Hoe ziet GODS wijsheid eruit?
Door: Peter Meye
Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van
www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan.
Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één
woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Inleiding
Het is Dé God, uit Wie alles is, en Die alles ontworpen en gemaakt heeft. Dit heeft Hij gedaan met
een doel en op basis van een Plan dat van tevoren is ontworpen en waarin met daadwerkelijk alles
rekening is gehouden. Niets, maar dan ook niets, is aan het toeval overgelaten waardoor God dan
ook alles in handen heeft en daar actief de regie over voert.
Gods doel met de hele schepping is om Alles in allen te worden. Niet Alles in sommigen, of zelfs
Alles in velen. Ook niet Veel in allen, maar ALLES in ALLEN! – 1Korinthiërs 15:28.
Om dit doel te kunnen bereiken heeft Hij een Plan van Aanpak – dus strategie – ontworpen, en in
uitvoering gebracht. De aard van God en dus van dit Plan geeft de 100%-garantie dat Zijn doel
bereikt zal worden.
Als er Iemand is Die weet hoe Hij doelen moet bereiken, dan is het wel Dé levende God!

De naam van het spel? Contrast!
Nu is de prangende vraag: Wat is dan de methode, de aanpak binnen dit Plan? Hoe zal Hij Zijn doel
met de schepping bereiken? Het antwoord daarop is: door middel van contrast!
Contrast kenmerkt Gods strategie. Wat wordt daarmee bedoeld?
God creëert heel bewust tegenstellingen – binnen het kader van Zijn
plan uiteraard – waardoor zaken in beweging worden gezet.
De meest omvattende tegenstelling is die tussen goed en kwaad. De
strategie hierachter is erop gericht om de mensen kennis te verschaffen
van Gods Persoonlijkheid waarvan de essentie gekenmerkt wordt door
onvoorwaardelijke liefde. Dit kan alleen maar als mensen kennis krijgen
van goed. En kennis van goed komt alleen maar via kennis van kwaad,
omdat de mens een relatief wezen is.
De mens kan zaken alleen maar herkennen, erkennen en waarderen door het tegenovergestelde te
kennen cq ervaren.
Andere voorbeelden van zulke – door God gecreëerde – tegenstellingen zijn:
- man vs vrouw => elk met hun specifieke denkkaders en –processen;
- leven vs dood => meestal het idee wat mensen hebben over deze 2 begrippen;
- uitgekozen vs niet-uitgekozen => voor welk doel dan ook;
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- armoede vs rijkdom => veroorzaakt groot onrecht in de wereld;
- minderheid vs meerderheid => neiging is vaak gericht op (de mening van) de meerderheid.
Bij deze voorbeelden laat ik de talloze natuurlijke en gevoelszaken (licht vs donker, warm vs koud,
hoge druk vs lage druk, verdrietig vs blij, etc) achterwege.

Zoals eerder vermeld is de mens een relatief wezen. In natuurlijke zin zijn we ook afhankelijk van
onze zintuigen.
Het is interessant om te observeren hoe het brein en de perceptie van mensen werkt. Hoewel we verstandelijk gezien - bekend zijn met fenomenen als gezichtsbedrog trappen we er iedere keer
weer in!
Regelmatig gaan we uit van wat onze zintuigen ervaren, terwijl we eigenlijk wel weten dat de
werkelijkheid anders is, vaak zelfs omgekeerd! Anderzijds houden we vaak onbewust vast aan een
bepaalde gedachte (beter: mindset), waardoor we er zelfs blind voor zijn als het tegenovergestelde
plaatsvindt voor onze ogen!
De oorzaak voor dit fenomeen kan vaak gevonden worden in de “mindset” cq denkhouding van
mensen. Echter, op een nog fundamenteler niveau ligt het aan de de manier waarop mensen door
God, hun Schepper, zijn ontworpen en geprogrammeerd: zodanig dat ze onbewust gericht zijn op
datgene wat uiterlijk zichtbaar is! Zo zit “de mens” dus in elkaar.

Contrast brengt beweging op gang: een leerproces
Door al deze contrasten creëert God BEWEGING. Hij zet mensen aan het denken, en brengt hen tot
actie, vroeg of laat. Hij sluit ogen, en opent ogen op Zijn tijd door hen bewust te maken van het
tegenovergestelde!
