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Waarom kwam Jezus naar de aarde?
De komst van Jezus Christus naar deze aarde was een onbegrijpelijke daad van
liefde, vriendelijkheid en barmhartigheid. Aftreden uit zijn verheven positie om
mens te worden, vervult ons met verbazing. Te denken aan de Zoon van God,
de majesteit van de hemel die Zichzelf vernedert om als kwetsbaar kind in een
stal geboren te worden. Alleen al het effect van deze daad zou de natuurlijke
menselijke trots en ambitie moeten bedwingen.
De vraag die wordt gesteld, is: waarom is Hij gekomen? Wat was de
belangrijkste boodschap en missie die Hij kwam overbrengen? Het gebed van
Jezus, de avond voor Zijn kruisiging, vertelt ons duidelijk Zijn doel en missie.
Johannes 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk
volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
Hier vertelt Jezus ons het werk dat de Vader Hem te doen gaf. Dit werk was om
de Vader te verheerlijken. Wat is Gods heerlijkheid? Mozes stelde deze vraag
en God openbaarde aan Mozes Zijn heerlijkheid.
Exodus 33:18Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid!
Exodus 34:5Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij
hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE,
God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid
en trouw,
7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de
schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid
van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in
het derde en vierde geslacht.
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Wat God openbaarde, was Zijn karakter. Barmhartig, genadig, lankmoedig of
geduldig en vol goedheid en waarheid. Wat kostbaar om deze dingen over onze
Vader te weten, daarom zien we dat Jezus het karakter van zijn Vader
openbaarde. Hij toonde ons de genade, genade, geduld, goedheid en waarheid
van God.
Wat betekent het dat God de ongerechtigheden van de vader op de kinderen
tot de derde en vierde generatie zal bezoeken? Laten we eerst eens kijken naar
een zeer vergelijkbare verklaring in de 10 geboden.
Exodus 20:4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele
afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of
in het water onder de aarde is.
5U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik,
de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van
de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde
geslacht van hen die Mij haten,
6maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij
liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
De God van de Bijbel is een God van barmhartigheid. Degenen die zich afkeren
van de ware God en een god van wraak en vergelding kiezen, zullen uiteindelijk
ervaren wat ze ten onrechte geloven. Het is niet omdat God hen kwaad doet,
maar omdat degenen die zich van God afkeren en afstand nemen van Zijn
bescherming, zichzelf in de handen zullen plaatsen van de vernietiger, Satan.
Openbaring 9:11En zij hadden een koning over zich, de engel van
de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het
Grieks heeft hij de naam Apollyon.
1 Korinthe 10:9En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook
sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen
omgekomen zijn.
10En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en
omgekomen zijn door de verderver.
3

Satan is de vernietiger, maar Christus is de hersteller. RH Nov
26, 1895
God zendt zijn engelen om over zijn kinderen te waken en hen te beschermen.
Degenen die de ware God afwijzen, na jaren van oproepen en smeekbeden
door de Geest van God, worden uiteindelijk alleen gelaten op basis van hun
eigen beslissing. Dit is wat er met Israël gebeurde bij de verwoesting van
Jeruzalem nadat de natie de Messias had verworpen.
Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en
stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen
bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens
bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

Gods oordelen komen niet rechtstreeks van Hem
God heeft de natie Israël Zelf niet verwoest. Hij verliet de natie Israël om
verwoest te worden door de vernietiger.
De Joden hadden hun eigen ketenen gesmeed; zij hadden voor
zichzelf de beker van wraak gevuld. In de totale vernietiging die
hen als natie overkwam, en in alle ellende die hen volgde in hun
verstrooiing, oogstten ze slechts de oogst die hun eigen handen
hadden gezaaid. De profeet zegt: Hosea 13:9Het is uw verderf,
Israël, dat u zich keert tegen Mij, tegen uw hulp!
