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GOD’S EEUWIG VOORNEMEN
Hebt u ooit goed nagedacht over de
openingswoorden van de Bijbel? “In
het begin schiep God de hemel en
de aarde.” Waarom staat er niet
gewoon dat God het heelal schiep?
Waarom de hemel en de aarde?
Als we verder lezen vinden we het
antwoord op deze vraag, want de Bijbel
vertelt ons duidelijk dat God een
tweevoudig voornemen heeft; één welke
met de aarde en één welke met de hemel
te maken heeft. De eerste is het
onderwerp van profetie, terwijl de tweede
het onderwerp is van “de verborgenheid”, of het geheim, geopenbaard aan
en middels de apostel Paulus.
Als het gaat om profetie, leert 2 Petrus
1:16-19 ons: “Want niet als navolgers van
vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de
kracht en komst van onze Heer Jezus
Christus bekend gemaakt, maar als
ooggetuigen van zijn majesteit. Want Hij
ontving van God [de] Vader eer en
heerlijkheid, toen van de luisterrijke
heerlijkheid zo‟n stem tot Hem kwam: „Deze is
mijn geliefde Zoon, in Wie ik welbehagen heb

gevonden‟. En wij hoorden deze stem uit [de]
hemel komen, toen wij met Hem op de heilige
berg waren. En [zo] hebben wij het profetische
woord des te vaster, en u doet er goed aan
daarop acht te geven als op een lamp die
schijnt in een duistere plaats, todat [de] dag
aanbreekt en [de] morgenster opgaat in uw
harten.”

Maar als het gaat om de geheimenis,
leert Efeziërs 3:8-12 ons: “Mij, de
allergeringste van alle heiligen, is deze
genade gegeven om de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus onder de volken te
verkondigen, en <voor allen> in het licht te
stellen wat het rentmeesterschap is van de
verborgenheid die van alle eeuwen verborgen
was in God, die alle dingen geschapen heeft;
opdat nu aan de overheden en de machten in
de hemelse [gewesten] door de gemeente de
veelvoudige wijsheid van God bekend
gemaakt wordt, naar [het] eeuwig voornemen
dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze
Heer, in Wie wij de vrijmoedigheid en de
toegang met vertrouwen hebben door het
geloof in Hem.”

De eerste betreft Israël en de volken, de
tweede “Het Lichaam van Christus”, de
kerk van de hemelse roeping.
Sommige mensen zijn verrast als ze leren
dat er in het gehele „Oude Testament‟
geen enkele belofte is over het naar de
hemel gaan. Er wordt daar uitgekeken
naar het aardse, met de Messias
heersende als Koning: “Ziet, de dagen
komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David
een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die
zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig
zijn, en recht en gerechtigheid doen op de
aarde.” (Jeremias 23:5).

Toen onze Heer in het vlees verscheen,
verkondigden de engelen “vrede op
aarde” (Lukas 2:14). Zelf zei Hij dat de
zachtmoedigen “de aarde” zouden erven
(Mattheüs 5:5). Hij leerde Zijn discipelen
om te bidden: “Uw wil geschiede, gelijk in
de hemel alzo ook op de aarde”
(Mattheüs 6:10). Zelfs met Pinksteren
verklaarde Petrus dat God na de
“herstelling van alle dingen” Jezus terug
zou sturen naar de aarde en de tijden van
verkwikking zouden “komen van [het]

aangezicht van de Heer” (Handelingen
3:19-21).
Het was niet vóór de roeping van Paulus
dat wij leren dat nu alle gelovigen in
Christus “tot één lichaam” worden gedoopt
(1 Korinthiërs 12:13), en Kolossensen 1:5
en vele andere teksten van Paulus
spreken over “de hoop die voor u is
weggelegd “in de hemelen". Voor God
hebben de gelovigen in Christus al een
positie “in de hemelse [gewesten]”
gekregen en zijn gezegend “met alle
geestelijke zegening in de hemelse
[gewesten] in Christus” (Efeziërs 1:3, 2:47).
De profetieën met betrekking tot het
Koninkrijk zullen echter nog worden
vervuld en Christus zal heersen over de
aarde en de beloofde “tijden van
verkwikking” brengen. Met dank aan God,
dat deze wereld niet voor altijd een plek
van oorlog en bloedvergieten, misère en
geklaag zal zijn. Hemel en aarde zullen
dan met elkaar in verbinding staan en
zodoende zal het tweevoudige voornemen
van God worden vervuld: “...naar zijn
welbehagen, dat Hij Zich had
voorgenomen in Zichzelf aangaande [de]
bedeling van de volheid der tijden, om
alles wat in de hemelen en wat op de
aarde is onder één hoofd samen te
brengen in Christus; in Hem,” (Efeziërs
1:9,10).
(Bron: 'Two Minutes with the Bible,
January 25‟ door Cornelius R. Stam)

