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liefhebber van de bijbelse waarheid
zoals geopenbaard in de persoon
van Jezus. Hij is een eenvoudige leek
die van kinderen houdt en ze wil zien
slagen. Zijn belangrijkste focus is het
rechtvaardigen van Gods karakter
en het wegnemen van de leugens
van de vijand.
Kevin woont in Maine, VS en heeft
drie geweldige kinderen - twee
volwassen (Isaac en Haley) en één 6
jaar oud (Eliana).
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Inleiding - Een woord voor ouders en voogden
Ik geloof dat het probleem waarom velen verward zijn over Gods karakter,
ligt in ons begrip van HOE de Schrift correct te lezen moet worden en te
bestuderen. Moet de Bijbel letterlijk gelezen worden? Absoluut! Houd er
echter rekening mee dat het de HELE Bijbel is die we moeten beschouwen,
niet slechts één vers. Het ene vers kan iets op een bepaalde manier zeggen,
maar een ander vers, dat over hetzelfde onderwerp gaat, kan het iets
anders verwoorden. Wanneer we de vele plaatsen in de Schrift kunnen
verzamelen en vergelijken die over één bepaald onderwerp spreken, dan
zullen we weten dat we de waarheid hebben.
Onze kinderen leren hoe ze de Bijbel moeten lezen en bestuderen en dit is
van essentieel belang. Veel kinderen groeien op met het lezen en horen van
gemengde boodschappen van God. Dan, als ze volwassen zijn, beginnen ze
verhalen in de Bijbel te lezen die God lijken te bevestigen als een
wraakzuchtige tiran die miljarden mensen vermoordt omdat ze niet doen
wat Hij zegt. Dit kan hen vaak naar het atheïsme leiden.
Er is een enorme beweging gaande over deze hele wereld over deze
kwestie, die duidelijk moet worden gemaakt voordat Jezus terugkomt. Veel
mensen komen tot een juister begrip van Gods ware karakter. Als gevolg
daarvan is er een grote vraag ontstaan naar het schrijven en uitleggen van
deze prachtige waarheid voor onze kinderen. Om deze reden is deze bundel
tot stand gekomen. Ik bid oprecht dat niet alleen uw oudere kinderen
gezegend worden als ze het lezen, maar ook u (de ouder of voogd) als u het
aan uw dierbare kleintjes voorleest. Als u zelf meer inzicht wilt krijgen in
deze zaken, kunt u overwegen onze website te bezoeken op:
fatheroflove.info
Ik bid dat dit boekje een geweldig hulpmiddel zal zijn om uw kind te helpen
een diepgewortelde liefde te ontwikkelen voor hun hemelse Vader die diep
om hen geeft en hen heeft geschapen met een groot doel.
Kevin J. Mullins
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Wat zou Jezus doen?
Welke woorden komen er in je
op als je aan het karakter van
Jezus denkt? Vriendelijkheid?
Liefhebben? Teder? Vergeven?
Hoe zit het, zorgzaam?
Denk nu aan enkele woorden
die God, onze Vader in de
hemel, beschrijven. Zijn deze
woorden
verschillend
of
hetzelfde? Denk je dat God
anders handelt dan Zijn Zoon
Jezus?
Op een dag vroeg een van Jezus’ vrienden, Filippus genaamd,
Hem om hun te laten zien hoe de Vader handelt. Dit is wat
Jezus antwoordde:

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij
niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en
hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? ~ Johannes
14:9
Dit is een ZEER belangrijke waarheid die Jezus ons heeft
verteld. Onze hemelse Vader handelt niet anders dan Jezus.
In feite is dit de reden waarom Jezus naar deze wereld kwam.
Hij kwam om ons precies te laten zien hoe onze Vader
handelt. Op een avond, terwijl Jezus aan het bidden was, zei
Hij dit tegen Zijn Vader:
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Ik heb U VERHEERLIJKT op de aarde. Ik heb het werk volbracht
dat U Mij gegeven hebt om te doen. ~ Johannes 174
Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat Hij Zijn Vader
'verheerlijkte'? Het betekent dat Hij ons liet zien hoe onze
Vader handelt. Alles wat Jezus zei en deed “verheerlijkte” Zijn
Vader.
Heb je deze vier brieven zo geschreven gezien - WZJD? Deze
brieven zijn een korte manier om ons een vraag te stellen.
Weet je wat de vraag is? De vraag is: Wat Zou Jezus Doen?

Veel mensen stellen deze vraag
wanneer ze een echt belangrijke
beslissing moeten nemen. Wat
moet je doen als iemand niet
aardig voor je is? Welnu, dit is
wanneer veel mensen die vraag
stellen - Wat zou Jezus doen?

Wat zou Jezus doen als iemand
niet aardig voor Hem was? Zou Hij die persoon pijn willen
doen? Zou Hij gemene dingen terug zeggen? Zou Hij tegen
hen willen vechten? Wist je dat er veel momenten waren
waarop mensen niet erg aardig voor Jezus waren? Ik denk dat
we naar een paar van deze verhalen moeten kijken, zodat we
echt het antwoord op onze vraag kunnen vinden: wat zou
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Jezus doen?

Heb je vijanden lief
Er waren veel religieuze leiders die niet hielden van de dingen
die Jezus de mensen leerde. Ze raakten erg van streek dat
veel mensen naar Jezus gingen om antwoord te krijgen op
hun vragen over God en Zijn karakter. Deze leiders wilden dat
de mensen naar hen toe gingen voor alle antwoorden. Ze
bedachten een plan om Jezus te laten arresteren.
Op een nacht, terwijl
Jezus bij Zijn beste
vrienden was, kwamen
enkele van deze leiders
en enkele Romeinse
soldaten Jezus halen.
Een
van
Jezus’
vrienden,
Petrus
genaamd, raakte hier erg van streek, dus pakte hij een
zwaard en sneed hij een van de oren van de mannen af! Au!
Wat denk je dat Jezus tegen Petrus zei? Denk je dat Hij zei:
“Goed gedaan Peter!”? Was Jezus blij dat Zijn vriend Hem op
deze manier probeerde te helpen? Nee, dat was hij niet.
De man wiens oor was afgesneden heette Malchus. Toen
Jezus zag dat Malchus verdrietig en gekwetst was, stak Hij zijn
hand uit en raakte hem aan waar zijn oor was, en Hij genas
hem. Jezus gaf Malchus een gloednieuw oor!Laten we dit
verhaal uit de Bijbel lezen:
7

Toen Jezus' vrienden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze:
“Heer, moeten we ze aanvallen met een zwaard?” Petrus trok
toen een zwaard en sloeg naar Malchus, de dienaar van de
hogepriester, waarbij hij zijn rechteroor afsneed. Jezus zei
tegen Petrus: “Niet meer van dit. Doe je zwaard weg.” Toen
raakte hij het oor van de dienaar aan en genas het. ~ Lukas
22:49-51; Johannes 18:10.
Wauw! Ook al waren deze mensen er om Hem te arresteren,
Jezus was nog steeds aardig voor hen. Malchus probeerde
Jezus pijn te doen, maar Jezus genas en hielp Malchus.
Wat zou je doen als je
andere mensen zou zien die
niet aardig zijn tegen een
van je vrienden?
Welke vreedzame acties
kun je bedenken die Peter
had moeten doen?

Jezus weet dat het niet natuurlijk voor ons is om vriendelijk te
zijn voor degenen die onvriendelijk zijn. Daarom moeten we
Jezus om hulp vragen. Als iemand onaardig tegen je is,
probeer dan te bidden dat Jezus in je hart komt, zodat je
anderen kunt behandelen zoals Hij anderen behandelt. Lees
aandachtig wat Jezus hieronder zegt:
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Je hebt mensen horen zeggen: “Heb je vrienden lief, maar
haat je vijanden.” ~ Mattheüs 5:43.
Wauw! Laten we daar even stoppen. Heb je mensen dat
eerder horen zeggen? Je hebt mensen dit misschien niet
horen zeggen, maar het is hoe veel mensen handelen.
Het is gemakkelijk om
van iemand te houden
die onze vriend is, maar
het
is
niet
zo
gemakkelijk om van
iemand te houden die
onze vijand is, iemand
die ons altijd probeert
te kwetsen. Kun je
iemand bedenken die
niet erg aardig voor je
is? Misschien lachte de persoon je uit of duwde je.
Laten we verder lezen en kijken wat Jezus zegt over hoe we
mensen moeten behandelen die soms gemeen doen:

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; en bid voor hen die u
beledigen zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de
hemelen is,...
~ Mattheüs 5:44-45
Is dat niet geweldig? Jezus zegt ons onze vijanden lief te
hebben en te bidden voor iedereen die gemeen tegen ons is.
Ook al zijn ze gemeen tegen ons, we moeten nog steeds van
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ze houden, wat ze ook doen of zeggen.
“Maar waarom zouden we voor hen bidden?” je zou kunnen
vragen: “Zij zijn niet degenen die hulp nodig hebben.” Dat is
een geweldige vraag. Het lijkt er
zeker op dat degene die wordt
rondgeduwd en uitgelachen de
meeste hulp nodig heeft. Maar denk
er op een andere manier over na. Als
iemand je uitlacht omdat je gewoon
een fout hebt gemaakt, hoef je ze
alleen maar te negeren en weg te
lopen.
Of misschien kun je er zelfs met ze
om lachen. Als ze zien dat je er geen
last van hebt, zullen ze meestal stoppen.
De jongen of het meisje die lacht en gemeen doet, kan het
soms ERG moeilijk vinden om aardig te zijn.