Zie ook Hosea14:1. Hun lijden wordt vaak voorgesteld als een
bestraffing die hen wordt opgelegd door het directe besluit van
God. Op deze manier probeert de grote bedrieger zijn eigen werk
te verbergen. Door hardnekkige verwerping van goddelijke liefde
en barmhartigheid hadden de joden ervoor gezorgd dat de
bescherming van God van hen werd teruggetrokken, en
het werd Satan toegestaan hen volgens zijn wil te regeren. De
gruwelijke wreedheden die tijdens de verwoesting van Jeruzalem
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plaatsvonden, zijn een demonstratie van Satans wraakzuchtige
macht over degenen die zich aan zijn heerschappij overgeven. {GC
35.3}
Dit is wat God bedoelt wanneer hij de ongerechtigheden van de vaders op de
kinderen bezoekt aan de derde en vierde generatie van degenen die mij haten.
Het woord bezoek in het Hebreeuws betekent toezicht houden op, zorgen voor,
belasten, oproepen tot herinnering. Onze Vader in de hemel staat ieders
beslissingen toe. Hij dwingt mensen niet om van gedachten te veranderen. Hij
houdt toezicht op het proces van elke persoon die de vrucht van zijn eigen
beslissingen ontvangt. De Bijbel zegt het op deze manier.
Galaten 6:7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat
de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf
oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige
leven oogsten.
De geestelijke zaden die iemand plant, zullen vrucht dragen tot het eeuwige
leven of tot de dood. God houdt toezicht op het proces om elke persoon de
vrucht van zijn beslissingen te laten hebben. Dit is het enige eerlijke wat je kunt
doen. Ook al veroorzaakt het onze Vader vreselijk lijden om dit toe te staan, Hij
doet het omdat Hij lankmoedig is en dat de vrijheid om te kiezen voor iedereen
behouden blijft.
Mij werd getoond dat de oordelen van God niet rechtstreeks van
de Heer over hen zouden komen, maar op deze wijze: ze plaatsen
zichzelf buiten Zijn bescherming. Hij waarschuwt, corrigeert,
bestraft en wijst op de enige weg naar veiligheid; als degenen die
het voorwerp zijn geweest van Zijn speciale zorg hun eigen koers
zullen volgen, onafhankelijk van de Geest van God, na herhaalde
waarschuwingen, als ze hun eigen weg kiezen, dan geeft Hij Zijn
engelen niet de opdracht om Satans besliste aanvallen op hen te
voorkomen. {14MR 3}
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Sommigen beweren dat deze verklaring van Ellen White geen algemeen
principe is, maar alleen verwijst naar een specifieke gebeurtenis vlak voor de
tijd dat ze dit schreef. Twee alinea's eerder schrijft ze:
Mij werd getoond dat de tijd in de nabije toekomst was dat
degenen die God had gewaarschuwd en terechtgewezen en groot
licht hadden gegeven, maar zij zouden hun wegen niet corrigeren
en het licht volgen, Hij zou die hemelse bescherming van hen
verwijderen die hen had bewaard voor Satans wrede macht; de
Heer zou hen zeker aan zichzelf overlaten om het oordeel en de
raadgevingen van hun eigen wijsheid te volgen; ze zouden gewoon
aan zichzelf worden overgelaten, en de bescherming van God zou
van hen worden teruggetrokken, en ze zouden niet worden
beschermd tegen Satans werk; dat niemand met een eindig
oordeel en een vooruitziende blik enige macht kan hebben om
zich de zorg voor te stellen die God door middel van Zijn engelen
heeft uitgeoefend voor de mensenkinderen tijdens hun reizen, in
hun eigen huizen, bij het eten en drinken. Waar ze ook zijn, Zijn
oog is op hen gericht. Ze zijn beschermd tegen duizend gevaren,
allemaal voor hen ongezien. Satan heeft strikken gelegd, maar de
Heer is constant aan het werk om Zijn volk van hen te redden.
{14MR 2.3}
Toch is dit juist het principe dat God uitdrukt in de 10 Geboden en het is het
principe dat Jezus aan de Joodse leiders uitdrukte en zei dat hun huis verlaten
was aan hen. Hier wordt dit principe nogmaals vermeld als een algemeen
principe voor naties die Hem verwerpen.
