onmogelijk voor ons beperkt
menselijk denken te begrijpen hoe deze twee
Wezens altijd bestaan kunnen hebben, maar we be-
grijpen evenmin echt wat elektriciteit is. Toch
weten we dat elektriciteit bestaat en heel echt is!

4. Wat was precies de reden dat het Woord – het
tweede lid van de Godfamilie – een menselijk
wezen van vlees en bloed werd? Johannes 3:16;
Romeinen 5:6-10; Hebreeën 2:9-10.

OPMERKING: Jezus was zowel menselijk als
goddelijk. God was Zijn Vader en Maria was Zijn
moeder. Hij was zowel de "Zoon van God" als de
"Zoon des mensen". Hij werd uit de maagd Maria
geboren zodat Hij, als menselijk wezen, kon sterven
voor de zonden van de hele mensheid.

Als de Zoon van God en de Schepper van het
hele universum en van de hele mensheid (Johannes
1:3; Efeziërs 3:9, Statenvertaling) was Christus'
leven meer waard dan alle andere menselijke levens
bij elkaar! Daarom kon Hij de doodstraf betalen
voor de zonde van het hele menselijke ras, zodat
anderen Gods Geest zouden kunnen ontvangen om
uiteindelijk als de jongere broers van Christus in de
familie van God geboren te worden (Romeinen
8:29; Hebreeën 2:11).

Hoe ziet God eruit?

1. Naar wiens beeld en gelijkenis maakte God de
mens? Genesis 1:26. Kunnen we daarom con-
cluderen dat beide leden van de Godfamilie er als
mensen uitzien? Zelfde vers.

OPMERKING: We weten welke vorm en
gedaante een mens heeft. Daar Adam naar het
"beeld" van God werd geschapen, naar Zijn "gelij-
kenis", moet God de vorm en gedaante van een
mens hebben. De Bijbel openbaart dat God een

gezicht, een romp, armen, benen, handen, vingers,
voeten en tenen heeft.

2. Bedenk dat het Woord van de Godfamilie
vlees en bloed werd en op aarde leefde! Leek Jezus
zo sterk op alle andere mensen in Zijn omgeving
dat Hij speciaal aangewezen moest worden om te
worden geïdentificeerd? Mattheüs 26:47-49.

3. Op wie leek de Vader in de hemel volgens Je-
zus' antwoord op Filippus' vraag? Johannes 14:9.

4. Zelfs al ziet God de Vader eruit als een mens,
waaruit is Hij echter samengesteld? Johannes 4:24.
Is Hij daarom onzichtbaar voor het menselijk oog?
1 Timotheüs 1:17.

5. Wordt het uiterlijk voorkomen van de Vader
en Christus beschreven als heerlijk? Johannes 17:5.
Hoe ziet Jezus er na Zijn opstanding en terugont-
vangen van Zijn vroegere heerlijkheid uit? Open-
baring 1:13-18.

OPMERKING: Als we zowel God de Vader als
Christus de Zoon zouden kunnen zien zoals ze er in
deze tijd in hun verheerlijkte toestand in de hemel
uitzien, zouden we zien dat hun gezicht stralend
zou zijn als de ZON in haar volle kracht! Hun ogen
zouden vlammen van vuur zijn, hun voeten als ge-
polijst koper en hun haar wit als sneeuw!

God is een Familie,
niet een beperkte "drie-eenheid"

We hebben geleerd dat de twee opperste Wezens
– God en het Woord – altijd hebben bestaan. Maar
wat moeten we denken van de algemeen aanvaarde
leer der drie-eenheid van het traditionele Christen-
dom? Volgens deze leer bestaat God uit drie god-
delijke Wezens: de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.

Weet u hoe het idee van een drie-eenheid de
Christus belijdende wereld binnenkwam? Het
kwam zeer beslist niet uit de Bijbel!

We lezen in Openbaring 12:9 dat alle naties
door Satan de duivel zijn misleid. Het schijnt on-
gelooflijk dat Satan niet alleen de wereld misleidde,
maar ook het "Christendom" – juist de religie die
Christus' naam draagt en beweert Zijn religie te
zijn. Paradoxaal genoeg deed Satan dat! Hoe intro-
duceerde hij de valse leer van de drie-eenheid?

Satans misleiding werd tot stand gebracht door
een grote valse kerk, die in 33 n.Chr. werd begon-
nen door iemand die Simon heette. Hij wordt ge-
noemd in Handelingen 8. Simon was de leider van
de heidense Babylonische mysteriereligie.

Twee jaar nadat Jezus Christus de kerk van God
stichtte, ging de diaken Filippus, die later een evan-
gelist werd, naar Samaria om daar het evangelie
van Christus te verkondigen. Simon, een tovenaar
die de mensen van die streek door zijn optreden
verbijsterd had, kwam met de menigte mee om te
horen wat Filippus te zeggen had.
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1. Volgden alle mensen van Samaria Simon?
Handelingen 8:9-11. Had hij hen ertoe misleid te
geloven dat hij een dienaar van God was? Vers 10.

2. Maar werden dezelfde mensen gedoopt toen
zij Filippus, die Christus en het Koninkrijk van God
verkondigde, geloofden? Handelingen 8:12. Werd
Simon ook gedoopt? Vers 13.

3. Probeerde Simon, toen de apostelen Petrus en
Johannes naar Samaria kwamen om de pas ge-
doopte mensen de handen op te leggen om de
Heilige Geest te ontvangen, van hen te kopen wat
hij zag als de macht om de Heilige Geest over te
dragen? Handelingen 8:18-19. Zag Petrus dat
Simons houding, al was hij samen met een aantal
andere mensen gedoopt, totaal verkeerd was, en dat
hij er alleen maar op uit was meer macht te verwer-
ven om zich nog meer in de ogen van de mensen te
verheffen? Verzen 20-23.

OPMERKING: Petrus berispte Simon krachtig
voor zijn kwade bedoelingen. Maar Simon wei-
gerde zich te bekeren zoals tot uiting komt doordat
hij Petrus slechts vraagt voor hem te bidden (vers
24).

In zijn wens om zichzelf onder de mensen te
verheffen, riep Simon zichzelf tot apostel uit. Hij
eigende zich de naam van Christus toe en begon
zijn heidense, Babylonische mysteriereligie
"Christendom" te noemen. Hij aanvaardde de leer
der "genade" voor de vergeving van zonde (wat
door de heidense religies nooit eerder werd onder-
wezen), maar daarna veranderde hij genade in een
vrijbrief om God ongehoorzaam te zijn (Judas 4).
Hij maakte plannen om zijn heidense religie, nu
onder de naam van "Christendom", tot een uni-
versele religie te maken, en deze als middel te ge-
bruiken om uiteindelijk de politieke heerschappij
over de wereld in handen te krijgen!