Deze methode hanteert Hij consistent door de geschiedenis heen.
Kijk maar naar Henoch die in zijn tijd als profeet meermalen behoorlijk heeft gewaarschuwd dat er
een groot oordeel zal komen over de toenmalige wereld – Judas 1:14-16. Men weigerde naar hem te
luisteren, en de tegenstand van de mensen, de overgrote meerderheid, was zo hevig dat Henoch
urgent moest worden weggerukt uit het onmiddellijke gevaar dat dreigde – Hebreeën 11:5!
Zijn zoon kreeg trouwens de naam Metusalem, wat betekent “Wanneer hij sterft komt het
oordeel.”! En, wat denk je? Hetzelfde jaar waarin (en vermoedelijk vrijwel onmiddellijk nadat)
Metusalem stierf, kwam de gigantische vloed over de aarde, de “vloed van Noach” die de volledige
toenmalige wereldbevolking wegvaagde, het aanzicht van en de omstandigheden op de aarde
volkomen veranderde, en een einde bracht aan de 2e aion *. Tja, niemand kan zeggen dat God niet
(voldoende) heeft gewaarschuwd bij monde van Zijn profeet, Henoch!
* Het Griekse woord aion betekent een lang tijdperk met een begin en een einde, waarin een bepaald wereldsysteem (of
wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de derde aion. De Bijbelvertalers vertalen het ten onrechte met
eeuwigheid of wereld, maar soms ook met eeuw, wat een betere vertaling is. Het “eeuwige leven” in de Bijbel is dus het
aionische leven, d.w.z. het leven tijdens de komende twee aionen/eeuwen waarin Christus als Koning op aarde zal regeren.
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Hetzelfde kan min of meer worden gezegd over Noach die van God de opdracht krijgt om een ark te
bouwen, onder vermelding van de redenen waarom. Noach werd belachelijk gemaakt door
praktisch iedereen. Waarom? Daar heb je het weer: omdat ze uitgingen van hun eigen menselijke
“wijsheid” => ze vonden het bouwen van “een schip midden op het land” een zeer idiote bezigheid!
Wat dacht je van Jozef, die eerst werd vervolgd door zijn eigen broers, en vervolgens van het ene in
het andere “probleem” terechtkwam? Waar hij trouwens ook kwam, hij was degenen om hem heen
altijd weer tot zegen! En, voordat hij onderkoning van Egypte werd, bleef hij door de tijd heen
“verborgen voor de wereld”, nietwaar?
Ook Mozes moest er eerst aan geloven: 40 jaar lang werd hij “verborgen gehouden” in Midian. Maar
toen hij in de openbaarheid kwam, zou je denken dat hij als “de grote redder werd binnengehaald”.
Niets is minder waar! Hij was niet bepaald populair bij zijn volk, en er werd regelmatig op hem
gemopperd door de meerderheid. Een niet erg te benijden positie…
Een prachtig voorbeeld kan worden gevonden in de geschiedenis rond de zalving van David. Op dat
moment was Saul koning van Israël. Saul was zo knap, dat niemand in Israël er beter uitzag dan hij,
en daarnaast was hij groter dan hen allen – 1Samuël 9:2. Je snapt het al: het volk wilde dus Saul als
koning hebben – 1Samuël 11:12-15!
Later kreeg de profeet Samuel de opdracht van God om te gaan naar het huis van Isaï in Bethlehem,
waar hij één van diens zonen moest zalven tot koning van Israël. Toen de eerste, Eliab, zich
aandiende dacht Samuel meteen dat die het moest zijn want hij had kennelijk een goed uiterlijk en
was groot van gestalte, gezien de passage in 1Samuël 16:7 waar staat:
Maar Yahweh zei tot Samuel: “Kijk niet naar zijn uiterlijk en de grootte van zijn gestalte, want ik
heb hem verworpen. De ene God kijkt niet zoals een mens doet. De mens kijkt naar de uiterlijke
verschijning, maar God kijkt naar het hart.”
Er volgden daarna zes zonen, en alle waren niet Gods keuze. Isaï nam kennelijk niet eens de moeite
om David, de jongste, in het veld bezig als herder, te halen. Samuel moest eerst vragen of dit alle
zonen waren, waarop David gehaald werd, en hij bleek Gods keuze te zijn! Degene op wie men zo’n
zalving het minst verwachtte!