God houdt rekening met de naties. Geen mus valt op de grond
zonder zijn aandacht. Degenen die kwaad doen tegenover hun
medemensen, zeggende: Hoe weet God dat? zal op een dag
worden opgeroepen om lang uitgestelde wraak te nemen. In dit
tijdperk wordt een meer dan algemene minachting aan God
getoond. Mensen hebben een punt van onbeschaamdheid en
ongehoorzaamheid bereikt, waaruit blijkt dat hun beker van
ongerechtigheid bijna vol is. Velen zijn bijna de grens van de
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barmhartigheid gepasseerd. Binnenkort zal God laten zien dat Hij
inderdaad de levende God is. Hij zal tegen de engelen zeggen:
“Strijd niet langer tegen Satan in zijn pogingen om te vernietigen.
Laat hij zijn kwaadaardigheid uitwerken over de kinderen van
ongehoorzaamheid; want de beker van hun ongerechtigheid is vol.
Ze zijn van de ene graad van goddeloosheid naar de andere
gevorderd, waardoor ze dagelijks hun wetteloosheid hebben
vergroot. Ik zal niet langer tussenbeide komen om te voorkomen
dat de vernietiger zijn werk doet. ”{RH, 17 september 1901 par.
8}
Wanneer Ellen White zegt wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren, geeft ze
eenvoudig aan dat Gods universele principe van omgaan met afvalligheid op
het punt stond plaats te vinden. Het was geen eenmalige gebeurtenis. Dit wordt
nog verergerd door deze universele uitspraken over Gods engelen.
Engelen worden vanuit de hemelse hoven gezonden, niet
om te vernietigen, maar om over bedreigde zielen te waken en
te bewaken, om de verlorenen te redden, om de dwalende zielen
terug te brengen naar de schaapskooi. {RH 10 mei 1906}
Engelen komen niet naar de aarde om aan te klagen en
te vernietigen, te heersen en eer te eisen, maar zijn
boodschappers van genade om samen te werken met de
aanvoerder van het leger van de Heer, om samen te werken
met de menselijke agenten die zullen uitgaan om te zoeken en het
redden van de verloren schaapen. Engelen krijgen de opdracht
om hun kamp op te slaan rondom degenen die God vrezen en
liefhebben. {ST 20 november 1893, par. 3}
Dank de Heer dat Hij zijn engelen niet stuurt om te vernietigen. Hij is geen
vernietiger maar een hersteller.

God dwingt niemand
Om ervoor te zorgen dat iedereen de vrijheid heeft om te kiezen en de vruchten
kan plukken van zijn eigen beslissingen, kan God op geen enkel moment iemand
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dwingen. Deze waarheid wordt duidelijk vermeld in de Bijbel en de Geest der
Profetie.
Psalm 119:109 Mijn leven is voortdurend in gevaar, toch vergeet
ik Uw wet niet.
Jozua 24:15Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen,
kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw
vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend
hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land
bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE
dienen!
Wanneer een persoon met moord wordt bedreigd door degene die hij weigert
te volgen, is dat geen keuzevrijheid. Als God dreigt degenen te verbranden en
te vernietigen die weigeren Hem te volgen, dan geeft Hij hun niet de vrijheid
om te kiezen. In dit geval zou Hij hen dwingen om voor Hem te kiezen. Maar
Gods regering is niet zo.
\Het uitoefenen van geweld is in strijd met de principes van Gods
regering; Hij verlangt alleen de dienst van liefde; en liefde kan niet
worden geboden; het kan niet met geweld of gezag worden
gewonnen. Alleen door liefde wordt liefde gewekt. God kennen is
van Hem houden; Zijn karakter moet tot uiting komen in
tegenstelling tot het karakter van Satan. {DA 22}
Opstand mocht niet met geweld worden overwonnen. De
dwingende kracht wordt alleen gevonden onder de regering van
Satan. De principes van de Heer zijn niet van deze orde. Zijn gezag
berust op goedheid, barmhartigheid en liefde; en de presentatie
van deze principes is het middel dat moet worden gebruikt. Gods
regering is moreel, en waarheid en liefde moeten de
overheersende macht zijn. {DA 759.1}
Dwang is het laatste redmiddel van elke valse religie. {ST 6 mei
1897}
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Als het krachtprincipe in strijd is met Gods regering, hoe is het dan mogelijk
voor God om deze principes op elk moment te gebruiken? De Geest van
profetie maakt het heel duidelijk dat kracht alleen kan worden gevonden onder
de regering van Satan.