Simons religie groeide snel. Zo'n twintig jaar
later geeft de apostel Paulus aan dat een groot deel
van het Midden-Oosten zich van het ware evangelie
naar een sluwe vervalsing had gekeerd! (Galaten
1:6-7).

Maar hoe ging de leer der drie-eenheid deel uit-
maken van het door Simon begonnen vervalste
Christendom?

In 325 n.Chr. riep de Romeinse keizer Constan-
tijn het concilie van Nicea bijeen om voor eens en
altijd een einde te maken aan diverse religieuze
controverses, waaronder onenigheden over een ge-
loof in de drie-eenheid. Constantijn was toen geen
"christen", maar als politiek leider eigende hij zich
de macht binnen de kerk toe. Het religieuze concilie
gaf zijn goedkeuring aan de leer der drie-eenheid.
Constantijn verhief deze leer daarna tot wet in zijn
gehele rijk. Maar hij was niet in staat om deze leer
tot WAARHEID te maken!

Het woord "drie-eenheid" wordt nergens in de

Bijbel gebruikt. Dat komt omdat God geen drie-
eenheid is!

Bedenk dat u in les 8 leerde dat de valse leer der
drie-eenheid verder werd gepropageerd door de toe-
voeging van niet geïnspireerde bewoordingen aan
1 Johannes 5:7-8. Die woorden werden toegevoegd
door de samenstellers van de Latijnse Vulgata,
waarschijnlijk vroeg in de vierde eeuw.

Er is een bepaalde reden dat Satan, de aartsbe-
drieger, wilde dat deze valse leer deel ging uit-
maken van het Christendom van deze wereld. De
leer der drie-eenheid vormt zijn sluwe poging om
de essentie van het evangelie dat Jezus Christus
verkondigde – het "evangelie van het Koninkrijk
van God" – volledig uit de weg te ruimen. Deze
leer beperkt het aantal leden van het Godkoninkrijk
of de Godfamilie tot slechts drie – met geen mo-
gelijkheid tot uitbreiding!

Jezus' evangelie is de boodschap van God de
Vader die Hij aan de mensheid verkondigde – het
goede nieuws dat het Koninkrijk of de Familie van
God op aarde zal gaan regeren. Dat is de ene waar-
heid die Satan boven alles voor het oog van de
mens verborgen wil houden!

Door de leer der drie-eenheid, samen met andere
valse leerstellingen, heeft Satan – geloof het of ge-
loof het niet – het traditionele Christendom door en
door misleid!

Let op de openhartige erkenning van een
wereldberoemd evangelist die deze leer onderwijst:
"Toen ik jaren geleden de Bijbel begon te bestu-
deren, was de leer der drie-eenheid een van de
meest ingewikkelde problemen waar ik mee te
maken kreeg. Ik heb het nooit volledig opgelost,
want het bevat een mysterieus aspect. … De drie-
eenheid uitleggen en illustreren is een van de moei-
lijkste opdrachten."

De reden dat dit zo moeilijk is, is dat die leer
gewoonweg niet waar is!

4. Heeft Genesis 1:1 het over één God?
OPMERKING: "In den beginne schiep God …"

werd door Mozes in het Hebreeuws geschreven.
Het Nederlandse woord "God" is de vertaling van
het Hebreeuwse woord Elohim – een meervoudig
zelfstandig naamwoord. Het duidt, evenals de
woorden "familie", "team" en "kerk", op meer dan
één element die tezamen een geheel vormen.

God is GEEN drie-eenheid. God is een Familie
bestaande uit de TWEE Personen die in Johannes
1:1 worden genoemd. De Godfamilie zal echter niet
voor altijd blijven bestaan uit slechts twee goddelij-
ke wezens.

God is bezig om Zijn goddelijke Familie uit te
breiden! Er zijn al vele duizenden mensen verwekt
door Gods Geest en zij zullen spoedig in Zijn Fa-
milie geboren worden (of door een opstanding uit
de doden of door een ogenblikkelijke verandering



Ambassador College Bijbelcursus Les 13 5

tot onsterfelijkheid) bij de wederkomst van Jezus
Christus. Daarna zullen nog vele miljarden mensen
uiteindelijk in de Familie van God geboren worden!

Jezus Christus werd bij Zijn opstanding als god-
delijke Zoon van God geboren (Romeinen 1:4).
Maar Hij is slechts de eerstgeborene van VELE
BROEDEREN die ook in de Godfamilie geboren
zullen worden (Romeinen 8:29).

God de Vader is de goddelijke Vader van de
GODfamilie en als wij, degenen die nu de door de
Geest verwekte zonen van God zijn, bij Christus'
wederkomst in Zijn goddelijke Familie GEBOREN
zullen worden, zullen we als God zijn (1 Johannes
3:2), want we zullen dan de uit de Geest geboren
zonen van God zijn!

God is Schepper

1. Schiep God alle dingen door Jezus Christus
(het Woord)? Johannes 1:3; Efeziërs 3:9, Staten-
vertaling; Colossenzen 1:15-17; Hebreeën 1:2, 10.

2. Hoe schiep het Woord het universum en alles
dat bestaat? Psalm 33:6-8; 148:1-5; 104:30; Gene-
sis 1:1-3. Zegt God de Vader, als de opperste
Schepper, Christus wat Hij moet doen? Johannes
8:28-29. En gehoorzaamt Christus altijd? Dezelfde
verzen.

OPMERKING: Christus doet te allen tijde wat
Zijn Vader Hem zegt te doen. Toen Hij alle dingen
schiep, sprak Hij als de uitvoerder en de Heilige
Geest was de kracht waardoor alles wat Jezus beval
werd uitgevoerd. Hoofdredacteur Herbert W. Arm-
strong gaf een menselijke analogie van dit schep-
pende proces:

"In de eerste week van januari 1914 werd ik
door een landelijk tijdschrift naar Detroit, Michi-
gan, gestuurd om Henry Ford te interviewen voor
een artikel over zijn sensationele nieuwe loonpoli-
tiek van vijf dollar per dag. Ik ontmoette Henry
Ford in het directiegebouw. Hij droeg een kostuum
met wit overhemd en stropdas. Daarna keek ik
vanuit de hal in de reusachtige fabriek (toen de
Highlands Parkfabriek) en zag ik misschien wel
duizenden mensen in overall die werkten aan ma-
chines die door elektrische energie werden
aangedreven. De heer Ford werd de maker van de
auto's van het merk Ford genoemd. Maar hij maakte
deze auto's door deze arbeiders die de kracht van
elektriciteit en machines gebruikten."

Op soortgelijke manier is God de Vader de
Schepper. Hij "schiep alle dingen door Jezus
Christus" die gebruik maakte van de kracht van de
Heilige Geest om die taak uit te voeren!

3. Maar materie – de aarde, de sterren en de
melkwegstelsels – was niet het eerste dat God
schiep. Wat werd volgens de bijbelse openbaring
voor het materiële universum geschapen? Job 38:4-
7.