Iedere keer weer dezelfde methode, en de mens leert het niet… We vervolgen de tocht.
Als we de geschiedenis verder volgen in de Hebreeuwse geschriften, zien we in het algemeen dat de
profeten steeds eenlingen waren, en enorm in de minderheid. Ze werden vaak stuk voor stuk
gedood, zeg maar gerust: vermoord. Door wie? Door de religieuze meerderheid! Degenen die hun
boodschap niet wilden horen, degenen bij wie de profetische waarschuwingen niet goed in het
straatje pasten! Stefanus zei het recht in hun gezicht, notabene terwijl ze al met de zware stenen in
hun handen stonden, klaar om hem te stenigen! Hij zei tegen deze religieuzen:
“Stijfnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, jullie botsen altijd met de heilige geest!
Zoals jullie vaders, zo ook jullie! Wie van de profeten werd niet door jullie vaders vervolgd? En
zij doden hen die tevoren verkondigen over de komst van de Rechtvaardige, van Wie jullie nu
verraders en moordenaars werden, die de wet kregen door bevelen van boodschappers en die
niet houden." – Handelingen 7:51-53
En, tja, wat gebeurt er als je de waarheid zo recht in je gezicht krijgt terwijl je deze niet wilt horen?
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Deze dingen nu horende, werden hun harten gepijnigd en zij knarsten de tanden * tegen hem. –
Handelingen 7:54
* Tandengeknars spreekt altijd van machteloze woede.

Maar…als we beschouwen hoe het er bij Jezus Himself aan toe ging, dan sloeg dat werkelijk alles!
Tsjonge, kijk eens wat er over Hem werd aangekondigd meer dan 600 jaar vóór Zijn geboorte!
…Hij had geen gestalte noch eer om ook maar op te merken; en geen uiterlijk zodat wij Hem
zouden benijden of begeren. Hij was veracht en werd vermeden door mensen, een Man Die
pijnen en ziekten kende. Men verborg het gezicht voor Hem, zo erg was Hij veracht, en we
namen Hem niet serieus. Werkelijk, Hij heeft onze ziekten Zelf gedragen, en Hij was belast met
onze pijnen; wij zagen Hem aan voor een door God geslagene en vernederde – Jesaja 53:2-4.
Komt het je bekend voor? Nee? Hoewel deze passage bij sommigen bekend is, staat bijna niemand
stil bij deze ongelooflijke wijsheid van God, Die bewust ervoor heeft gezorgd dat Zijn geliefde,
eniggeboren Zoon in deze VORM werd getoond!
Want wat zien we vandaag de dag in het Christendom? Hun Jezus is populairder dan de Beatles ooit
waren! En wat een knappe man is hun Jezus toch… Geen wonder dat ze massaal fan zijn van die
man!
Onthoud dit: de ware Jezus was een veracht man! Hij behoorde tot “het uitschot” van die
samenleving, net als zijn volgelingen. Hij kwam uit de stad Nazareth, waarvan mensen altijd zeiden:
“Niets goeds kan daaruit komen.”
Niet voor niets zei Jezus tegen Petrus: “…vlees en bloed (= ziel = zintuigen = uiterlijk!) heeft jou dat
niet onthuld, maar Mijn Vader Die in de hemelen is.”, toen Petrus precies aangaf Wie Jezus is –
Mattheüs 16:16-17.
Onze Redder was namelijk zo vermomd door Zijn Vader dat zelfs de mensen, die zwaar getraind
waren om Hem te herkennen vanuit de profeten, Hem niet herkenden! Uiterlijk, afkomst,
werkwijze…niets voldeed aan wat de mensen verwachtten van “de Messias”!
Jezus was, en is – in werkelijkheid – de Zoon van Dé God, de Heerser en Eigenaar van het universum
in de 2 komende aionen én de Redder van deze wereld!!
Denk je nou echt dat de gemiddelde Christen Jezus zou herkennen als Hij Zichzelf zou tonen? Come
on, uiteraard niet! De Jezus die net is beschreven in Gods Woord (Jesaja 53:2-4) zou beleefd worden
verzocht om het kerkgebouw te verlaten. Christenen zijn zo verschrikkelijk ver van de waarheid
afgeweken dat er praktisch niets meer waar is in hun onderwijs. Wat triest, menselijk gezien!