Satans uitlatingen tegen de regering van God en zijn verdediging
van degenen die de kant van hem kozen, waren een voortdurende
beschuldiging tegen God. Zijn gemurmel en klachten waren
ongegrond; en toch stond God hem toe zijn theorie uit te werken.
God had Satan en al zijn sympathisanten net zo
gemakkelijk kunnen vernietigen als iemand een
kiezelsteen kan oppakken en op de aarde kan werpen.
Maar door dat te doen zou hij een precedent hebben
geschapen voor het uitoefenen van geweld. Alle
dwingende kracht wordt alleen onder Satans regering
gevonden. De principes van de Heer zijn niet van deze
orde. Hij zou niet aan deze lijn werken. Hij zou geen enkel mens
de minste aanmoediging geven om zichzelf op te werpen als God
boven een ander mens, zich vrij voelen om hem lichamelijk of
geestelijk lijden te bezorgen. Dit principe is volledig van Satans
schepping. {RH, 7 september 1897 par. 7}
Er wordt ons verteld dat dit misschien Satan en zijn volgelingen heeft vernietigd,
maar dit zou een precedent hebben geschapen voor het gebruik van geweld.
Dit definieert de betekenis van de term kracht. Onder dwang valt ook het
vernietigen van iemand wanneer deze zich tegen je verzet. God kon dit niet
doen omdat dit niet zijn principes zijn. Het betekent ook dat God Satan nooit op
enig moment zou kunnen vernietigen, omdat dit een precedent zou scheppen
voor het gebruik van geweld. Luister terwijl het getuigenis van Jezus dit thema
in de volgende alinea voortzet.
De principes van het karakter van God vormden het fundament
van de leeringen die de hemelse engelen voortdurend voor ogen
hield. Deze principes waren goedheid, barmhartigheid en liefde.
Het vanzelfsprekende licht moest worden herkend en vrijelijk
aanvaard door iedereen die een positie van vertrouwen en macht
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bekleedde. Ze moeten Gods principes aanvaarden en, door de
presentatie van waarheid en gerechtigheid, allen overtuigen die in
zijn dienst stonden. Dit was de enige kracht die werd gebruikt. Er
mag nooit geweld worden gebruikt. Allen die dachten dat
hun positie hen macht gaf om hun medemensen te bevelen en het
geweten te beheersen, moeten van hun positie worden beroofd;
want dit is niet Gods plan. {RH, 7 september 1897 par. 8}
. Er zal nooit dwang gebruikt mogen worden, wat betekent dat het vernietigen
van degenen die zich tegen de waarheid verzetten nooit mogen mee doen.
Alleen door liefde wordt liefde gewekt.
Deze principes moeten het fundament zijn van leering zijn in de
huidige kerk van God. De door hem gegeven regels dienen te
worden nageleefd en gerespecteerd. God heeft dit opgedragen.
Zijn regering is moreel. Niets mag onder dwang worden
gedaan. De waarheid moet de overheersende macht zijn. Alle
dienst moet gewillig en uit liefde voor God worden verricht. Allen
die worden geëerd met invloedrijke posities, moeten God
vertegenwoordigen; want als ze officiëren, zijn ze in de plaats van
God. In alles moeten hun daden overeenstemmen met het belang
van hun positie. Hoe hoger de positie, des te duidelijker zal
zelfopoffering worden onthuld als ze geschikt zijn voor het ambt.
Elk hart dat door deze principes wordt beheerst, zal loyaal zijn.