OPMERKING: In vers 7 verwijzen de bijbelse
bewoordingen "morgensterren" en "zonen Gods"
naar engelen. Merk op dat Openbaring 12:4-9
figuurlijk over de engelen die met Satan in zijn op-
stand meededen, spreekt als de "sterren des he-
mels". In Jesaja 14:12 zien we dat er – voordat hij
zondigde – naar Satan, verwezen wordt als "mor-
genster" (lichtbrenger, in het Latijn Lucifer) of
"zoon des dageraads".

In Job 1:6 lezen we dat toen de "zonen Gods"
(engelen) zich voor God stelden, Satan zich bij hen
voegde. Hier wordt alleen maar naar engelen als
"zonen Gods" verwezen in de zin dat God hun
Schepper is. Er bestaat geen vaderzoon relatie zoals
Jezus die met God de Vader heeft. Engelen werden
niet verwekt en uit God geboren zoals dat met Jezus
Christus het geval was (Hebreeën 1:5) – zij werden
geschapen.

Engelen zijn individueel geschapen wezens. Zij
kunnen nooit door God de Vader middels Zijn Hei-
lige Geest worden verwekt of in Zijn Familie ge-
boren worden zoals mensen dat wel kunnen. (Be-
denk dat de onderwerpen geestelijke verwekking en
geboorte grondig zijn uitgelegd in vorige lessen.)
Maar engelen zullen voor altijd de "zonen Gods"
blijven in de zin dat God iedere engel als een apart,
onsterfelijk geestelijk wezen schiep.

We komen dus tot de conclusie dat de engelen,
die reeds eerder geschapen waren, van vreugde
juichten bij de schepping van de aarde, misschien
wel miljoenen of miljarden jaren voor de schepping
van de mens. Hoeveel engelen God schiep en hoe
lang geleden, openbaart Hij niet. De aarde was
echter in eerste instantie de woonplaats of het te-
huis van engelen. De volgende les zal meer duide-
lijk maken over de schepping, het doel en de ac-
tiviteiten van de engelen.

4. Werd het hele materiële universum tegelijk
met de aarde geschapen? Genesis 1:1.

OPMERKING: Genesis 1:1 vermeldt dat God
de hemelen en de aarde schiep. In de meeste
Nederlandse vertalingen wordt het woord "hemel"
in het enkelvoud gebruikt. Maar er zijn Neder-
landse vertalingen die het oorspronkelijke He-
breeuws in het meervoud weergeven – "hemelen" –
erop duidend dat het hele materiële universum
samen met de aarde werd geschapen.

Een volmaakte schepping wordt geruïneerd!

We hebben geleerd dat er twee alwetende, al-
machtige, volmaakte Superwezens in alle eeu-
wigheid hebben bestaan. Zij bezitten het opperste
denk- en scheppingsvermogen. Deze twee godde-
lijke Wezens, die de kern van de Godfamilie vor-
men, schiepen het hele universum, inclusief de
mens.

Evenals menselijke wezens denken, plannen ma-
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ken en ontwerpen voordat ze beginnen te bouwen
of te construeren, zo dachten, planden en ontwier-
pen deze twee Superwezens het hele universum. Ze
hadden geen haast. Het kan zijn dat ze vele miljoe-
nen (of zelfs miljarden) jaren, zoals wij de tijd tel-
len, hierover dachten en plannen maakten vooraf-
gaande aan de feitelijke schepping.

Maar deze twee opperste Wezens ontwierpen en
schiepen eerst de engelen die voor het menselijk
oog onzichtbaar zijn. God schiep deze geestelijke
wezens voordat Hij de planeet Aarde schiep, het te-
huis of de "woonplaats" (Judas 6) van minstens een
derde deel van de engelen. De engelen waren zo
vervuld van blijdschap en geluk dat ze "samen zon-
gen" en "van vreugde juichten" toen de aarde werd
geschapen (Job 38:7).

1. Schiep God behalve de engelen, de aarde en
de hemelen ook bestuurlijke functies? Colossenzen
1:16.

OPMERKING: De Bijbel laat zien dat God de
grote aartsengel Lucifer op een troon op aarde zette
om Gods bestuur uit te oefenen over de engelen die
daar werden geplaatst. Gods wet, op basis waarvan
Lucifer behoorde te regeren, is een manier van le-
ven. Het is de weg van liefde – uitgaande bezorgd-
heid voor het welzijn van anderen – de weg van
vrede, harmonie, helpen, dienen en delen.

2. Bleef Lucifer Gods bestuur op aarde uitoe-
fenen in overeenstemming met Gods wet? Of kwam
hij in opstand en zondigde hij daarbij in grote mate?
Ezechiël 28:12-15; Jesaja 14:12-14. (De "koning
van Tyrus" verwijst, zoals de daarop volgende ver-
zen in Ezechiël 28 laten zien, naar Lucifer, die nu
Satan is, het slechte geestelijke wezen dat de
menselijke "vorst van Tyrus" inspireerde – vers 2.)
Wie volgden Lucifer in zijn opstand? Openbaring
12:3-4.

OPMERKING: De aartsengel Lucifer kwam in
opstand tegen God. In plaats van het bestuur van
God op aarde te blijven uitoefenen, werd hij een
verrader. Een derde van alle engelen volgde hem in
zijn opstand, in zijn niet geslaagde poging Gods
hoofdkwartier in de hemel binnen te dringen en
over te nemen en de Schepper God te onttronen!
Lucifers naam werd veranderd in "Satan", wat "te-
genstander" betekent, en de engelen die hem in
deze couppoging volgden, werden "demonen".

3. Werd de schitterende en majestueuze aarde
als gevolg van Lucifers zonde woest en ledig, cha-
otisch en wanordelijk? Genesis 1:2.

OPMERKING: De Hebreeuwse woorden voor
"woest en ledig" zijn tohu en bohu, wat "chaotisch
en wanordelijk" betekent, "woest en ledig".

De woorden tohu en bohu worden ook gebruikt
in Jeremia 4:23, Jesaja 24:10 en Jesaja 34:11. In elk
van deze schriftgedeelten was de conditie van chaos
en wanorde het resultaat van zonde.

4. In Genesis 1:2 vinden we de aarde in chaos en
wanorde. Is dat de manier waarop God de aarde
schiep? Jesaja 45:18.

OPMERKING: Het Hebreeuwse woord dat in
Jesaja 45:18 met "baaierd" is vertaald, is tohu. Dit
is hetzelfde woord dat in Genesis 1:2 werd gebruikt
en wanorde, leegheid of woestheid betekent – in dit
geval het resultaat van opstand tegen Gods bestuur
en Zijn wet.