Misschien is iemand waar ze wonen altijd gemeen tegen ze
en is dit de enige manier waarop ze weten hoe ze moeten
handelen. Als je er echt over nadenkt, is degene die gemeen
is degene die meer hulp nodig heeft.
Hoe gemener de persoon handelt, hoe meer die persoon
Jezus nodig heeft om hem te helpen. Dus ja, bid voor hen. Bid
voor ze omdat je van ze houdt en om ze geeft, zelfs als ze
gemeen tegen je zijn.
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Wist u ...
De beste manier om je
vijanden te verslaan is door
ze tot je vrienden te
maken?

Hield Jezus van degenen die gemeen tegen Hem waren?
Heeft Hij voor hen gebeden? Ja! Nadat Jezus door die
mensen was weggenomen, lachten ze Hem uit. Ze
spuugden op Hem. Ze hebben zelfs Zijn handen en voeten
aan een kruis genageld! Heeft Jezus voor hen gebeden? Ja
dat deed hij:

11

Toen ze bij een plaats kwamen
die Golgotha heet, nagelden
ze Jezus aan een kruis...
Jezus bad toen: “Vader,
vergeef deze mensen! Ze
weten niet wat ze doen.” ~
Lukas 23:33-34.

Jezus was slechts enkele uren verwijderd van de dood aan dat
kruis en toch wist Hij dat die mensen die gemeen tegen Hem
waren, degenen waren die echt hulp nodig hadden, dus bad
Hij voor hen. Jezus wist dat Zijn Vader Hem weer tot leven
kon brengen. Jezus vertrouwde zijn Vader. Hij bad dat
anderen Hem ook zouden vertrouwen.
Maar degenen die gemeen waren,
hielden niet van Jezus of zijn Vader. Ze
wilden niets te maken hebben met Hun
boodschap van liefde. Jezus had
medelijden met hen. Hij wist dat Zijn
Vader iedereen al vergeven had, zelfs
deze mensen die gemeen tegen Hem
waren. Hij bad dat ze Gods vergeving
zouden accepteren en het geluk zouden
ervaren een kind van God te zijn, die
van ons houdt, wat we ook verkeerd hebben gedaan.
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Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken
met goedertierenheid.
~ Jeremia 31:3
Gods liefde voor jou is “eeuwig”. Dit betekent dat Zijn liefde
voor jou NOOIT zal eindigen.
Dus vergeet alsjeblieft niet het belangrijkste punt dat Jezus
eerder zei bovenaan pagina 10. Hij zei, als we onze vijanden
liefhebben en voor hen bidden, “dan zul je handelen als je
Vader in de hemel.” Dus we kunnen zien dat God Zelf Zijn
vijanden liefheeft. Hij houdt nog steeds van degenen die niet
van Hem houden. Jezus zei verder:

En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt
u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde…
Maar heb uw vijanden lief en doe goed… Dan zal uw loon groot
zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is
goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan
barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. ~ Lukas 6:33,
35, 36.
Heb je gezien wat Jezus hier zei? Hij zei dat God altijd
“vriendelijk is, zelfs voor mensen die ondankbaar en gemeen
zijn”.

Ik bid dat je Gods karakter een beetje beter begint te
begrijpen dan voorheen. Er zijn veel mensen die verkeerde
dingen over God zeggen. Ze zeggen dat Hij mensen pijn doet
die niet van Hem houden. Dit soort onderwijs zorgt ervoor
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dat mensen bang zijn voor God. Ze zijn bang dat Hij hen pijn
zal doen als ze niet doen wat Hij zegt. Maar we hebben
geleerd dat Hij ALTIJD teder, liefdevol en vriendelijk is, zelfs
voor degenen die ondankbaar en gemeen tegen Hem zijn.
Kun je iemand bedenken die de
laatste tijd gemeen tegen je is
geweest?
Waarom zou u, voordat u de
volgende pagina leest, niet
meteen neerknielen en voor hen
bidden?
Probeer het eens!

God is liefde
Een van de vrienden van Jezus heette Johannes. Hij kende
Jezus heel goed en begreep de dingen die Jezus zei over Zijn
Vader in de hemel. Johannes schreef dit over Gods liefde:

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit
God… want God is liefde. ~ 1 Johannes 4:7-8
Johannes zegt dat “God liefde is.” Ware liefde komt van God.
Als we anderen op de juiste manier willen liefhebben,
moeten we God in ons laten leven. Hij komt in ons wonen
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door Zijn Heilige Geest van liefde. Als we Gods Heilige Geest
in ons laten wonen, zullen we leven zoals Hij leeft. We zullen
van anderen houden zoals Hij van anderen houdt.

Herinner je je van pagina 6 dat Jezus zei dat Hij het werk had
volbracht dat Zijn Vader Hem te doen had gegeven? Weet je
nog wat dat werk was? Dat klopt, Hij “verheerlijkte” Zijn
Vader. Als we lezen over alle vriendelijke dingen die Jezus
deed, moeten we bedenken dat Hij ons helpt te zien hoe onze
Vader in de hemel altijd handelt. Het boek Psalmen zegt: “De
hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van
Zijn handen.”(Psalm 19:2). Paulus schrijft dat, hoewel we God
niet kunnen zien, zijn “karakter duidelijk wordt gezien en
begrepen door de dingen die Hij heeft gemaakt” (Romeinen
1:20). Wauw, niet alleen wij mensen, maar zelfs de zon,
maan, sterren, bomen en dieren zijn geschapen om te
handelen zoals Hij.
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Haal nu heel diep adem. Als we
inademen, ademen we zuurstof in. Wist je
dat bomen ons de zuurstof geven die we
inademen? Dat klopt, maar wist je dat
bomen ook ademen? Ja, ze ademen iets
We ademen
in dat koolstofdioxide wordt genoemd.
Zuurstof in
Wat super verbazingwekkend is, is dat
we, nadat we zuurstof hebben
ingeademd, koolstofdioxide uitblazen.
Zo kunnen de bomen ademen. Ze
geven ons zuurstof en wij geven ze
koolstofdioxide. Het is een grote
We ademen
cirkel van geven!
Kooldioxide uit
Dit is hoe Gods gehele schepping ons
laat zien hoe Hij is. Hij is een liefhebbende Vader die ons altijd
GEEFT wat we nodig hebben. Is dat niet geruststellend om te
weten?
Deze cirkel van geven door heel
Gods schepping wordt Zijn Wet
genoemd. Het is de Wet van leven
en liefde. God heeft ons Zijn Wet
niet gegeven om ons de baas te
spelen en ons te laten doen wat Hij
zegt. Nee. Zijn wet is er voor onze
bescherming omdat Hij van ons
houdt.
God heeft ons geschapen en daarom is Hij de enige die weet
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wat het beste voor ons is. Als we zouden stoppen met
ademen, zou dit Gods levenswet overtreden en zouden we
sterven. God is niet degene die de dood veroorzaakt als je
Zijn Wet overtreedt. God tuchtigt je niet op deze manier. Dit
is NIET hoe Gods Wet werkt.
Bijvoorbeeld: laten we doen alsof u en een vriend bij u thuis
aan het spelen zijn. Het is echt een warme dag, dus je moeder
zet een grote ventilator aan. Je vertelt je vriend dan om zijn
vingers niet in de ventilator te steken, anders zullen ze
gewond raken. Waarom heb je dit aan je vriend verteld?
Hieronder staan twee redenen. Omcirkel degene die juist is.
1. Je hebt tegen je vriend gezegd dat hij zijn vingers