Maar wanneer degenen die beweren in Gods dienst te zijn, hun
toevlucht nemen tot beschuldigingen, nemen ze Satans principes
over om Satan uit te werpen; en dit zal nooit werken. {RH, 7
september 1897 par. 9}
Hoe kunnen we mensen leren dat als ze niet geloven wat wij geloven, God hen
zal verbranden en vernietigen? Dit is het gebruik van geweld en het houdt het
gebruik van dwang in. Het is voor Gods volk niet mogelijk om in deze lijn te
werken. Waarheid moet onze overheersende macht zijn. Ellen White gaat
verder in de volgende paragraaf.
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In de concilies van de hemel werd besloten dat er naar principes
moest worden gehandeld die niet onmiddellijk Satans macht
zouden vernietigen; want het was Gods bedoeling om dingen op
een eeuwige basis van zekerheid te plaatsen. Satan moet de tijd
krijgen om de principes te ontwikkelen die het fundament van zijn
regering vormden. Het hemelse universum moet de principes
uitwerken waarvan Satan verklaarde dat ze superieur waren aan
Gods principes. Gods bevel moet in contrast staan met
Satans bevel. De verderfelijke principes van Satans
heerschappij moeten worden onthuld. De beginselen van
gerechtigheid die in Gods wet worden uitgedrukt, moeten
worden aangetoond als onveranderlijk, volmaakt en eeuwig. {RH,
7 september 1897 par. 10}
Merk op dat er staat dat Gods orde in contrast moet staan met die van Satan.
Ellen White legt uit hoe dit contrast compleet werd gemaakt toen Jezus naar de
aarde kwam.
De Heer stond Satan toe om door te gaan om zijn principes te
demonstreren. God openbaarde dat Zijn principes juist waren, en
hij droeg de werelden ongevallen en het hemelse universum met
zich mee; maar het was tegen een vreselijke prijs. Zijn eniggeboren
Zoon werd opgegeven als Satans slachtoffer. De Heer Jezus
Christus heeft een karakter geopenbaard dat volkomen
tegengesteld is aan dat van Satan. Zoals de hogepriester zijn
prachtige, pauselijke gewaden opzij legde en dienst deed in de
witte linnen jurk van een gewone priester, zo ontledigde Christus
zich, nam de gedaante van een dienaar aan en offerde het offer,
als zich zelf de priester, als het slachtoffer. {RH, 7 september 1897
par. 12}
Als Satan degenen doodt die tegen hem zijn en Jezus een karakter heeft
geopenbaard dat tegengesteld is aan Satan, dan wordt het duidelijk dat Christus
niet degenen doodt die zich tegen Hem verzetten en daarom ook Zijn Vader
niet.
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. Liefde kan niet worden geboden. De Bijbel zegt dat volmaakte liefde angst
uitdrijft. Als God mensen met de dood bedreigt, kan God niemand van angst
verlossen.

De missie van Christus
Met deze gedachten, wil ik u een verzameling citaten uit “De Geest der
Profetie” presenteren die duidelijk de missie van Christus aan deze wereld
openbaard. Zoals Jezus zei, was het zijn missie om de heerlijkheid of het
karakter van de Vader te openbaren. In Johannes 17, slechts 2 verzen lager dan
waar Hij zei dat Hij kwam om de Vader te verheerlijken, zegt Hij dit.
Johannes 17:6Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U
Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen
Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
God verkondigde Zijn naam aan Mozes zoals uitgedrukt in Exodus 34: 5. Hier
zegt Christus ons dat Hij niet alleen de naam van Zijn Vader verkondigde, maar
ook openbaarde. Dat betekent dat Hij ons de Vader liet zien. Zoals hij tegen
Philip zei.
Johannes 14:9Jezus 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?
I ask you to carefully consider the following quotes to know what the mission
of Christ to this world was. Ik vraag je om de volgende citaten zorgvuldig te
overwegen zodat U weet wat de missie van Christus naar deze wereld was.