In Jesaja 45:18 vinden we de duidelijke uit-
spraak dat God de aarde NIET "tohu" schiep, dat
wil zeggen NIET in wanorde, NIET in verwarring.
Maar in Genesis 1:2 "was" de aarde – of werd de
aarde zoals het behoort te worden vertaald – cha-
otisch en wanordelijk!

5. Wat zegt Genesis 19:26 ons om verder te be-
wijzen dat de aarde iets werd wat ze oorspronkelijk
toen ze door God werd geschapen niet was?

OPMERKING: Hetzelfde Hebreeuwse woord
dat in Genesis 2:1 met "was" werd vertaald, is in
Genesis 19:26 met "werd" vertaald. Daar verwijst
het duidelijk naar een veranderde conditie. Het
woord "was" in Genesis 2:1 duidt dus op een con-
ditie die anders was dan een daaraan voorafgaande
conditie. Met andere woorden de aarde "werd" iets
wat ze voordien niet geweest was. De Rotherham-
vertaling van Genesis 1:2 luidt [vertaald in het
Nederlands] als volgt: "De aarde nu was woest en
onherbergzaam geworden." Dat was niet altijd het
geval geweest!

God schiep de aarde niet in een toestand van
wanorde, totaal op zijn kop gezet en chaotisch.
1 Corinthiërs 14:33 vermeldt: "God is geen God
van wanorde". Maar de duivel is dat wel! God is de
schepper van vrede, van orde en van wetten.

God zou de aarde niet wanordelijk, chaotisch en
in verwarring hebben geschapen om haar daarna op
orde te brengen. Dat slaat nergens op!

6. Herschiep God het oppervlak van de aarde
nadat dit tengevolge van de zonde van de engelen
was verwoest om dit weer geschikt te maken voor
het leven van plant, dier en mens? Psalm 104:30.
Lees ook het hele eerste hoofdstuk van Genesis en
let in het bijzonder op vers 26.

OPMERKING: Nadat Lucifers opstand de ruï-
nering van een volmaakte aarde had veroorzaakt,
begon God het oppervlak van de aarde te hernieu-
wen, waardoor het een geschikte plaats werd voor
menselijk leven.

God begon daarna de meest ontzagwekkende
schepping van alles – Zichzelf voortplanten door
middel van menselijke wezens! De uiteindelijke
schepping van Godwezens als leden van Zijn god-
delijke Familie, superieur aan engelen, zal de be-
kroning zijn van Gods scheppende macht – het top-
punt van alle goddelijke prestaties!

God die Zichzelf voortplant is een project dat zo
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alles overtreffend en ongelooflijk ontzagwekkend
is, dat het moeilijk te vatten is voor het menselijke
denken. De grote God – Die in Zichzelf bestaat,
reeds bestond voordat er iets anders was, altijd
heeft bestaan, de Schepper van alle dingen –
bevindt Zich nu in het proces van Zichzelf voort-
planten, het scheppen van miljoenen andere wezens
die uiteindelijk net zoals Hij zullen zijn. Gods
Zonen zullen allemaal goddelijk zijn, machtig en
volmaakt in karakter – ze zullen allemaal door hun
eigen vrije keus volmaakt volgens dezelfde lijnen
denken als de Vader en ze zullen een dusdanige in-
stelling hebben ontwikkeld dat ze niet zullen – niet
kunnen – zondigen! (1 Johannes 3:9)

Om dit ongelooflijk ontzagwekkende feit tot
stand te brengen maakte God eerst de mens naar
Zijn eigen "gelijkenis" uit het stof der aarde. Dit
moest zo zijn zodat de mens na Gods roeping tot
bekering en verwekking door de Heilige Geest, kon
beginnen met het ontwikkelen van het karakter van
God terwijl hij nog vlees en bloed was. Dan zal hij
bij de opstanding onsterfelijk worden en een krach-
tig uit geest samengesteld lichaam ontvangen zoals
dat van de Schepper God Zelf!

7. Zal God, nadat Zijn plan met de mensheid is
voltooid, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
scheppen? Jesaja 65:17; Openbaring 21:1-5.

OPMERKING: De chaos veroorzaakt door Lu-
cifers opstand kan in ons hele zonnestelsel worden
gezien. Kennelijk is de rest van ons melkwegstelsel
en het hele universum ook aangetast. Maar God zal
op zekere dag alles nieuw maken!

Ondertussen heeft God de aarde tot een be-
woonbare plaats voor de mens gemaakt. Toch heeft
Hij de verwoesting die (zoals we op door ruimte-
sondes gemaakte foto's van pokdalige landschappen
kunnen zien) op andere planeten en in ruimtepuin
duidelijk zichtbaar is, toegelaten om te fungeren als
stomme getuigen van de resultaten van ZONDE –
van het tegen Gods bestuur en Zijn manier van
leven ingaan.

8. Gaf Jesaja duidelijk aan dat het bestuur van
God zich niet alleen over de aarde zal uitbreiden,
maar uiteindelijk ook naar andere delen van ons
zonnestelsel en zelfs tot het hele universum? Jesaja
9:6-7.

OPMERKING: God belooft dat er geen einde
zal komen aan de uitbreiding van Zijn bestuur!
Vrede, harmonie, geluk en eeuwige vreugde zullen
zich door het hele universum verspreiden.

Maar slechts zij die Gods rechtvaardig karakter
ontwikkelen en in Zijn Familie geboren worden,
zullen deel gaan uitmaken van Zijn bestuur, dat
volgens de profetieën spoedig op aarde zal worden
hersteld.

Dualiteitsprincipe in de schepping

De Bijbel openbaart dat Gods scheppende pro-
ces – inclusief de schepping van goddelijk karakter
in de mens – duaal van karakter is.

Ten eerste is het belangrijk te begrijpen dat de
engelen in twee fasen werden geschapen. Het du-
aliteitsprincipe wordt ook gezien in hun schepping
evenals dat het geval is in de schepping van de
aarde en de mens.

God schiep de engelen met verstand – met de
mogelijkheid tot denken, weten, redeneren en keu-
zes maken. Maar hun schepping kon geen voltooide
schepping zijn totdat zich karakter – of goed of
kwaad – in hen had ontwikkeld. Dat is een proces
waar tijd en ervaring voor nodig is. Die karak-
terontwikkeling was de tweede fase van hun schep-
ping.

God instrueerde de engelen allereerst in Zijn
weg van rechtvaardig karakter. Dat is de weg van
Gods geestelijke wet – de basis van Gods bestuur.

Daarna brak de tijd aan van de schepping van
het fysieke universum. Ook hier zien we het du-
aliteitsprincipe in actie.

Gods fysieke schepping kan vergeleken worden
met niet afgewerkte meubelen die in winkels wor-
den verkocht. Zulke meubelen kunnen van goede
kwaliteit zijn, maar de laatste hand is er nog niet
aan gelegd – ze moeten nog geschuurd worden,
daarna in de lak worden gezet, of gevernist of
geverfd worden.