Jezus was gruwelijk in de minderheid ten opzichte van de religieuze meerderheid – en vooral de
leiding – die Hem ronduit haatte, en hem ook heeft vermoord! En dit gold dus ook voor de 12
apostelen na Jezus’ hemelvaart, en uiteraard ook voor Paulus die vaak moest vluchten voor zijn
leven vanwege de religieuze meerderheid die hem niet kon uitstaan, en liefst wilde vermoorden, wat
veel later ook is gelukt door hem gevangen te laten nemen en te laten executeren door de
Romeinen!
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Schijn bedriegt!
Als je in gedachten in paar stappen naar achteren doet, en deze zaken rustig “observeert” en
overdenkt, dan moet je ook tot de conclusie komen dat – menselijk gezien – de bedieningen van
Jezus, de 12 apostelen en Paulus behoorlijk mislukt zijn, en met hen vele anderen die in Gods Woord
genoemd worden.
Jezus begon aanvankelijk te spreken over het Koninkrijk van de Hemelen dat nabij was, werd niet
geloofd, dus ook niet geaccepteerd. Tevens sprak Hij in gelijkenissen met de menigte mensen, juist
zodat ze Hem niet konden begrijpen (Mattheüs 13:10-11)! Daarna gaf Jezus de sleutels van het
Koninkrijk aan Petrus, en daarmee dus de autorisatie om dit Koninkrijk wederom aan te bieden na
Zijn hemelvaart (Mattheüs 16:19). Vervolgens veranderde Hij Zijn koers door Zijn lijden en sterven
aan te kondigen. In Gethsemané – tijdens Zijn moeilijkste momenten – vielen zelfs zijn
dichtstbijzijnde vrienden in slaap! Ook later, tijdens Zijn berechting en kruisiging, kwam er geen
mens voor Hem op!
Ook de 12 apostelen begonnen voortvarend maar werden stuk voor stuk gemarteld en vermoord.
Paulus ondervond eigenlijk vanaf het begin al stevige tegenstand van de religieuze Joden, maar had
wel goede vrienden onder de gelovigen in Klein-Azië. Toen hij na enkele jaren terugging naar
Jeruzalem, namen zijn vrienden afscheid van hem onder groot gehuil en omhelzingen (Handelingen
20:37-38). En wat zien we aan het eind van zijn leven? “……allen werden weg gekeerd van mij,
degenen in Asia, …” – 2Timotheüs 1:15!
Maar…dit zijn mislukkingen in de ogen van mensen, aan de
oppervlakte; ze zijn slechts schijn!
Aan de buitenkant LIJKT het alsof ze als een nachtkaarsje zijn
uitgegaan, maar in werkelijkheid blijken ze een schitterend
fundament te hebben gelegd voor de Goddelijke roeping en
bediening van twee groepen van gelovigen die zijn weerga niet kent! Juist dankzij dit fundament is
God door Zijn Geest bezig om deze twee groepen – elk in hun eigen tijd – klaar te maken om deze
prachtige bediening te kunnen uitoefenen, waardoor uiteindelijk alle dingen wederzijds met God
zullen worden verzoend (Colossenzen 1:20)!

De geschiedenis herhaalt zich, en het blijft gewoon doorgaan… want ook na Paulus, en ook nu, is er
een hele, hele kleine minderheid aan wie de waarheid door God is toevertrouwd. En de religieuze
meerderheid – vooral het Christendom – luistert gewoon niet. Sterker nog, ze verzetten zich
ertegen. Zij zijn het, die de geestelijke erfgenamen zijn van de Joden in de Schrift.
Over hen staat o.a. geschreven:
Romeinen 2
17 Zie, jij wordt Jood genoemd, en rust op de wet en roemt in God, 18 en kent de wil, en jij
onderzoekt welke dingen van belang zijn, onderwezen zijnde uit de wet.
19 Zeker, jij hebt vertrouwen in jezelf om een gids van blinden te zijn, een licht voor hen in de
duisternis, 20 opvoeder van onverstandigen, leraar van minderjarigen, de vorm hebbend van
kennis en de waarheid in de wet.