De liefde, eer en perfectie die in het evangelie worden
geopenbaard, zijn een openbaring aan de mens van het
karakter van God. De gerechtigheid en goedheid en
welwillendheid die werden gezien in het karakter van Christus,
moeten worden herhaald in het leven van degenen die de
voorrechten van het Evangelie aanvaarden. Door het woord te
bestuderen, zullen we Hem zien zoals Hij is, en, gecharmeerd
door de kijk op Zijn goddelijke volmaaktheid, moeten we naar
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hetzelfde beeld groeien. We moeten begrijpen dat het
evangelie de heerlijkheid van de Heer volledig openbaart.
Het is de spiegel die het karakter van God aan de
bekeerde ziel onthult. De gelijkenis van God wordt
geopenbaard in het volmaakte karakter van Zijn Zoon,
zodat we mogen begrijpen wat het betekent om gemaakt te
worden naar de gelijkenis van het beeld van God, en wat we
kunnen worden als we door voortdurend te aanschouwen onszelf
laten veranderen van “ glorie tot glorie. " {ST 24 februari 1909,
par. 3}
Het evangelie wordt geopenbaard in de eerste vier boeken van het Nieuwe
Testament. In deze boeken wordt de volle glorie van de Heer geopenbaard. Dit
is waar Paulus als volgt naar verwijst:
2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de
heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden
van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt
wordt.
Christus zegt tegen Filippus dat als hij Christus kan zien, hij precies kan zien hoe
de Vader is.
In Christus zag God de weerspiegeling van zijn eigen
beeld. God was gemanifesteerd in het vlees vanwege de
volledige identiteit van zijn karakter met het karakter
van Christus. Dat God aldus gemanifesteerd zou zijn in het vlees
was een wonder voor de hemelse legermacht, "zelfs het mysterie
dat van eeuwen en generaties verborgen is geweest". {ST, 15 april
1897 par. 10}
Ons wordt verteld dat de manifestatie van Christus in het vlees het karakter van
God volledig onthulde. De hele identiteit van Zijn karakter werd geopenbaard
terwijl Christus hier op aarde was.
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God eist perfectie van zijn kinderen. Zijn wet is een transcriptie
van Zijn eigen karakter, en het is de standaard van alle karakter.
Deze oneindige standaard wordt aan iedereen gepresenteerd,
zodat er geen vergissing kan zijn met betrekking tot het soort
mensen dat God zal hebben om Zijn koninkrijk samen te stellen.
Het leven van Christus op aarde was een volmaakte
uitdrukking van Gods wet, en wanneer degenen die beweren
kinderen van God te zijn een christelijk karakter worden, zullen
ze gehoorzaam zijn aan Gods geboden. {COL 315.1}
Als het leven van Christus op aarde de perfecte uitdrukking was van Gods wet,
wat zegt de Geest der Profetie dan nog meer over Gods wet?
De wet van God is net zo heilig als God Zelf. Het is een
openbaring van Zijn wil, een transcriptie van Zijn karakter, de
uitdrukking van goddelijke liefde en wijsheid. {PP 52}
: Als het leven van Christus op aarde een volmaakte uitdrukking is van Gods wet
en de wet even heilig is als Hijzelf en een transcriptie is van Zijn karakter, dan
heeft Christus op aarde perfect het karakter van God geopenbaard. Overweeg
met dit in gedachten deze geïnspireerde uitspraak:
Christus heeft nooit iemand vermoord ... {Ms62-1886.64}
Dit is precies wat de wet van God ons zegt:

Gij zult niet doden, Exodus 20:13
Laten we de logica eens bekijken.
1. Het leven van Christus op aarde was de volmaakte uitdrukking van Gods
wet.
2. Christus heeft nooit iemand vermoord.
3. De wet zegt dat je niet mag doden.
4. Daarom doodt God niemand - niemand
Dit is zo simpel zoals de Bijbel het zegt dat er maar één God en één Heer is. De
christelijke wereld maakt deze simpele waarheid erg complex, maar dat is ze
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niet. Het is makkelijk. De christelijke wereld maakt ook het idee dat God mensen
doodt erg ingewikkeld terwijl Christus dat duidelijk niet deed en Hij de volledige
openbaring van de Vader is.