Tegen de tijd dat God de hemelen en de aarde
schiep – het universum met zijn talloze melkweg-
stelsels die zonnestelsels met bijbehorende planeten
omvatten – waren zij, evenals niet afgewerkte meu-
belen – nog niet voltooid. Ze vormden een perfecte,
ordelijke schepping, maar er moest nog meer wor-
den gedaan alvorens die oorspronkelijke schepping
voltooid zou zijn!

Nu komen we aan bij een dubbele dualiteit in de
schepping van de engelen en van de aarde.

Gods woord zegt ons dat de aarde voorafgaande
aan de schepping van de mens door engelen werd
bewoond. De Schrift duidt erop dat God minstens
een derde deel van de engelen op aarde plaatste.
Hun werd de gelegenheid gegeven om deel te ne-
men aan het voltooien van de aarde, door te werken
met de vele elementen ervan om haar te ontwik-
kelen, te verfraaien en te voltooien.

Hiervoor was harmonieus teamwerk nodig – al-
len tezamen werkend naar het algemeen door God
vastgestelde doel. Het was Gods bedoeling dat de
aarde het "proefterrein" was waar de engelen zich
konden KWALIFICEREN – door de ontwikkeling
van rechtvaardig karakter en door het voltooien van
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de schepping van de aarde – door met Hem samen
te werken in de uiteindelijke voltooiing van de
miljarden planeten van het onmetelijke universum!

1. Wie plaatste God op aarde met de autoriteit
om deze inspanning van de engelen te regelen en
het bestuur van God over de engelen uit te oefenen?
Lees nog eens Ezechiël 28:13 en Jesaja 14:12-14.

OPMERKING: We leerden dat Lucifer zich uit-
eindelijk tegen God keerde en zondigde. En toen
Lucifer (nu Satan) zondigde, werd er op aarde een
eind gemaakt aan Gods bestuur en Zijn wet – het
middel om rechtvaardig, heilig, volmaakt karakter
op te bouwen en bij te brengen.

2. Zal Jezus Christus, als Hij naar de aarde
terugkeert, alle dingen herstellen, inclusief het
bestuur en de wet van God over de hele wereld?
Handelingen 3:20-21; Jesaja 2:2-3; 11:9.

OPMERKING: Het bestuur van God leidt hen
die eronder staan, in Gods manier van leven, wat de
weg is van Zijn wet. Het is de weg die rechtvaardig,
heilig en volmaakt karakter tot ontwikkeling brengt.
Het is de weg die vrede, harmonie, geluk, vreugde
en overvloed teweegbrengt. Het is de weg van
liefde. Daarom moet en zal Gods bestuur op aarde
worden hersteld! Dat staat in Gods denken op de
eerste plaats.

3. Wat was de eerste stap in Gods plan om Zijn
bestuur op aarde te herstellen? Sla Genesis 1:26
nog eens op en lees het aandachtig.

OPMERKING: God schiep de mens om over de
aarde te heersen. Gods doel met het scheppen van
de mens was: (1) het bestuur van God op aarde her-
stellen; (2) de fysieke schepping van de aarde die
de engelen hadden geruïneerd, voltooien; (3) al-
doende de schepping van de mens voltooien door
het in hem ontwikkelen van rechtvaardig, geestelijk
karakter; en (4) het Koninkrijk van God oprichten,
dat zal bestaan uit talloze goddelijke Godwezens,
die uiteindelijk de schepping van het onmetelijke
universum zullen voltooien.

Dit allerbelangrijkste doel vereiste dat de mens
Satans weg zou verwerpen en Gods weg van liefde
gebaseerd op Gods geestelijke wet, zou aanvaarden.
Het vereiste dat de mens eerst uit stof zou worden
gemaakt, zodat hij als hij Satans weg zou gaan, ver-
anderd zou kunnen worden – zich door berouw,
doop en het ontvangen van de Heilige Geest tot
Gods weg van liefde zou kunnen "bekeren". Dit
was absoluut nodig omdat geest, als het eenmaal
een voltooide schepping is (zoals het karakter van
de engelen die zondigden) niet kan worden ver-
anderd! Geest is onveranderlijk en eeuwig – niet
aan verandering onderhevig. Maar fysieke materie
is voortdurend aan verandering onderhevig en kan
daarom nog meer veranderen.

De eerste mens werd geschapen met het poten-
tieel om te kwalificeren Satan als wereldheerser

onder God te vervangen, en aldus het bestuur en de
wet van God hier op aarde te herstellen. Maar het
was daartoe nodig dat Adam eerst Satans weg van
"nemen" zou weerstaan en verwerpen, en ervoor
zou kiezen op de manier van Gods wet te leven – de
weg van Gods liefde, die de weg van "geven" is.

Na Adam en Eva te hebben geschapen, instru-
eerde hun Maker – die de Bron is van alle wijsheid
en kennis – hen in het bestuur en de wet van God.
(Het verslag in Genesis 2 geeft slechts een heel be-
knopte samenvatting van Gods instructie weer.)
Satan werd van elk contact met hen weerhouden
totdat God hun eerst had onderwezen wat ze moes-
ten weten.

4. Wat behoorde tot de meest belangrijke kennis
die God aan Adam en Eva openbaarde? Genesis
2:8-9, 15-17.

OPMERKING: In de schitterende hof van Eden
waarin God Adam en Eva plaatste, waren twee
bomen met geweldig grote symbolische betekenis.
De ene boom was de "boom des levens". De vrucht
daarvan eten, die door God om niet werd aangebo-
den, symboliseerde gehoorzaamheid en trouw aan
Gods wet van uitgaande liefde. Eten van de vrucht
ervan symboliseerde ook het ontvangen van de
gave van Gods Heilige Geest, waardoor iemand
geestelijk in Gods Familie wordt verwekt. Ook zou
de Heilige Geest geestelijk begrip verlenen.

De andere boom met geweldig grote symboli-
sche betekenis was de "boom van kennis van goed
en kwaad". Eten van de vrucht van die boom be-
tekende zelf gaan bepalen wat goed is en wat
kwaad is – voor zichzelf besluiten wat juist is en
wat zonde is. Dit betekende natuurlijk de
verwerping van Gods wet die definieert wat goed
en verkeerd is. En dit zou resulteren in de dood!

5. Kwalificeerde Adam, de eerste mens, zich om
Satan als de heerser over de aarde te vervangen?
Genesis 3:1-6, 17-19, 22-24.

OPMERKING: De luisterrijke aartsengel Luci-
fer, zoals God hem oorspronkelijke schiep, was het
toppunt van Gods scheppend vermogen in één af-
zonderlijk wezen. Er zijn in deze tijd slechts weini-
gen die enig besef hebben van de grote macht van
Satan die zich nu uit in sluwe misleiding.