niet in de ventilator mocht steken omdat je hem
de baas wilde spelen en als ze dat doen, zul je hun
vingers bezeren
2. Je hebt tegen je vriend gezegd dat hij zijn vingers

niet in de ventilator mag steken omdat je van hem
houdt, en je wilt niet dat de VENTILATOR hun
vingers bezeert.
Ik weet zeker dat je antwoord nummer 2 hebt omcirkeld. Als
we Gods Wet overtreden, wordt dit ‘zonde’ genoemd.
Johannes vertelt ons dat “zonde het overtreden van Gods wet
is”. (1 Johannes 3:4). Zonde is ervoor kiezen om egoïstisch te
zijn, en egoïsme is geen deel willen uitmaken van Gods
ontwerp (Zijn zorgplan) voor jouw leven.
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Wat zou er gebeuren als je vriend
zou besluiten niet naar je te
luisteren en zijn vingers in de
ventilator zou steken? Ze zouden
gewond raken. Heb je ze pijn
gedaan of de ventilator? Dat
klopt, de ventilator deed het. Dit is hoe zonde werkt. Als we
niet naar Gods instructies luisteren, kwetsen we ONSZELF.
Het is NIET God die ons pijn doet als we zondigen. Bedenk dat
God liefde is. Gods Wet vertelt ons over Gods karakter (Zijn
manier van leven) en waarschuwt ons voor de gevaren van
zonde. Een man genaamd Paulus schreef dit over Gods Wet:

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de
vervulling van de wet. ~ Romeinen 13:10
Als we leven zoals Gods Wet ons instrueert, zullen we niets
gemeens doen voor anderen. We zullen ze geen pijn doen,
zelfs als ze ons pijn doen. We zullen van anderen houden
zoals God van anderen houdt.
Op een dag kwam er iemand naar Jezus toe en vroeg: “Wat is
het eerste van alle geboden?” (Marcus 12:28). Wat denk je
dat Gods belangrijkste instructie aan ons is? Wel, het goede
voor ons is dat Jezus ons het antwoord geeft. Hij zei:

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw
kracht. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste
liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
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Markus 12:30-31
Dus de belangrijkste instructie die God ons heeft gegeven, is
om Hem lief te hebben en nooit iets onze liefde voor Hem te
laten wegnemen. De tweede belangrijkste instructie is om
van anderen te houden zoals we van onszelf houden. Je wilt
toch niet dat er iets schadelijks of ergs met jezelf gebeurt?
Natuurlijk niet. We moeten dus niets schadelijks of slecht
doen voor anderen.
Waarom denk je dat de belangrijkste instructie is om eerst
van God te houden? Is God egoïstisch? Nee. Het antwoord
ligt in de manier waarop we onze liefde aan God tonen. We
tonen onze liefde aan God door Hem toe te staan ons te
zegenen. Als we dit doen, zal Hij in ons leven en ons de kracht
geven om anderen op de juiste manier lief te hebben. Deze
kracht wordt Gods GENADE genoemd. Zijn genade geeft ons
de kracht om te leven in gehoorzaamheid aan Zijn wet van
onzelfzuchtige liefde (Romeinen 1:5; Titus 2:11,12).
Heb
je
ooit
speelgoed
met
afstandsbediening gehad? Wat heeft het
speelgoed nodig om te bewegen? Ja, er zijn
batterijen nodig. Zie God als je batterij. Je
hebt Hem nodig om te kunnen bewegen,
denken, praten, horen, ruiken en zien.
Zo leeft Jezus ook. Hij zei: “Alle dingen zijn
Mij gegeven door Mijn Vader.” (Lukas
10:22). Jezus kon al die prachtige dingen doen en mensen
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helpen omdat Hij zijn Vader in Hem liet leven. Hij aanvaardde
Gods genade door God Zijn batterij te laten zijn (Lukas 2:40).
Jezus zei:

…. De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. ~
Johannes 14:10
Alles wat Jezus deed was het werk van Zijn Vader. Daarom zei
Jezus tegen Filippus: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader
gezien.” (Johannes 14:9).
Heeft Jezus ooit iemand pijn gedaan? Nee waarom? Omdat
God NOOIT iemand pijn doet. Heeft Jezus iemands gevoelens
gekwetst? Nee waarom? Omdat God nooit iemands
gevoelens zou kwetsen. Heeft Jezus altijd mensen geholpen
en genezen? Ja! Waarom? Omdat God mensen altijd helpt en
geneest.
Ben je ooit ziek geweest? Misschien een verkoudheid of
buikpijn? Heeft je vader of moeder je uitgescholden omdat je
ziek was? Hebben ze je gestraft? Echt niet! Wat deden ze? Ze
hebben je geholpen om beter te worden, toch? Ja. Ze hebben
je misschien zelfs medicijnen gegeven om je weer gezond te
maken.
Zie zonde als een ziekte. Denk je dat je hemelse Vader je zal
uitschelden? Denk je dat Hij je zal straffen voor het hebben
van een ziekte? Nee! Hij wil je helpen om beter te worden. Hij
wil niet van je af, Hij wil je een medicijn geven om van de
zonde af te komen die ervoor zorgt dat je ziek bent.
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Het medicijn dat God ons geeft is Zijn Zoon Jezus. Dat klopt,
Gods medicijn is een persoon! Net zoals we medicijnen
drinken en het in ons lichaam terechtkomt, moeten we Jezus
in ons lichaam laten leven. Jezus kan zich ontdoen van de
zonde die ons ziek maakt. We kunnen niet beter worden
zonder Hem. Jezus heeft ons gezegd: “Zonder Mij kun je niets
doen.” (Joh. 15:5).
En onthoud, het werk dat Jezus doet, is het werk dat Zijn
Vader door Hem doet. Dus het medicijn dat ons beter maakt,
is onze Vader die door Jezus werkt.
Wanneer de zonde begint weg te gaan, beginnen we ons
meer als onze Vader te gedragen. We zullen teder, liefdevol
en vriendelijk zijn voor anderen omdat God altijd teder,
liefdevol en vriendelijk is.
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De zondvloed en het karakter van God
Nu we iets meer weten over Gods karakter, laten we een
paar verhalen in de Bijbel lezen die moeilijk te begrijpen zijn.
Deze verhalen lijken te gaan over God die mensen pijn doet.
Maar we hebben geleerd dat God mensen nooit kwaad doet
of pijn doet. Hij is altijd aardig voor iedereen, zelfs voor
mensen die Hem niet mogen. Laten we naar het boek Genesis
gaan en ons eerste verhaal lezen - het verhaal over een vloed
die de hele aarde bedekte.

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde
groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag
alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw
over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het
bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens,
die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de
mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in
de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt
heb. ~ Genesis 6:5-7
Oh nee, zegt God echt dat Hij deze mensen gaat vernietigen?
Gaat Hij hen echt pijn doen omdat ze niet handelen zoals Hij?
Als je dit leest, klinkt het alsof God gemengde gevoelens
heeft. Eerst is Hij erg verdrietig voor hen, dan zegt Hij dat Hij
ze zal vernietigen, dan zegt Hij dat Hij weer verdrietig voor
hen is. Hmm, verandert Gods karakter ooit zo? Nee. God
heeft ons gezegd: “Ik ben de Heer, ik verander niet.”
(Maleachi 3: 6). Paulus vertelt ons iets soortgelijks over Jezus:
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“Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde.”
(Hebreeën 13:8).
Onthoud nu dat toen Jezus vriendelijk was en de mensen
hielp die gemeen tegen Hem waren, Hij ons liet zien hoe God
altijd handelt. God is altijd vriendelijk voor degenen die
gemeen willen zijn en niet willen leven zoals Hij. We hebben
zojuist geleerd dat Gods karakter nooit verandert. Hij
behandelde mensen die lang geleden leefden op dezelfde
manier als Hij mensen nu behandelt. Hij is ALTIJD “vriendelijk
zelfs tegen mensen die ondankbaar en gemeen zijn”. (Lukas
6:35).
Toen God zag dat al deze mensen niet in harmonie met Zijn
Wet van leven en liefde leefden, was Hij erg verdrietig. Net
als je vriend in het verhaal van de ventilator waar we het
eerder over hadden, stonden ze op het punt om hun vingers
in de ventilator te steken. Ze zouden ZICHZELF pijn doen.
Maar omdat God zoveel van hen hield, zei Hij tegen zijn
vriend Noach dat hij een grote boot moest bouwen die een
ark werd genoemd. Waarom? Omdat God wist dat er over
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120 jaar een vloed zou zijn die de hele wereld zou bedekken.
Hij wilde dat alle mensen en dieren veilig waren, maar alleen
de familie van Noach luisterde en werd samen met een select
aantal dieren gered.
Maar waarom kwam er een overstroming? Veroorzaakte God
deze vloed omdat Hij alle mensen wilde vernietigen die Hem
en de manier waarop Hij leeft niet mochten? Sommige
mensen zeggen 'ja', maar jij en ik weten dat God liefde is en
dat Hij altijd 'vriendelijk is, zelfs voor mensen die ondankbaar
en gemeen zijn' en dat zijn “liefde doet de naaste geen
kwaad.” (Romeinen 13:10).
Weet je nog dat we het eerder hadden over de bomen en hoe
ze ons zuurstof geven en wij ze koolstofdioxide? Dit laat zien
dat de hele schepping van God met elkaar verbonden is.
De eerste twee mensen die God voor deze wereld schiep,
waren Adam en Eva. Op een dag kozen ze ervoor om niet
naar Gods instructies te luisteren, en ze braken Zijn Wet van
leven
en
liefde.
Ze
zondigden
tegen
Gods
manier van leven. Wat hier
heel interessant aan is, is dat
hun zonde niet alleen hen
trof, maar ook de aarde zelf.
Nadat ze gezondigd hadden,
vertelde God hun wat er met
de aarde zou gebeuren:

De grond zal onder een vloek zijn vanwege wat je hebt gedaan.
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Je voedsel zal planten zijn, maar de grond zal doornen en
onkruid produceren
~ Genesis 3: 17-18.
Heb je jezelf ooit bezeerd aan stekelige doornen? Deze
doornen kwamen als gevolg van zonde op deze aarde. Wist je
dat God ons mensen van de aarde heeft geschapen?

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd
de mens tot een levend wezen. ~ Genesis 2:7
Zie je waarom zonde de aarde aantast? We zijn van de aarde
gemaakt en als we zondigen, heeft dat invloed op de aarde
waar we vandaan komen. In het boek Jesaja lezen we:

Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden
de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het
eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en
moeten zijn inwoners boeten. ~ Jesaja 24:5-6
Ook hier zien we dat ons zondige gedrag
de aarde zelf aantast, die er in het begin
voor zorgde dat ze doornen produceerde.
4.000 jaar nadat de allereerste doorn ooit
groeide, hebben enkele Romeinse
soldaten gaven Jezus een doornenkroon
en die op Zijn hoofd werdt geperst. Ze
lachten Hem uit omdat Jezus zei dat Hij
de Koning was. Maar ze begrepen niet
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wat Jezus bedoelde.
Jezus bedoelde dat Hij een Koning was van een koninkrijk dat
helemaal niet lijkt op de koninkrijken van deze wereld. Het
koninkrijk van Jezus is niet een fysieke plaats, maar heeft te
maken met de manier waarop we denken en handelen
tegenover anderen. Jezus zei dit over Zijn koninkrijk:

Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En
men zal niet zeggen: Zie hier of zie
daar, want, zie, het Koninkrijk van
God is binnen in u. ~ Lukas 17:2021
Is dat niet geweldig? Gods
koninkrijk draait helemaal om
tederheid,
liefde
en
vriendelijkheid jegens anderen. Het gaat om onze gedachten
in onze geest (onze hersenen) te veranderen en te beginnen
te denken en te handelen zoals Jezus doet.
Paulus zei dit tot ons: “Laat deze gezindheid in u zijn, die ook
in Christus Jezus was.” (Filippenzen 2:5). Waarom hebben we
de geest van Jezus nodig om in ons te zijn? God zegt ons:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn
niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger
is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en
Mijn gedachten dan uw gedachten. ~ Jesaja 55
Gods manier van denken is veel beter dan de onze. Daarom
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moeten we denken zoals Jezus denkt, zodat we kunnen
handelen zoals Jezus handelt. En we kunnen dit alleen doen
als we Zijn geest, Zijn manier van denken, onze geest en
manier van denken laten overnemen.
Onze hersenen bepalen hoe we met anderen omgaan. Dit
laat zien dat ons hart en brein met elkaar verbonden zijn. Ons
hart pompt bloed door ons hele lichaam. De Bijbel vertelt ons
dat “het leven van elk levend wezen in het bloed is” (Leviticus
17:11).
Jezus heeft ons gezegd: “Ik ben de Weg en de Waarheid en
het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
(Johannes 14:6) Jezus is onze levensondersteuner. Hij houdt
ons in leven. Daarom hebben we Hem nodig om in ons hart te
leven. De profeet Jeremia vertelt ons dat, zonder Jezus, “het
hart bedrieglijk is boven alles” (Jeremia 17:9). Het woord
“bedrieglijk” betekent dat ons hart ons liegt (trucs). Het
vertelt ons dingen over God die niet waar zijn. Om dit te
corrigeren, vertelt God ons dat Hij ons een nieuw hart gaat
geven dat gevuld zal zijn met Zijn eigen
onzelfzuchtige leven, een hart zoals we
hadden voor de zonde:

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een
nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal
het hart van steen uit uw lichaam
wegnemen en u een hart van vlees geven.
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik
zal maken dat u in Mijn verordeningen
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wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht
neemt en ze houdt…~
Ezechiël 36:26-27
Wat bedoelt God als Hij zegt
dat Hij zijn Geest in ons hart
zal leggen? Welnu, denk aan
Gods Geest als uw VRIEND
(Pal in het engels).

P = Presence A = Attitude L = Life
A = Aanwezigheid I = Instelling L = leven
Gods Heilige Geest in jou is Zijn eigen Heilige aanwezigheid,
houding en leven dat in jou woont. “Heilig” zijn betekent dat
je ervan houdt om anderen te dienen. Heb je ooit zo over
God gedacht? Dat Hij UW Dienaar is?
Als een liefhebbende Vader geeft Hij graag alles wat je nodig
hebt. Daarom zegt Hij dat je dan bereid en in staat zult zijn
om al Zijn wetten en leringen te gehoorzamen. Gehoorzaam
zijn aan Gods Wetten en leringen is het NATUURLIJKE
resultaat van vervuld zijn
met Zijn Heilige Geest.
Je zult LIEFDE HEBBEN om
gehoorzaam te zijn, niet
omdat je een beloning zoekt
of een zware straf probeert
te ontlopen, maar omdat je
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er echt van houdt om God te dienen en Hem eer te geven
door te laten zien hoe Hij handelt, zoals Jezus deed, door
andere mensen te dienen.
Dit betekent dat de manier waarop we handelen allemaal
afhangt van wat we over God denken. Denk je dat God teder,
liefdevol en vriendelijk is, of denk je dat Hij gemeen is en altijd
naar je uitkijkt om een fout te maken, zodat Hij je kan straffen?
Onze gedachten en acties zijn gebaseerd op het type god dat we
aanbidden! Dit is waarom God Zijn Wet in onze gedachten en
harten wil schrijven:

De tijd zal komen dat Ik, de Heer, Mijn wetten in hun GEEST en
HARTEN zal schrijven. Ik zal hun God (Dienaar) zijn en zij zullen
Mijn volk (dienaren) zijn. ~ Hebreeën 8:10.

“Heb de Heer, uw
God, lief met heel
uw hart, ziel,
verstand en
kracht.”

“Heb anderen
lief als jezelf.”
lief als jezelf.”
“Heb anderen
lief als jezelf.”

“Koester Mijn
geboden in je...

“Schrijf ze op de
tablet van je hart.”
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Spreuken 7:1-3
Jezus stond toe dat de Romeinse soldaten die doornenkroon
met geweld op Zijn hoofd drukten om ons te laten zien dat Hij
zoveel van ons houdt dat Hij bereid is toe te staan dat onze
pijnlijke zonden, die deze doornen veroorzaakten, Hem
zouden doden in plaats van ons.
Onze harten en geesten zijn “stekelig” geworden. Doornen
verbergen de natuurlijke schoonheid van de tuin. Een mooie
en delicate roos wordt pijnlijk met doornen. Doornen en
onkruid getuigen van het feit dat deze wereld gevuld is met
goed en kwaad, terwijl God het alleen bedoeld had om gevuld
te zijn met goed. Wat verdrietig.
Vanwege de zonde wordt Gods schoonheid en
zachtmoedigheid bedekt en verborgen door de bedrieglijke
en lastige doorn. Jezus liet de doornenkroon Zijn tedere en
liefdevolle geest (hoofd) doorboren zodat onze harten
geprikkeld zullen worden als we Zijn liefde door de doornen
zien. Toen onze menselijke zondige geest en hart ervoor
zorgde dat Jezus aan het kruis werd gehangen, moest Hij ons
laten zien hoe donker ons denken is voordat we Zijn liefde
voor ons konden zien. Dit is de reden waarom “duisternis
over het hele land kwam” (Lucas 23:44) terwijl Hij aan het
kruis was, en toen Hij stierf “was er een aardbeving en de
rotsen spleten uit elkaar” (Matteüs 27:51).