21 Jij dan, die een ander onderwijst, je onderwijst niet jezelf! Jij, die verkondigt niet te stelen, je
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steelt! 22 Jij die zegt niet overspel te plegen, jij pleegt overspel! Jij die gruwt van afgoden, jij
berooft het heiligdom! 23 Jij die roemt in een wet, jij onteert God door de overtreding van de
wet!
Vandaag de dag is het niet anders: het zijn nu de Christenen die deze rol van de Joden hebben
“geërfd” en een volkomen verkeerd beeld van God presenteren aan de wereld!
Daarom staat er ook in het volgende vers geschreven:
24 Want vanwege jou wordt de Naam van God gelasterd * onder de natiën, zoals staat
geschreven.
* Lasteren over iemand wil zeggen: leugens vertellen over die persoon.

Men leert niet van het verleden. Zo zitten wij, mensen, in elkaar. Mensen kijken naar het uiterlijk, en
zijn vaker geneigd met de meerderheid mee te gaan. Maar wat erger is, de waarheid komt de
meesten niet (meer) uit. Ze zijn niet meer gericht op het vinden van waarheid maar op een goed
imago in de ogen van mensen, het krijgen en behouden van een goede reputatie bij mensen, een
goed inkomen cq veel geld, het strelen van hun oren, een mooi uiterlijk en alles wat daarbij hoort,
etc. Allemaal zaken die kenmerkend zijn voor deze tegenwoordige, boze aion – Galaten 1:4.
Maar ze begrepen deze verklaring niet en het werd voor hen verborgen, zodat zij het niet
konden zien, … - Lukas 9:45.
Maar Hij zei tot hen, “Niet iedereen kan dit woord begrijpen, maar alleen zij aan wie het
gegeven is.” - Mattheüs 19:11.
En vanwege dit zal God hen een inwerking van dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
opdat zij geoordeeld zullen worden, allen die niet in de waarheid geloven, maar een
welbehagen hebben in de onrechtvaardigheid. – 2Thessalonicenzen 2:11-12.
In “deze tegenwoordige, boze aion” heeft God iets gedaan dat ongelooflijk slim is: Hij heeft alles
“omgedraaid” in de ogen van mensen! Dit betekent bijvoorbeeld dat wat IN WERKELIJKHEID
“onder” is, nu door mensen wordt gezien als “boven”, en omgekeerd. Daarom noemt Hij het een
“boze” aion!
Dit doet God om de wereld scherpe lessen te leren, zodat – wanneer de tijd daarvoor rijp is – hun
ogen geopend zullen worden voor de waarheid en de noodzaak van Gods aanpak.
En als je je daadwerkelijk realiseert dat dit wereldtijdperk ECHT de boze aion is, zoals Gods Woord
ons leert, dan zal je nu hopelijk toch begrijpen dat zaken als succes, achting, rijkdom, respect, etc, in
deze tijd, in de ogen van mensen, geen goed teken is? Als ik in deze tijd in de ogen van mensen grote
successen zou boeken, zou ik onrustig worden. Als ik zou worden geëerd door mensen, dan zou ik
beginnen te denken dat er iets behoorlijk mis is. Als ik groot respect, achting en reputatie bij mensen
zou hebben opgebouwd, dan zou ik mezelf grondig onderzoeken! Want de kans is groot –
voorzichtig gezegd – dat er iets stevig verkeerd zit!
Hiermee is NIET gezegd dat degenen die de waarheid liefhebben nooit successen boeken in dit
leven op aarde, of iets dergelijks, maar wel dat iedereen die de waarheid volmondig uitdraagt en
zich daar niet voor schaamt een immens grote kans maakt om vervolgd te worden. Door wie? De
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meerderheid. Waarom? Simpelweg omdat de wereld – en vooral de religie – dat niet wilt horen… het
komt hen en hun belangen niet goed uit.

Welk motief zit erachter?
Nu dringt de vraag zich op: waarom is dit een schitterend staaltje van Gods grote wijsheid?
Het is daartoe van belang om “het grote plaatje” van Gods plan te zien. We hebben het dan over
zowel ons sterfelijk “leven” hier op aarde als datgene wat mensen zullen meemaken vanaf de
opstanding.
In dit “leven” op aarde houdt God bewust de waarheid verborgen voor de meeste mensen, en
onthult die aan een kleine minderheid. Deze groep mensen was reeds duizenden jaren van tevoren
door God geselecteerd voor een bepaalde taak. Deze taak is erop gericht om de rest van de wereld
te leiden door hen te dienen en Gods veelkleurige wijsheid bekend te maken.