De listige duivel benaderde Adam via zijn
vrouw Eva. Hij zei niet: "Kies mijn weg." Hij ver-
scheen aan haar in de gedaante van een slang en
zei: "Kies je eigen weg", en misleidde haar daarmee
op sluwe wijze. Adam, die niet werd misleid, koos
er desondanks voor ook Satans weg te volgen. En
de mensheid heeft daarna altijd de weg van Satan
gevolgd. Adam slaagde er dus niet in om Gods be-
stuur op aarde te herstellen en slaagde er niet in
Satan als heerser over de wereld te vervangen.

Maar God is nu bezig om, zoals we kunnen be-
grijpen uit het dualiteitsprincipe van de schepping,
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meer Godwezens voor Zijn Familie te scheppen.
God besefte dat als een derde deel van de engelen
voor de weg kon kiezen die uitliep op een slecht
karakter, Hij en het andere lid van de Godfamilie
als de enige Wezens overbleven waarop men kon
vertrouwen om nooit van Zijn bestuur en Zijn wet –
Zijn manier van leven – af te wijken.

God besefte dat Hij miljarden volmaakte en
rechtvaardige, onder Zijn bestuur staande wezens
nodig had om niet alleen de andere planeten van
ons zonnestelsel, maar ook die van ons melkweg-
stelsel en de talloze andere melkwegstelsels van het
onmetelijke, oneindige universum in schoonheid,
majesteit en heerlijkheid te voltooien.

Ongeveer 4000 jaar na Adams zonde brak dus
de volgende fase aan binnen Gods ontzagwekkende
doel om Zichzelf voort te planten in miljarden
Godwezens!

6. Let nu op het dualiteitsprincipe met betrek-
king tot Jezus Christus. Hoe wordt er in 1 Corin-
thiërs 15:45 naar Jezus verwezen?

OPMERKING: De "eerste" Adam was de eerste
mens, door God uit het stof der aarde geschapen.
De tweede of "laatste" Adam was Jezus, die ook
vlees en bloed werd gemaakt, maar die door een
opstanding een onsterfelijk wezen werd, waardoor
Hij in Zichzelf de tweede fase – de geestelijke fase
– binnen Gods schepping van de mensheid vol-
tooide.

In Gods basisplan voor Zijn geestelijke schep-
ping van de mensheid was het door God en het
Woord bepaald dat het Woord Zich te zijner tijd
zou ontdoen van Zijn geweldige heerlijkheid en als
de mens Jezus Christus geboren zou worden. Hier-
door zou de geestelijke fase van de schepping van
de mens mogelijk worden – God die Zichzelf voort-
plant – God die in de mens Zijn eigen heilig, recht-
vaardig en volmaakt karakter schept!

Wat een fantastisch plan voor het toppunt in
scheppende vaardigheid! Hoe groot is onze God in
Zijn denken, doel, planning, ontwerp en ook in Zijn
scheppen – van de allerkleinste bacil tot de grootste
zon, en uiteindelijk andere Godwezens!

Het ongelooflijke menselijke potentieel is dat de
grote, majestueuze God Zich in de mens aan het
voortplanten is. De mens kan letterlijk in de God-
familie geboren worden!

7. Kwalificeerde Jezus Christus, de tweede
Adam, Zich om Satan te vervangen en Gods be-
stuur op aarde te herstellen? Mattheüs 4:1-11;
28:18.

OPMERKING: Christus kwalificeerde Zich
door Satans weg te overwinnen en God volmaakt te
gehoorzamen om de opperste Koning over de hele
aarde te worden. Hij zal bij Zijn wederkomst Satan
afzetten en Gods bestuur herstellen. Maar ondertus-
sen fungeert Hij als onze Hogepriester; Hij helpt

ons om ons te kwalificeren als medebestuurders
met Hem door ons te helpen Satan te weerstaan en
rechtvaardig karakter te ontwikkelen ter voor-
bereiding op onze toekomstige geestelijke geboorte
in de Godfamilie.

8. Wat zei Jezus over deze geestelijke geboorte?
Johannes 3:3-8.

OPMERKING: Hier zien we alweer het duali-
teitsprincipe in actie in de beschrijving van de
schepping van zonen van God. De eerste geboorte
van de mens is binnen de menselijke familie, die
bestaat uit vlees en bloed. De tweede geboorte van
de mens zal plaatsvinden binnen de goddelijke Fa-
milie van God, die bestaat uit geest en die vol-
maakt, heilig, rechtvaardig karakter bezit!

Gods karakter geopenbaard

Waarom is het voor ons zo belangrijk te weten
wie en wat God is? Omdat Gods luisterrijke doel
met ons bestaan is dat we uiteindelijk worden zoals
Hij!

Toen God Adam uit het stof der aarde for-
meerde, werd hij gemaakt naar de "gelijkenis" – de
uiterlijke vorm en gedaante – van God Zelf. Deze
unieke vorm en gedaante werd alleen aan de mens
gegeven. Bij zijn schepping werd de mens ook de
gave van intellect gegeven – het vermogen te
denken, te redeneren, keuzes te maken en beslissin-
gen te nemen. Deze op God lijkende eigenschap
van denken en karakter werd aan geen enkel dier
gegeven. De mens bezit deze unieke eigenschappen
en vermogens, omdat hij geschapen werd met het
potentieel God te worden!

Wil God de geestelijke schepping van de mens-
heid tot Godwezens voltooien, dan moeten wij
meer en meer op Gods manier leren denken, waar-
bij we, terwijl we nog menselijke wezens van vlees
en bloed zijn, Zijn houding en karakter ontwik-
kelen. Daarna zullen we, als we opgestaan zijn of
veranderd zijn in onsterfelijke geest, eeuwig leden
zijn van Gods Familie en het volmaakte karakter en
de ontzagwekkende vermogens van God bezitten!

Ons doel in het menselijk leven is dat we
groeien in Gods karakter. Maar wat is precies het
karakter van God?

Het karakter van zowel God de Vader als van
Christus de Zoon is een karakter van geestelijke
heiligheid, rechtvaardigheid en absolute volmaakt-
heid. Dat karakter kan worden samengevat in het
woord liefde, gedefinieerd als een uitgaande be-
zorgdheid voor anderen. Het is de weg van "geven",
van dienen, helpen, delen – het tegengestelde van
de weg van "nemen" van Satan de duivel.

Het is de weg die vrij is van alle begeerte, lust
en hebzucht, ijdelheid en zelfgerichtheid, wedijver,
strijd, geweld en vernietiging, naijver en jaloezie,
wrok en bitterheid.
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Gods inherente natuur is de weg van vrede,
rechtvaardigheid, barmhartigheid, geluk en vreugde
die uitstralen naar degenen die Hij heeft geschapen.

God is de verpersoonlijking van volmaakt, heilig
en rechtvaardig karakter!