Kun je zien hoe de aarde zelf werd beïnvloed door de dood
van Jezus? De aarde reageerde erop dat haar Schepper werd
gemarteld en gekwetst. Als een spiegel liet de duisternis die
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zich over de aarde verspreidde ons zien wat er in onze geest
omging. Dat betekent dat we het echt niet begrepen en
verward waren over het ware liefdevolle karakter van God
onze Vader. Maar dankzij Jezus kunnen we door de
duisternis heen kijken en opnieuw Gods ware schoonheid,
zachtmoedigheid en liefde voor altijd zien. Als een echte
Vader die van al Zijn kinderen houdt, houdt Hij nooit op van
jou te houden.

Want God, die zei: “Laat licht schijnen uit de duisternis”, heeft
in onze harten geschenen om het licht van de kennis van de
heerlijkheid van God te geven in het aangezicht van Jezus
Christus. ~ 2 Korintiërs 4: 6.
Als we Jezus zien, krijgen we “de kennis van de heerlijkheid
van God” omdat Hij echt op zijn Vader lijkt. Maar wat is Gods
heerlijkheid?Laten we lezen wat God tegen Mozes zei:

Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! Maar Hij zei: Ík
zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw
aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik
zal genadig zijn voor wie Ik genadig
zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over
wie Ik Mij ontfermen zal. ~ Exodus
33:18-19
Gods heerlijkheid is Zijn karakter!
Gods karakter van tedere, liefdevolle
vriendelijkheid schijnt door de
duisternis van onze verwarring over
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Zijn karakter door Zijn Zoon Jezus. Laten we ons niet meer
laten misleiden door de duisternis van de zonde, laten we het
licht van Gods WARE karakter op ons laten schijnen door elke
dag Zijn Woord te lezen!

Gezien alles wat we zojuist hebben geleerd, is het mogelijk
dat de ziekte van de aarde de vloed veroorzaakte in de tijd
dat God Noach de ark liet bouwen? Welnu, laten we nog
eens opmerken wat er net voor de zondvloed met de
mensen was gebeurd:
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde
groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag
alleen maar slecht waren. ~ Genesis 6:5
Zie je opnieuw de verbinding tussen onze geest en ons hart?
Hun geest en hart waren gevuld met “kwaad” - ze waren
altijd gewelddadig en hatelijk en ze gaven er niet om te leven
volgens Gods liefdevolle ontwerp. Ze gaven alleen om zichzelf
en hoeveel plezier ze konden hebben.
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Had dit een direct effect op de aarde zelf? Laten we eens
kijken in de verzen 11 en 12:

Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de
aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij
was verdorven; want alle vlees had een verdorven
levenswandel op de aarde. ~ Genesis 6:11-12
Ja! De gewelddadige acties van deze mensen hebben de
aarde geruïneerd. Nogmaals, het was als een spiegel die het
geweld in hun hart en geest weerspiegelde, en dit maakte
God verdrietig.
God vond het niet leuk dat de mensen, de aarde en de dieren
gewelddadig en hatelijk tegen elkaar waren geworden. God
houdt niet van geweld. Jesaja vertelt ons dat Jezus “nooit
geweld heeft gebruikt” (Jesaja 53:9). En we weten dat als
Jezus nooit geweld gebruikt, Zijn Vader dat ook niet doet!
God wil ons zelfs redden “van bedrieglijke leugens en
geweld”. (Psalm 72:14) Als God Degene is die de zondvloed
heeft gestuurd, dan zou Hij gewelddadig optreden. Maar we
hebben gezien dat God niet van geweld houdt en nooit iets
gewelddadigs zou doen.
Sommige mensen zeggen dat het een onderdeel van Gods
gerechtigheid is om geweld en vernietiging te gebruiken
tegen mensen die Zijn Wet niet gehoorzamen. Maar luister
naar wat God tegen de gemene vorsten van Israël zegt: “Zo
zegt de Heere HEERE: Laat het u genoeg zijn, vorsten van
Israël! Doe geweld en verwoesting weg en doe recht en
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gerechtigheid.” (Ezechiël 45:9) Merk op dat ware
gerechtigheid nooit gewelddadig handelt, noch op een
destructieve manier. Gods gerechtigheid gaat dus NOOIT over
God Zelf die gewelddadig of destructief handelt.
God zei tegen Noach dat hij de mensen moest waarschuwen voor
de komende vloed. Hoe denk je dat Noach de mensen
waarschuwde? Hieronder staan twee antwoorden. Omcirkel
wat juist is:
1. Noach zei: er komt een

2. Noach zei: als je niet

gewelddadige en

stopt met het breken van

vernietigende overstroming!

Gods wet, dan zal Hij je

God wil je redden van deze

met geweld vernietigen door

vloed, dus doe alsjeblieft

een vloed te sturen om

wat Hij zegt en keer je af

jullie allemaal uit deze

van je zonden.

wereld te nemen.

Ik weet zeker dat je nummer 1 hebt omcirkeld. God wilde ze
redden, en niet pijn doen. God probeerde hen niet tegen
ZICHZELF te beschermen, Hij probeerde hen te beschermen
tegen de VLOED. Het was de overstroming die hen pijn zou
doen, net zoals het de ventilator was die je vriend pijn zou
doen.
Aangezien het de aarde zelf was die gewelddadig werd, zou
de aarde zelf gewelddadig optreden, niet God. God doet
NOOIT iets gewelddadigs.
God leerde eens sommige mensen dat, omdat “de aarde zelf
ziek was”, het in feite “de mensen uitspuwde die daar
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woonden”. (Leviticus 18:25-28).
Maar we moeten een vraag stellen. Wees nooit bang om God
vragen te stellen. De vraag die we moeten stellen is waarom
zegt de Bijbel dat God Zelf zei: “Ik zal elk levend wezen op
aarde vernietigen! Ik zal mensen, dieren, vogels en reptielen
wegvagen'?
Dit vers lijkt te suggereren
dat God degene is die hen
zou vernietigen. Hoe moeten
we Gods karakter hier
begrijpen? Nou, het hangt
allemaal af van HOE we de
hele Bijbel lezen.
Op een dag vroeg Jezus aan iemand: “Wat staat er in de wet
geschreven? HOE begrijp je het?” (Lucas 10:26). We moeten
er dus voor zorgen dat we begrijpen wat en waarom de Bijbel
zegt wat hij doet. Als we het niet begrijpen, zullen we denken
dat de Bijbel iets zegt dat niet .

Paulus vertelt ons dat veel mensen
de Bijbel lezen alsof ze een
bedekking over hun ogen hebben.
Deze bedekking zorgt ervoor dat ze
de dingen die erin staan niet goed
begrijpen.
Want tot op heden blijft diezelfde
bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te
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worden weggenomen Maar wanneer het zich tot de Heere
bekeert, wordt de bedekking weggenomen. ~ 2 Korinthe 3:1416
Om de Bijbel echt goed te begrijpen, moeten we ons door de
Heer Jezus laten helpen. We moeten de Bijbel begrijpen zoals
Hij hem begrijpt.
Dus, wat heeft Jezus ons over God geleerd?

1. Heeft God ooit iets
schadelijks gedaan? NEE!
2. Heeft God ooit iets
gewelddadigs gedaan?
NEE!
3. Wil God mensen pijn
doen die niet van Hem
houden? NEE!
4. Wil God ons redden,
genezen en herstellen? JA!

In het boek Job wordt ons iets verteld dat ons helpt te
begrijpen wat er tijdens de zondvloed gebeurde.

