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Les 17.
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In de Bijbel komen wij met enige regelmaat het woord “naar” * tegen. Dit woord wordt wel
“Gods’ maatstaf” genoemd, in dat licht is het een hele grote inhoudsmaat. De opvatting dat
de Here God Zijn zegening uitdeelt naar onze “maatstaven” is onjuist want in de onderstaande
Schriftgedeelten zien wij dat Zijn zegeningen “naar iets” zijn dat in Hem is.

*  In andere, modernere, vertalingen wordt het woord “volgens” ook wel gebruikt.

1. Ons zoonschap.

Efeze 1:5 “In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil”

Joh. 15:16 “de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de
Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus:
genade en vrede worde u vermenigvuldigd”.

2. Onze roeping.

Rom. 8:28 “En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten
goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn”. (St. Vert.)

“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die
God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”.

2 Tim. 2:9 “die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus
Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden”.

3. Onze redding, onze zaligheid.

Tit. 3:5 “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben,
doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der
vernieuwing door de heilige Geest”

2 Tim. 1:9 “die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus
Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden”.

4. Vergeving door genade.

Efeze 1:7 “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”.
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1 Joh. 2:12 “Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams
wil”. (NBG)

“Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van Zijn
naam”. (NBV)

De maat waarmee de gelovigen vergeven worden is niet naar hun verdiensten, niet naar het
werk of de mate van berouw, zelfs niet naar Zijn genade, maar naar de rijkdom van Zijn
genade, de onmetelijkheid daar van.

5. Kracht.

Niet onze kracht, maar kracht ontvangen uit de Here God.

Kol. 1:11 “Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht Zijner
heerlijkheid tot alle volharding en geduld”.

Fil. 4:13 “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft”.

6. Onze hulpbronnen.

Als christenen wensen wij vaak zaken die wij absoluut niet nodig hebben en dingen die wij
wél nodig hebben wensen wij meestal liever niet. Maar de Here God schenkt ons naar Zijn wil
en in Zijn ogen noodzakelijke dingen.

Fil. 4:19 “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in
Christus Jezus”.

Efeze 3:20 “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”.

7. Onze verandering.

Fil. 3:20 “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;  Die ons vernederd lichaam
veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk
lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan
onderwerpen”. (St.V)

“Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij
onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is
alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk
maken aan zijn verheerlijkt lichaam”. (NBV)
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“Zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam” wil niets
anders zeggen dat een gelovige een volmaakt lichaam te wachten staat. Het zal het zelfde
lichaam zijn als het verheerlijkte lichaam waarmee de Heer Jezus op stond uit het graf. Dit
lichaam zullen wij ontvangen wanneer wij de Here tegemoet gaan in de lucht op het moment
dat Hij Zijn gemeente komt halen volgens 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 en 1 Korinthe 15:
50-58. Met ons aardse- en gebroken lichaam kunnen wij de hemel niet in gaan, maar wél met
een totaal veranderd en zuiver lichaam:

1 Kor. 15:50-52 “Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed
bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God;
het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u
een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch
zullen wij allemaal veranderd worden,  in een ondeelbaar ogenblik, in
een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin
weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk
lichaam en zullen ook wij veranderen”. (NBV)

1 Thess. 4:15-17 “Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot
de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en
de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.
Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna
zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden
weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht
tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn”. (NBV)