Daar God volmaakt, rechtvaardig karakter bezit,
zal Hij nooit zondigen! God zal niet ingaan tegen
de volmaakte, heilige, geestelijke wet die Hij in le-
vende, actieve, onverbiddelijke werking heeft gezet
om de oorzaak te zijn van alle goeds en dit ook
voort te brengen. God heeft Zijn wil zo vastgesteld
dat Hij niet kan zondigen, of Zijn wet overtreden
(1 Johannes 3:9).

1. Hoe definieert de Bijbel de natuur en het
karakter van God? 1 Johannes 4:8, 16. Wat is de
liefde van God? 1 Johannes 5:3.

OPMERKING: De geestelijke wet van God stelt
ons in staat te weten hoe God in elkaar steekt, om-
dat die wet Zijn karakter beschrijft, een karakter dat
kan worden samengevat in het woord LIEFDE!

2. Hoe vatte Jezus de wet van God samen?
Mattheüs 22:36-40.

OPMERKING: Gods wet wordt verder gede-
finieerd in de twee grote geboden: LIEFDE tot God
en LIEFDE tot de naaste. Gods wet wordt door de
tien geboden verder verdeeld in tien punten. De
eerste vier zeggen ons hoe God lief te hebben en de
laatste zes zeggen ons hoe onze naaste – alle mede-
mensen – lief te hebben.

3. Welk belangrijk iets werd Jezus betreffende
Gods wet geprofeteerd te doen? Jesaja 42:21. Wat
zijn twee voorbeelden van hoe Jezus de tien gebo-
den "verheerlijkte"? Mattheüs 5:21-22, 27-28.

OPMERKING: Als er om zo te zeggen een
geestelijk "vergrootglas" boven de tien geboden
wordt gehouden, worden ze als geestelijk principe
vergroot tot veel meer punten. In ruimere zin is de
hele Bijbel een uitvergroting van Gods wet. De wet
is de basis van de hele Schrift. De wet definieert
Gods manier van leven – de weg naar vrede, suc-
ces, geluk, vreugde en eeuwig leven. Let erop hoe
sterk Gods wet op Hem lijkt.

4. Is de wet van God goed? Romeinen 7:12.
OPMERKING: God is goed!
5. Is de wet van God rechtvaardig? Zelfde vers.
OPMERKING: God is rechtvaardig!
6. Is de wet van God heilig? Zelfde vers.
OPMERKING: God is heilig!
7. Is de wet van God geestelijk? Vers 14.
OPMERKING: God is geestelijk!
8. Is de wet van God volmaakt? Psalm 19:7.
OPMERKING: God is volmaakt!
9. Zal het karakter van God ooit veranderen?

Maleachi 3:6; Hebreeën 13:8. Is de wet van God –
inclusief al Zijn geboden – daarom onveranderlijk
en eeuwig, vastgesteld voor immer en altoos?
Psalm 111:7-8.

OPMERKING: God is eeuwig en ook de wet is
eeuwig, want de wet brengt het karakter, de natuur,
van God tot uitdrukking!

Gods wet werkt in overeenstemming met Zijn
karakter. De wet is de weg van LIEFDE. Het is de
weg van geven, dienen, helpen. God heeft dat
karakter! Hij bezit een uitgaande bezorgdheid voor
de hele mensheid. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon
om ons met Hem te verzoenen, waardoor Hij de
vreugde en blijdschap van Zijn karakter en eeuwig-
durend leven voor ons mogelijk maakt. Hij giet
over ons elke goede en kostbare gave uit, inclusief
de Heilige Geest, die we kunnen ontvangen als
verwekking door de Vader nadat we berouw heb-
ben en ons afwenden van de verkeerde weg van
Satans wereld, die weg beginnen te weerstaan en
ons door geloof in Jezus Christus als onze persoon-
lijke Verlosser tot God wenden!

10. Wat zijn sommige van de goddelijke karak-
teristieken of "vruchten" van Gods natuur waar
Gods kinderen na hun verwekking door Zijn Geest
blijk van gaan geven? Galaten 5:22; 2 Timotheüs
1:7.

OPMERKING: Rechtvaardig, heilig, goddelijk
karakter is het bezitten en toepassen van liefde,
vreugde, geduld, barmhartigheid, trouw, vriende-
lijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheer-
sing en het zichzelf in de juiste richting sturen.
Karakter omvat ook kennis, wijsheid, doel en vaar-
digheid – allemaal op de juiste manier onder con-
trole gehouden en verder tot ontwikkeling gebracht
door onafhankelijke keuzes.

11. Is liefde de belangrijkste enkelvoudige ei-
genschap van Gods natuur? 1 Corinthiërs 13:1-8,
13. Waarom? 1 Johannes 4:16. Hoe kunnen we
deze goddelijke liefde ontvangen? Romeinen 5:5.

OPMERKING: We kunnen de liefde van de Va-
der ontvangen als we Zijn Geest hebben en Zijn ge-
boden onderhouden – streven te leven op de manier
waarop Hijzelf leeft.

Er zijn slechts twee mogelijke manieren van
leven: Gods manier, of Gods wet, samengevat in de
tien geboden, die we de weg van "geven" noemen,
en Satans manier van wedijver, begeerte en ijdel-
heid, die we de weg van "nemen" noemen. Dat is de
weg van ongehoorzaamheid aan God. Alle lijden –
alle ongelukkig zijn, angst, ellende en dood – is
voortgekomen uit het op Satans manier van "ne-
men" leven, in plaats van op Gods manier van
"geven" te leven. Die laatste weg is de enige weg
naar vrede, geluk en blijdschap.

Een derde deel van de engelen slaagde er niet in
het goddelijke karakter te ontwikkelen dat hun
eeuwigdurende vrede en geluk zou hebben gega-
randeerd. Zij geloofden dat Satans manier van "ne-
men" beter was dan Gods manier van "geven", en
daardoor ontwikkelden ze een slecht karakter. De
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opstandige Lucifer was niet langer gekwalificeerd
om heerser over de aarde te zijn. Iemand moest zich
kwalificeren om hem te vervangen. God schiep dus
Adam en gaf hem de gelegenheid het goddelijke
karakter te ontwikkelen dat een rechtvaardig heer-
ser nodig heeft. Maar Adam slaagde daar niet in.

Adams nakomelingen – de hele mensheid – is
dus geboren in Satans wereld van wedijver, strijd
en geweld, en het is hun toegelaten Gods wet te
overtreden. God heeft dit voor een groot doel
toegelaten. Hij wil dat de mens door ervaring leert
– en ervaring kost tijd – dat Satans weg van "ne-
men", het ongehoorzaam zijn aan Gods geestelijke
wet, alleen maar ellende, lijden, hartzeer en de dood
voortbrengt.