Zij zijn uitgeroeid, terwijl het de tijd nog niet was; een rivier is
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over hun fundament uitgestort. Zij zeggen tegen God: Wijk van
ons! Wat zou de Almachtige voor hen doen? ~ Job 22:16-17
De mensen die tijdens de zondvloed leefden, zeiden tegen
God: “Ga weg!” Wat denk je dat er zou gebeuren als God weg
zou gaan? Wel, weet je nog wat er zou gebeuren als je de
batterijen uit je op afstand bestuurbare auto zou halen? Het
zou stoppen met werken. God is als die batterijen. Als Hij
weggaat, werken wij niet! Omdat de mensen Hem
wegduwden, zei God droevig: “Mijn Geest (levengevende
aanwezigheid) zal niet altijd bij deze mensen zijn.” (Genesis 6:
3).
Maar raad eens wat er nog meer niet werkt als God weggaat?
Als God weggaat, zullen de bomen en het gras sterven. De
zon zal zijn licht niet geven. De wateren van de aarde zullen
niet blijven waar ze horen te zijn.
De Bijbel vertelt ons dat God “toen Hij voor de zee zijn plaats
bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden.”
(Spreuken 8:29) Gods Woord houdt al het
water op zijn plaats. De wateren zouden
de aarde overstromen.
Dit is wat God bedoelde toen Hij zei dat
Hij de mensen zou vernietigen met een
vloed. Hij zei: “Als Ik wegga, zal Mijn
Woord de wateren niet tegenhouden, en
dit zal alle mensen vernietigen.” Gods
Geest sprak door Noach en smeekte de
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mensen om Hem niet weg te laten gaan. Maar hoe meer God
over een vloed sprak, hoe meer de mensen boos werden en
wilden dat Hij zou stoppen.
Ze dachten dat een komende vloed dwaas was, en ze lachten
om Noach. Ze geloofden niet dat er een overstroming zou
komen, dus zeiden ze tegen God dat hij weg moest gaan en
hen met rust moest laten.
Laat ons met
rust God!

Maar hoe kunnen wij mensen ervoor zorgen dat God
weggaat? God houdt zoveel van ons dat Hij ons zal geven wat
we willen. God zal ons NOOIT dwingen om van Hem te
houden. Als je echt wilt dat God weggaat en je met rust laat,
dan zal Hij dat doen. Maar dit maakt Hem verdrietig omdat
Hij weet dat als Hij weggaat, we niet in staat zullen zijn om te
blijven leven omdat Hij onze batterij is. Hij is wat ons in leven
houdt.
Eerder leerden we dat God alles bij elkaar houdt door Zijn
Woord. Weet je nog dat we spraken over Jezus als het
medicijn dat God ons heeft gegeven? Welnu, de Bijbel vertelt
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ons dat Jezus een andere naam heeft, en die naam is “het
Woord van God” (Openbaring 19:13). Johannes vertelt ons
dat “het Woord” (Jezus) “in den beginne bij God” was en door
dit Woord (Jezus) “alle dingen werden geschapen”. (Johannes
1:1-3).
Wauw! Jezus schiep alle dingen door de kracht die Zijn Vader
Hem had gegeven. Het was Jezus die de hele tijd de boel bij
elkaar hield! Paulus vertelt ons dat Jezus “alle dingen
ondersteunt door het woord van Zijn kracht”. (Hebreeën 1: 3).
Toen de mensen tegen God zeiden dat ze weg moesten gaan,
geloofden ze niet dat het Gods Woord was dat alle dingen bij
elkaar hield. Ze verwierpen Gods Woord, wat hetzelfde is als
Jezus verwerpen die het Woord is. Noach was de enige die dit
begreep. Toen God naar ons zondige mensen keek, zagen,
geloofden en accepteerden Noachs familie Gods genade,
terwijl alle anderen dat niet deden (Genesis 6:8). tijdens de
vloed weerhield Jezus ervan hen te helpen.
Niet alleen doorboorden ze Zijn hoofd met een
doornenkroon, maar ze nagelden Zijn handen en Zijn voeten
aan een kruis.
Waarom stond God toe dat wij
mensen de handen van Jezus
aan het kruis nagelden? In de
Schrift
vertegenwoordigen
“handen” de manier waarop we
werken Proverbs 31:31; Isaiah
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59:6). (zie Psalm 92: 4; Spreuken 31:31; Jesaja 59: 6).
Door de handen van Jezus aan het kruis te nagelen, bleek
onze natuurlijke haat jegens de liefdevolle en onzelfzuchtige
werken van Jezus. Het was onze manier om te proberen Zijn
werk om ons te dienen te stoppen.
Jesus zei: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij
uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is,
verheerlijken.” (Mattheüs 5:16)
Waarom stond God toe dat
wij mensen de voeten van
Jezus aan het kruis nagelden?
In
de
Schrift
vertegenwoordigen 'voeten'
de weg waarop we lopen (zie
Psalm 56:14; Habakuk 3:19).
Door de voeten van Jezus aan het kruis te nagelen, bleek onze
natuurlijke haat jegens God, onze Vader, onze levenssteun te
laten zijn en van Hem afhankelijk te zijn zoals Jezus deed. Het
was onze manier om Zijn pleidooi voor ons te stoppen om
Gods genade te aanvaarden en in Zijn voetsporen van
gehoorzaamheid te treden. Jezus' vriend Petrus schreef:
“Want God heeft je geroepen om goed te doen, zelfs als het
lijden betekent zoals Christus voor jou heeft geleden. Hij is
jouw voorbeeld en jij moet in zijn voetsporen treden. Hij heeft
nooit gezondigd, noch heeft hij iemand gelijk gegeven. Hij
vocht niet terug toen Hij onvriendelijk werd behandeld, noch
dreigde Hij met wraak toen Hij leed.” (1 Petrus 2:21-23).
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Voel je je niet verdrietig dat wij mensen Jezus 'handen en
voeten aan een kruis hebben genageld? Dat doe ik zeker! Het
is mijn gebed dat we allemaal God zouden toestaan om ons
te laten zien hoe erg verward en verkeerd we waren over Zijn
karakter om zelfs maar Zijn Zoon te willen kruisigen. Als we
deze vreselijke fout zien die we hebben gemaakt, en echt
begrijpen hoeveel onze Vader om ons geeft en van ons houdt,
en hoeveel Hij echt wil dat we ons veilig tot Hem en Zijn
wegen keren, dan zullen we WILLEN veranderen en Zijn Wet
geschreven hebben in onze harten en gedachten. Deze keer
zullen we als een spiegel zijn die het karakter van Jezus
weerspiegelt. We zullen denken, werken, lopen en liefhebben
net als Jezus.

We moeten niet vergeten dat Jezus Degene is die alle
dingen op hun plaats houdt, zoals de mensen die vlak voor
de zondvloed leefden, wilden vergeten:
Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het
Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn,
evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld
door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde,
zijn door hetzelfde Woord.~ 2 Petrus 3:5-7
Op een keer waren Jezus en zijn vrienden op een boot. Er
kwam een enorme storm en Zijn vrienden waren allemaal
bang en bang dat ze zouden zinken. Ze zochten Jezus en
merkten dat Hij sliep. Ze maakten Hem wakker en
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smeekten Hem om hen
te helpen. “En Hij,
wakker
geworden,
bestrafte de wind en zei
tegen de zee: Zwijg,
wees stil! En de wind
ging liggen en er kwam
een
grote
stilte.”
(Markus 4:39)
Als de mensen op het Woord van God (Jezus) hebben
gesproken over de aarde en de zee zou er geen vloed zijn
geweest.
Het wegduwen van God is de oorzaak van de vloed. Het was
de vloed die de mensen vernietigde. Toen Jezus een groep
mensen het verhaal van de vloed vertelde, zei Hij: “en de
zondvloed kwam en hen allen om deed komen.” (Lucas 17:27)
Jezus zei niets over God die hen vernietigde, Hij zei dat “de
vloed” hen vernietigde. En onthoud, Jezus is het Woord van
God dat zei: “Ik doe niets uit mezelf. Ik zeg alleen wat Mijn
Vader Mij heeft geleerd.” (Johannes 8:28).
God vertelde de mensen dat Hij hen ging vernietigen,
betekende dat Hij de vloed alleen maar zou TOESTAAN of
TOESTEMMING geven om hen te vernietigen. Ze wilden Gods
hulp niet dus, omdat Hij van hen hield, liet Hij hen helaas voor
zichzelf KIEZEN.
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De plagen van Egypte en het karakter van God
Laten we verder gaan met een ander verhaal waarin God iets
gemeens lijkt te doen. God wilde een aantal geweldige dingen
doen met een groep mensen genaamd Israëlieten, maar deze
mensen werden tot slaven gemaakt door een andere groep
mensen die Egyptenaren worden genoemd.
De Egyptenaren dwongen de
Israëlieten om heel hard te
werken. God hield van beide
groepen mensen, maar Hij
wilde dat de Egyptenaren niet
langer gemeen tegen de
Israëlieten waren. Net als de
mensen die vlak voor de zondvloed leefden, zouden de
slechte daden van de Egyptenaren rampen over het land
veroorzaken.
De leider van de Egyptenaren wordt
een farao genoemd. Mozes zei
tegen de farao dat hij de Israëlieten
vrij moest laten. Als ze hen niet
zouden laten gaan, dan zou God 10
plagen over hen zenden.
Een plaag is iets heel ergs zoals: ziekte, zwermen vliegen,
pijnlijke zweren en zelfs duisternis gedurende de dag. Maar
zou God echt 10 slechte dingen met de Egyptenaren laten
gebeuren? Doet God ooit iets dat slecht is?
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Elke keer dat een van deze plagen zou komen, vroeg de farao
Mozes om tot God te bidden zodat de plaag zou verdwijnen.
Elke keer toonde God Zijn vriendelijkheid aan de Egyptenaren
door de plaag te stoppen. Maar elke keer dat God
vriendelijkheid toonde, werd de farao nog gemener en raakte
hij erg van streek door al deze dingen. Hij wilde de Israëlieten
niet vrij laten gaan. Hij was koppig.
Het kwam uiteindelijk neer op de tiende plaag. God
waarschuwde de farao dat er iets ergs zou gebeuren met alle
eerstgeboren zonen van het volk. Als eerstgeboren zoon ben
je de oudste jongen van elk gezin. God zei:

Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle
eerstgeborenen in het land Egypte treffen… ~ Exodus 12:12
Jakkes! Gaat God al deze jongens echt pijn doen? Hoe
moeten we Gods woorden hier begrijpen? We zouden dit
moeten begrijpen zoals we het verhaal van de zondvloed
leerden kennen. Bedenk dat God zei dat Hij de mensen zou
vernietigen met een vloed, maar we leerden dat de vloed
kwam omdat de mensen God vertelden weg te gaan.
Hoe zit het nu met deze tien plagen? Denk je dat God deze
jongens pijn gaat doen? Of zal Hij toestaan dat iets of iemand
anders hen pijn doet zoals Hij deed met de zondvloed? Dat is
juist, Hij zal het slechte laten gebeuren.
Maar eerst gaf Hij IEDEREEN, inclusief de Egyptenaren, de
kans om veilig te zijn. Hij zei tegen de mensen dat ze wat
bloed van een lam over hun deuren naar hun huizen moesten
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smeren. Dat klinkt vreemd, niet? Nou, daar zullen we het
later over hebben. Laten we lezen wat God hen vertelde:

Want de HEERE zal het land
doortrekken om Egypte te
treffen, maar als Hij het
bloed zal zien op de
bovendorpel en op de beide
deurposten, dan zal de
HEERE de deur voorbijgaan
en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen
om u te treffen. ~ Exodus 12:23
Is je hier iets heel belangrijks opgevallen? Ik merkte dat het
NIET God was die hen pijn deed, maar iemand anders die “de
Vernietiger” werd genoemd. God zei dat als Hij het bloed ziet,
Hij de Vernietiger niet zou toestaan dat huis binnen te gaan.
Sommige mensen noemen deze vernietiger „de engel des
doods”. Denk je dat deze engel een van Gods goede engelen
is? Nee. Ze zouden geen mensen vernietigen.
Deze engel is een slechte engel. In feite vertelt het boek
Psalmen ons dat boze engelen degenen waren die de
Egyptenaren al deze problemen veroorzaakten:

...Hij plaatste Zijn tekenen in Egypte ...Hij veranderde hun water in
bloed ...Hij stond toe dat vliegen en kikkers kwamen en hen
vernietigen ...Sprinkhanen verslonden hun gewassen ... Hun
wijnstokken en bomen werden vernietigd door hagel ...Hij drukte
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Zijn woede op hen uit door BOZE ENGELEN toe te laten hen. ~
Psalm 78:43-49.
Nogmaals, al deze problemen werden veroorzaakt door boze
engelen. Boze engelen zijn geen goede engelen. Goed en
kwaad zijn tegenpolen.
Op een sabbatdag leerde Jezus de mensen wat het verschil is
tussen goed en kwaad. Hij zei: “Ik vraag u: wat is geoorloofd
op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te
behouden of om te laten komen?” (Lukas 6:9).
Toen Jezus dit zei, leerde Hij ons dat het doen van goede
daden betekent “iemands leven redden”, terwijl het doen van
slechte daden het “vernietigen” van iemands leven betekent.
En aangezien God NOOIT iets slechts doet, kunnen we er
zeker van zijn dat Hij NOOIT mensen vernietigt! Boze engelen
werken niet voor God, ze werken voor “de Vernietiger”. Wie
is deze vernietiger?

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw, op
zoek naar wie hij zou kunnen
verslinden. ~ 1 Petrus 5:8
De duivel was ooit een van Gods
goede engelen die erg egoïstisch
werd. Het woord “duivel” betekent
dat hij een leugenaar is. Hij houdt
ervan leugens te vertellen over God
en Zijn Zoon. Hij liegt over Hun
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karakter en zegt dat Zij degenen zijn die egoïstisch zijn. De
duivel probeert altijd anderen pijn te doen. Hij was de
vernietiger die de Egyptenaren pijn deed!
Maar wat betekende het vers in de Psalm die we lazen toen
er stond dat God “zijn toorn uitte” over de Egyptenaren? Hoe
denk je dat God woede uitdrukt? Denk je dat het is zoals de
manier waarop we woede uiten? Nee. Zonder de hulp van
Jezus wordt onze woede heel slecht uitgedrukt.
De broer van Jezus, Jacobus, schreef dit over
boosheid: “De toorn van een man brengt
immers geen gerechtigheid voor God teweeg.”
(Jakobus 1:20).
Onze zondige woede heeft tot gevolg dat we
Dit is NIET
hoe
God Zijn
anderen en zelfs onszelf pijn doen. Gods
woede is anders. Gods woede is dat Hij zich woede uitdrukt!
erg bedroefd voelt als Hij gedwongen wordt
afstand te nemen, de Vernietiger (de Duivel) toestaat
anderen pijn te doen, of zelfs mensen toestaat zichzelf pijn te
doen. Zie je de verschil?
Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden van hoe God
woede uitdrukt. Toen God Mozes vroeg om naar Egypte te
gaan en tot het volk te spreken, zei Mozes: “ik ben geen man
van veel woorden.” (Exodus 4:10) God antwoordde: “Ik zal
Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet.” (Vers
12) Mozes, die nog steeds niet volledig op God vertrouwde,
smeekte: “Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens
hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.” (Vers 13). Let
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op wat er vervolgens wordt geschreven:

Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij
zei: Aäron, is toch uw broer? Ik weet dat híj uitstekend
spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u
ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem
spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met
uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En híj
zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zó zijn: Híj zal voor
u tot een mond zijn en ú zult voor hem tot een god zijn. ~
Exodus 4:14-16
Heb je gezien hoe God woede uitdrukt? Hij begon niet te
schreeuwen of met dingen te gooien en te schoppen. Hij
wilde Mozes niet eens pijn doen. Het enige wat Hij deed was
aan Mozes precies geven wat hij wenste - iemand anders om
voor hem te spreken.
In een ander gedeelte van de Bijbel lezen we over koning
David die het volk wilde tellen om te zien of hij een groot
leger kon hebben om tegen de andere legers te vechten,
maar God wilde niet dat David dit deed. God wilde dat David
Hem vertrouwde. God wilde nooit dat Zijn volk ten strijde
trok tegen anderen. Laten we eens lezen wat de Bijbel
hierover zegt:

De toorn van de HEERE ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij
zette David tegen hen op door te zeggen: Ga Israël en Juda
tellen. ~ 2 Samuel 24:1
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Dit zegt dat, omdat God boos was, David de mensen liet
tellen. Maar wacht, God wilde niet dat David dit deed. Dus
waarom staat er dat God hem dit liet doen? Dwingt God
mensen echt om dingen te doen als Hij boos is?Om dit
volledig te begrijpen, kunnen we ons wenden tot een ander
deel van de Bijbel waar dit verhaal wordt herhaald, maar deze
keer is het een beetje anders geformuleerd om ons een
duidelijker begrip te geven:

Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe
aan om Israël te tellen. ~ 1 Kronieken 21:1
Dus je ziet wat er gebeurt? Hier lezen we dat het Satan was
die David het volk liet tellen. Het woord “Satan” betekent “de
vijand”. Satan is een andere naam voor de duivel. Hij is een
leugenachtige vijand. Jezus sprak over de duivel (satan) die
zei: “…die was een mensenmoordenaar van het begin af, en
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van
hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de
leugen.” (John 8:44).
Het was Satan die David verleidde om
niet op God te vertrouwen. David
koos ervoor om het op Satans manier
te doen, dus stapte God droevig opzij
en gaf David wat hij wenste door
Satan toe te staan hem te overtuigen
het volk te tellen. Dit is de manier
waarop God Zijn woede uitdrukt aan
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degenen die niet willen doen wat Hij opdraagt. Maar ik geloof
dat het veel beter is om op God en Zijn Zoon Jezus te
vertrouwen, nietwaar? Ze zullen je altijd veilig houden.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt
de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad,
namelijk om u toekomst en hoop te geven. ~ Jeremia 29:11

Giftige slangen en het karakter van God
Om verder te bewijzen dat Satan de Vernietiger is die de
Egyptenaren aanviel, kunnen we een ander verhaal lezen
over giftige slangen.
In dit verhaal hebben de mensen net Egypte verlaten en
lopen ze door een enorme wildernis. De mensen begonnen
tegen Mozes en God te klagen en vroegen: “Waarom hebt u
ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen
en mijn vee van dorst te laten omkomen? (Exodus 17:3).
Ze dachten dat God iemand was die mensen strafte door hen
pijn te doen als ze iets verkeerds deden. Ze geloofden dat
God handelde als de valse goden die de Egyptenaren
aanbaden. Maar zo handelt God helemaal niet. Hij wil
mensen geen pijn doen, Hij wil
ons te allen tijde beschermen.
Maar nogmaals, we lezen iets in
de Bijbel dat moeilijk te
begrijpen is:
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Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het
volk, en er stierf veel volk uit Israël.
~ Numeri 21:6
Denk je echt dat God zo boos werd dat Hij een stel giftige
slangen verzamelde om de mensen aan te vallen? Ik denk het
ook niet. Dus, wat is hier echt aan de hand?
In een ander gedeelte van de Bijbel staat dat de giftige
slangen al in het gebied waren en dat God de mensen de hele
tijd tegen deze slangen had beschermd.

Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de
HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het
slavenhuis, geleid heeft; Die u geleid heeft in die grote en
vreselijke woestijn, met gifslangen… ~ Deuteroronium 8:14-15
De mensen bleven klagen en als gevolg daarvan duwden ze
God weg. Weet je nog wat er gebeurt als we God wegduwen
en Hem vertellen ons met rust te laten? Ja, er zullen alleen
slechte dingen gebeuren. Als een muur beschermde Gods
Wet hen tegen kwaad, maar ze kozen ervoor de Wet te
overtreden zonder te beseffen dat ze niet beschermd zouden
zijn tegen de slangen.

Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in een
muur, een slang zal hem bijten. ~ Prediker 10:8
Dus nogmaals, als we dingen in de Bijbel lezen over God die
slechte dingen “veroorzaakt” of “stuurt”, moeten we het
begrijpen als God TOESTAAT dat deze dingen gebeuren. Ook
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Paulus schreef over dit verhaal. Laten we goed letten op wat
hij zei:

En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van
hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn.
En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en
omgekomen zijn door de VERDERVER. ~ 1 Korinthe 10:9-10
Hier is die Vernietigende engel weer. Hij houdt ervan om veel
problemen te veroorzaken. In een ander gedeelte van de
Bijbel wordt ons verteld dat deze vernietigende engel, die
zich gedraagt als een giftige slang, de duivel is waarvan we
hebben geleerd dat hij ook de naam Satan draagt:

…namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt,
die de hele wereld misleidt. ~ Openbaring 12:9
Net zoals God Satan toestond de
Egyptenaren te vernietigen en lastig te
vallen en hem toestond David het volk te
laten tellen, zo stond God Satan toe het volk
met giftige slangen te vernietigen. Maar
waarom doet God dit? God moet dit doen
om ons te laten zien wat er gebeurt als we
KIEZEN om een egoïstisch leven te leiden, en
wanneer we ons realiseren dat we willen
veranderen, zullen we klaar en bereid zijn
om Zijn hulp te zoeken.
De mensen realiseerden zich dat God hen al
die tijd had beschermd, dus baden ze tot God om hulp. God
52

zei tegen Mozes dat hij van brons een slang moest maken en
deze aan een paal moest hangen. God zei hun dat als ze naar
de bronzen slang keken, ze zouden worden genezen.
Iedereen die keek was genezen.
Toen Jezus op aarde was, ontmoette Hij een man genaamd
Nikodemus. Nikodemus stelde Jezus veel vragen. Jezus
vertelde hem:

“En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo
moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” ~
Johannes 3:14-15.
Jezus had het over wanneer Hij aan het kruis zou worden
opgeheven. De bronzen slang die door Mozes werd opgetild,
was een les over Jezus die aan het kruis werd opgeheven.
Maar onthoud dat de slang altijd Satan vertegenwoordigt.
Toen Jezus aan het kruis werd opgehangen, versloeg Hij Satan
en maakte een einde aan al zijn leugens. Jezus liet ons zien
dat Hij zo zachtaardig is als een lam, terwijl Satan een gemene
slang is die vernietigt en leugens vertelt over Gods karakter.
Jesaja vertelt ons meer over Jezus:

....werd Híj verdrukt, maar Hij deed
Zijn mond niet open. Als een lam werd
Hij ter slachting geleid; als een
schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed Hij Zijn mond
niet open. ~ Jesaja 53:7
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Begin je te begrijpen waarom God de Israëlieten vertelde om
het bloed van een lam over hun deuren te verspreiden? Het
lam beschrijft Gods koninkrijk, dat draait om tederheid, liefde
en vriendelijkheid voor anderen. Mensen in Gods koninkrijk
behandelen anderen altijd vriendelijk - zelfs de persoon die
hen niet vriendelijk behandelt.
De giftige slang beschrijft Satans koninkrijk dat altijd gaat
over gemeen en egoïstisch zijn. Mensen in Satans koninkrijk
dwingen andere mensen graag dingen te doen die niet aardig
of liefdevol zijn. De dood van Jezus liet ons zien wie de echte
vijand is door Satan te ontmaskeren als een leugenaar en een
vernietiger die het deed lijken alsof God de vernietiging aan
het doen was. De dood van Jezus laat ons zien hoeveel Hij en
God van ons houden en hoe zij liever gedood worden dan
doden.
Ik bid dat dit boek je heeft geholpen Gods karakter beter te
begrijpen en dat je deze begrippen en richtlijnen kunt
gebruiken als je andere verhalen in de Bijbel leest, zoals:
Sodom en Gomorra, de slag bij Jericho en de poel des vuurs
die maakt een einde aan alle lijden en dood.
Onthoud altijd dat God ons niet heeft vergeven omdat Jezus
stierf. Jezus die stierf aan het kruis openbaarde het hart van
een Vader die ons al vergeven had in Zijn liefdevolle geest.
Het enige wat we ooit hoefden te doen, was het gewoon
geloven en accepteren.
Satan heeft ons voor de gek gehouden door bang te zijn voor
onze hemelse Vader, dat God iemand is die van ons eist dat
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we ons gedragen opdat Hij van ons houdt. Niets is minder
waar! Johannes schreef: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons
eerst liefgehad heeft.” (1 Johannes 4:19). Hij houdt niet van
ons omdat we goed zijn. Waarom? Jezus zei: “Niemand is
goed behalve Eén, namelijk God.” Lukas 18:19 Alleen God kan
ons goed maken door Zijn Geest die in ons woont. Als we
Hem niet weerstaan, zal Hij ons redden van zondigen (ons
egoïsme) en onze verwarring. Hij doet dit omdat Hij van ons
houdt. Hij accepteert ons simpelweg omdat we Zijn kinderen
zijn.
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Wat is Gods ware karakter?
Wat bedoelt de Bijbel als hij spreekt over
Gods woede en toorn?
Maakte God gebruik van geweld en
veroorzaakte hij een overstroming om
miljoenen mensen te vernietigen omdat ze
niet wilden doen wat Hij zei?
wilde Gods toorn wraak nemen en de
Egyptenaren schade berokkenen door
hen 10 plagen te sturen?
raakte God zo geïrriteerd door
zijn volk dat hij giftige slangen
naar hen stuurde?
Is dit echt Gods gerechtigheid?
dit zijn vragen die onze christelijke
kinderen zullen moeten beantwoorden als
ze ouder worden. zullen ze klaar voor zijn?
laten we ze er klaar voor maken!
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