Feitelijk zijn er 2 groepen mensen, die door God worden uitgeroepen om in hun leven op aarde te
geloven, op Zijn tijd:
1. De gelovigen uit Israël, en
2. De gelovigen uit de heidenen.
Dit gebeurt trouwens via 2 aparte evangeliën *, met elk een eigen, tijdelijke, verwachting.
Het is de 2e groep met wie God in deze tijd bezig is om hen klaar te maken voor de vervulling van
hun roeping later. Met de 1e groep zal Hij pas verder gaan nadat Hij met de 2e groep klaar is, en hen
heeft weggerukt in een oogwenk – Romeinen 11:25, 1Korinthiërs 15:51-52!
* Evangelie betekent “goed bericht, blijde boodschap”.

Maar… dit “leven” op aarde is slechts een trainingskamp! En zo kort! Het gaat pas beginnen bij de
opstanding!! Heb je wel enig idee wat er daarna te gebeuren staat?? Dan krijg je een volledige
omkering van de zaken die zo normaal lijken in deze boze aion. Wat nu verborgen wordt gehouden
zal dan heftig aan het licht komen, dubbel en dwars! De mensen en dingen die nu de volledige
aandacht van de wereld krijgen, zullen blijken volkomen onbetekenend te zijn. Dan zal blijken dat
het echt gaat om de onzichtbare zaken, om de hartsgesteldheid, en dus het innerlijk, van de mens!
Gods strategie is erop gericht om “idioten, verachtelijken en dommen” in de ogen van deze wereld
te gebruiken door deze mensen te verhogen – volledig door Zijn toedoen, en naar Zijn keuze! Dit zal
hij doen zodat de “slimmen, geachten en wijzen” in de ogen van deze wereld beschaamd zullen
staan! Zo voedt God ook op, en zo onderwijst Hij Zijn schepping ook!
…maar God kiest de “dommen” van de wereld om de “slimmen” te beschamen, en God kiest de
“zwakken” van de wereld om de “sterken” te beschamen,
en de “lage en verachtelijke” dingen van de wereld worden door God gekozen, en ook “datgene
wat er niet is”, om “datgene wat er wel is” te beschamen,
zodat geen enkel vlees zal roemen in Gods ogen – 1Korinthiërs 1:27-29
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Er komt een tijd dat alles omgekeerd zal worden, zoals eerder vermeld, en dan zullen degenen – die
door God verborgen waren gehouden – onthuld worden! Als Gods Woord wordt bestudeerd met een
onderzoekend hart dan is deze prachtige werkwijze uiteraard te zien.
…want de “dwaasheid” van God is wijzer dan mensen, en de “zwakte” van God is sterker dan
mensen – 1Korinthiërs 1:25.
Het is namelijk steeds dezelfde methode:
Eerst houdt God zaken verborgen (het is Zijn eer), zodat mensen die de waarheid liefhebben deze
zaken zullen onderzoeken (het is hun eer) – Spreuken 25:2.
Door dit onderzoek wordt een kleine minderheid bekend met deze waarheden, doordat God dit aan
hen onthult. Deze minderheid wordt altijd door de meerderheid vervolgd. Hoe? Door hen belachelijk
te maken, te bespotten, te martelen, te negeren, over hen te lasteren en te roddelen, te bevuilen
qua reputatie, etc. Het is vooral de religieuze meerderheid die de vervolging doet omdat ze de
waarheid niet kunnen verdragen. Dat komt doordat de waarheid hun eigen werken en prestaties
verwerpt en alles toeschrijft aan Gods werk!
Maar dan… zal God de minderheid enorm verhogen! Hij zal hen een schitterende plaats geven in Zijn
koninkrijk. Deze minderheid van gelovigen in deze tijd (ook genoemd “heiligen” – apart gezette
personen) vormen tezamen het Lichaam van Christus. En omdat Jezus Zelf het Hoofd is, zullen zij
tezamen met Hem het geheel – Christus – vormen!! Zij vullen Hem aan… moet je je voorstellen! Dit
betreft de groep gelovigen die de toekomstige heersers bevat van het ganse universum!