Zij die door God geroepen worden en vrijwillig
kiezen Satans weg te verwerpen en te weerstaan en
een leven van gehoorzaamheid aan God te leiden,
ontwikkelen daarbij het heilige, rechtvaardige en
volmaakte karakter van God. Op die manier kwali-
ficeren ze zich om te heersen en te regeren met Je-
zus Christus, de tweede Adam, die Satan bij Zijn
spoedige wederkomst om het bestuur van God over
de hele aarde te HERSTELLEN, als wereldheerser
zal VERVANGEN!

God schept nu Zijn opperste Meesterstuk!

Wat is de belangrijkste schepping die de Schep-
per God kan voortbrengen? Waren dat de engelen?
Waren dat de hemelen en de aarde – het hele uni-
versum? Of was het de eerste mens?

Het was geen van al deze dingen!
Het opperste toppunt van Gods scheppende

werken is de schepping van Zijn eigen volmaakte,
heilige, rechtvaardige karakter binnen Zijn gescha-
pen levende wezens!

Maar dat is iets dat zelfs God met Zijn opperste
macht niet Zelf kan doen bij goddelijk besluit of
bevel! Ja, er is echt iets dat zelfs God – alleen, zon-
der medewerking van anderen – niet kan doen.

Koning David peinsde over Gods doel met de
mens: "Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw
vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt"
– groot en onmetelijk in omvang en afstand –
werken van Gods schepping. Daarna vroeg David:
"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?" (Psalm
8:3-4).

Zelfs honderdduizend mensen bijeengekomen in
een groot stadion lijken op kleine, nietige mieren
als men er enkele kilometers van boven op
neerkijkt. Ja, waarom zou God Zich bekommeren
om de onbetekenende mens?

In Hebreeën 2 wordt deze psalm aangehaald en
daar openbaart Gods woord meer in de zin dat God
heeft besloten in de mens het uiterste toppunt van
volmaaktheid in heel Zijn schepping te voltooien!
De schepping van Gods eigen volmaakte en recht-

vaardige, geestelijke karakter in de mens is het
GROOTSTE DOEL van God – Zijn uiteindelijk
doel met de mens! Toch kan God dit niet helemaal
alleen doen. De mens moet zijn eigen aandeel leve-
ren in dit opperste meesterstuk van de hele schep-
ping.

De schepping van karakter in individuele
wezens vereist het bestaan van denkvermogen in
die wezens – het vermogen tot redeneren en beslis-
singen nemen. Van alle levende dingen en wezens
die God heeft geschapen, hebben er slechts twee –
engelen en mensen – dat vermogen. Daarom kan er
alleen in engelen en mensen Gods volmaakt gees-
telijke karakter worden gevormd.

Volmaakt geestelijk karakter is het vermogen
van een afzonderlijk geschapen entiteit met denk-
vermogen en onafhankelijke vrije keuze om tot de
kennis te komen van wat juist is (Gods weg van
"geven") in tegenstelling tot wat verkeerd is (Satans
weg van "nemen"), te beslissen om het juiste te
willen doen, zelfs ingaand tegen de verlangens en
de aantrekkingskracht om het verkeerde te doen, en
tenslotte de aantrekkingskracht van het verkeerde te
overwinnen totdat het doen van wat juist is een
vaste gewoonte of karakteristiek van iemands
natuur wordt.

Neem het volgende in overweging: Bij de oor-
spronkelijke schepping van engelen was het voor
God onmogelijk dit karakter in hen te bouwen of te
scheppen door een goddelijk besluit. Daardoor
zouden ze niet meer dan automaten of machines
zijn geworden – dat zou geen karakter zijn geweest.

Daarom kon de schepping van engelen niet wor-
den voltooid – afgemaakt – totdat zich door hun ei-
gen beslissing en wil karakter, of rechtvaardig of
slecht, had gevormd.

Nadat Lucifer en een derde deel van de engelen
in opstand was gekomen, was de schepping van
deze engelen voltooid – zij schiepen een slecht
karakter in zichzelf! Toen hun noodlottige koers
eenmaal was ingezet, was hun schepping voltooid.
En daar ze onsterfelijke wezens zijn, kunnen ze
nooit veranderen.

Het karakter van zowel God de Vader als
Christus de Zoon, wat Lucifer en een derde deel
van de engelen niet ontwikkelden, is dat van gees-
telijke heiligheid, rechtvaardigheid en absolute vol-
maaktheid – de weg van Gods wet. God zal nooit
zondigen of Zijn wet overtreden. En Hij is nu bezig
om ditzelfde goddelijke karakter te scheppen in de
door de Geest verwekte christenen als zij, op basis
van hun eigen keuze, en met de hulp van Gods Hei-
lige Geest, hun leven op Zijn rechtvaardige manier
leiden!

De vorige vier lessen van de Ambassador Col-
lege Bijbelcursus laten zien hoe en waardoor God
Zijn volmaakt, zondeloos karakter schept in hen die
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Hij heeft geroepen. (U zult het beslist nuttig vinden
om deze lessen nog eens door te nemen als u klaar
bent met deze les.) Les 9 laat zien dat zij die door te
zondigen (en allen, met uitzondering van Christus,
hebben gezondigd – Romeinen 3:23) een slecht ka-
rakter ontwikkelden, eerst berouw moeten hebben
over het overtreden van Gods heilige, rechtvaardige
wet. Daarna moeten ze – zoals les 10 grondig uit-
legt – gedoopt worden "tot vergeving van zonden"
(Handelingen 2:38).

Gods woord belooft dat zij die berouw hebben
over hun zonden en gedoopt worden, daarna van
God de gave van de Heilige Geest zullen ontvan-
gen, waarmee ze de geestelijke kracht en het gees-
telijke begrip krijgen dat nodig is voor het ontwik-
kelen van rechtvaardig karakter. Les 11 gaat zeer
gedetailleerd op dit onderwerp in.

Les 12 laat zien hoe christenen die op die manier

door de Geest van God zijn verwekt, Gods heilige,
rechtvaardige karakter moeten ontwikkelen en daar-
in moeten groeien. Geestelijke karaktergroei is het
resultaat van het volgen van Gods manier van leven
zoals in de Bijbel wordt geopenbaard. Les 12 legt
uit hoe Gods manier – de christelijke manier van
leven – in elkaar zit.

Tenslotte zal bij de opstanding tot eeuwig leven
het opperste meesterstuk van Gods schepping vol-
tooid zijn! Zij die God heeft geroepen en die er
vrijwillig voor hebben gekozen met hun Schepper
mee te werken in het voltooien van Zijn opperste
schepping in hen terwijl ze nog vlees en bloed zijn,
zullen tenslotte een "voltooide" schepping zijn –
geschapen naar Gods eigen geestelijke "beeld" met
Zijn volmaakt, rechtvaardig, heilig karakter – eeu-
wige leden van Zijn goddelijke, heersende Familie!
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