Zelfs Christus Jezus wordt nog verborgen gehouden voor de wereld. Maar als we Zijn Woord
kennen, dan weten we:
…Hij ledigde Zich niettemin, nam de vorm van de slaaf aan, terwijl Hij als mens kwam,
en, in de gedaante van een mens, vernederde Hij Zich, werd gehoorzaam tot de dood, ja zelfs
tot de kruisdood!
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en Hem de Naam geschonken die boven alle
naam is, zodat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, van hen die in de hemelen, op de
aarde en onder de aarde zijn, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer (= Eigenaar), tot
heerlijkheid van God de Vader – Filippenzen 2:7-11!
Hij is al verhoogd, maar Hij wordt nog verborgen gehouden, en de gelovigen met Hem.
…want jullie zijn gestorven, en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. –
Colossenzen 3:3
Echter, Hij zal worden onthuld, en de gelovigen met Hem! Denk je eens in!
Wanneer Christus, ons Leven, gemanifesteerd wordt, dan zullen ook jullie gemanifesteerd
worden samen met Hem in heerlijkheid. – Colossenzen 3:4
God houdt dus bewust zaken verborgen, en hij maakt een klein groepje onopvallende mensen klaar,
totdat de timing perfect is om die zaken en die groep mensen te onthullen.
Het doel van deze onthulling is om de rest te redden door middel van degenen die eerst waren
uitgekozen! Zij zijn tot voorbeeld gesteld, omdat zij het ook het minst verdienen!
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Als deze mensen vervolgens de hoogste plaats krijgen in de komende tijdperken van Gods Plan, dan
zal duidelijk worden dat het nooit blijkt te gaan om de mens maar altijd om God, en wat Hij heeft
gepresteerd en bewerkstelligd door Zijn Zoon, Christus Jezus!

Over wijsheid gesproken…
Al deze info is allang in Gods Woord opgetekend, aangekondigd, uit de doeken gedaan, maar het
wordt toch niet gezien door de overgrote meerderheid!
Waarom is dat?
Relatief gezien, omdat ze in hun hart stiekem genoegen scheppen in ongerechtigheid (bijv.
“eindeloze pijniging van hen die niet hetzelfde geloven als zij”) en daarom vasthouden aan eigen
opvattingen en tradities. Gevolg is dat ze God en Zijn Woord dus niet serieus (genoeg) nemen, en de
bijbel lezen met een verkeerde houding terwijl ze waarheden verwerpen die ze van anderen horen.
Absoluut gezien, omdat God hun ogen sluit voor de waarheid zodat ze later, bij de onthulling
daarvan, beschaamd zullen staan, hun les zullen leren, en zo tot erkenning zullen komen.
In die tijd zei Jezus, antwoordend: "Ik stem volledig met U in, Vader, Heer van de hemel en van
de aarde, dat U deze dingen verbergt voor wijzen en intelligenten, en U ze onthult aan de
kleintjes,… – Mattheüs 11:25.
En dit doet Vader, gewoon omdat Hij daar genoegen in schept. Uiteraard zal deze methode van
contrast een zeer heilzame werking blijken te hebben bij iedereen! Hij is immers liefde,
onvoorwaardelijk!
Want God heeft allen onder koppigheid besloten, opdat Hij aan allen mededogen zou betuigen.
– Romeinen 11:32
Sommigen ervaren de les in deze tijd, maar de meesten zullen de les later, na de opstanding,
ervaren. Alles zal worden rechtgezet, en iedereen komt aan de beurt, daar kun je absoluut zeker van
zijn!
Want aangezien, in feite vanwege Gods wijsheid, de wereld God niet kent door hun eigen
“wijsheid”, doet het God een plezier om degenen die geloven te redden via de “dwaasheid” van
de boodschap… – 1Korinthiërs 1:21.
Wat is dan de boodschap? Dat is het kruis van Christus: het
geheim daarvan, de grote wijsheid erachter, en het
wereldomvattende succes als resultaat!
…maar wij verkondigen Christus, gekruisigd, wat voor
Joden (= religieuzen, dus ook Christenen) een valstrik is, en
voor de natiën (= de wereld) dwaasheid,
maar voor degenen die zijn geroepen, zowel Joden als
Grieken, de kracht van God en de wijsheid van God –
1Korinthiërs 1:23-24.
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Kijk, dát is nou Gods geniale, ontzagwekkende wijsheid!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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