Degenen die de zegen van God hebben ervaren, zouden de meest
dankbare mensen moeten zijn. Ze zouden woorden van
dankzegging tot God moeten zenden, omdat Christus kwam in de
gelijkenis van zondig vlees, zijn goddelijkheid bekleedde met
menselijkheid, opdat hij de wereld de volmaaktheid van God in
zijn eigen karakter zou kunnen brengen. Hij kwam om God te
vertegenwoordigen, niet als een strenge rechter, maar als een
liefhebbende vader. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat
hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." God is
liefde. Dit was de grote waarheid die Christus naar de wereld
kwam om te openbaren. Satan had het karakter van God zo
verkeerd voorgesteld aan de wereld, dat de mens ver van
God af stond; maar Christus kwam om aan de wereld de
eigenschappen van de Vader tentoon te spreiden, om het
uitdrukkelijke
beeld
van
zijn
persoon
te
vertegenwoordigen. "Zoals de Vader mij een gebod heeft
gegeven, zo doe ik het." missie aan de wereld was om de
Vader te openbaren. {ST, 11 april 1895 par. 2}
Christus is het uitdrukkelijke beeld van de persoon van de Vader, zoals ons
wordt verteld in Hebreeën 1: 3. Ellen White zegt dat Christus naar de wereld
kwam om de eigenschappen van de Vader te laten zien als het uitdrukkelijke
beeld van Gods persoon. Dan de sluitsteenzin.
Het doel van de missie van Christus aan de wereld was
om de Vader te openbaren. {ST, 11 april 1895 par. 2}
Deze verklaring is de volledige uitdrukking van Johannes 17: 4. Christus 'missie
was om de Vader te openbaren. Dank de Heer voor deze duidelijke uitspraken.
Christus verhief het karakter van God door hem de lof toe te
schrijven en hem de eer te geven van het hele doel van zijn
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eigen zending op aarde: om de mensen recht te zetten
door de openbaring van God. In Christus was voor de
mensen de vaderlijke genade en de ongeëvenaarde
volmaaktheden van de Vader opgesteld. In zijn gebed vlak
voor zijn kruisiging verklaarde hij: "Ik heb uw naam
geopenbaard." "Ik heb u op aarde verheerlijkt; Ik ben
klaar met het werk dat u mij te doen hebt gegeven. "
Toen het doel van zijn missie werd bereikt - de
openbaring van God aan de wereld - kondigde de Zoon
van God aan dat zijn werk was volbracht en dat het
karakter van de Vader aan de mensen openbaar werd gemaakt.
{ST 20 januari 1890, par. 9}
Nogmaals, er bestaat geen twijfel over het doel van Christus 'missie op aarde.
Het was bedoeld om mensen recht te zetten door een openbaring van God.
Ellen White's uitbreiding van Johannes 17: 4 legt de missie van Christus prachtig
uit:
Toen het doel van zijn missie werd bereikt - de
openbaring van God aan de wereld - kondigde de Zoon
van God aan dat zijn werk was volbracht en dat het
karakter van de Vader aan de mensen openbaar werd
gemaakt. {ST 20 januari 1890, par. 9}
Wat geweldig om te weten dat de aardse missie van Christus ons heeft laten
zien hoe de Vader is. We kunnen er zeker van zijn dat we de Vader kennen door
Jezus. Christus is dus de weg naar de Vader, de waarheid van de Vader en het
leven van de Vader.
Ze moeten de principes van de hemel hier op aarde in praktijk
brengen als ze lid willen worden van de koninklijke familie in de
hemel. Het leven van Christus in onze wereld was om in
Zijn eigen karakter een vertegenwoordiging te
verschaffen van de allerhoogste voortreffelijkheid van
Gods karakter. Zijn woorden moesten leven geven, [dat] door
Zijn woorden en daden, opdat zij een ware voorstelling van Zijn
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karakter zouden hebben. Christenen zullen nooit een moment
vergeten dat zij in alle dingen volgelingen van Christus zullen zijn.
{Ms 11-1895.10 }
Deze uitspraken kunnen niet verkeerd zijn. Waarom willen mensen zeggen dat
Christus alleen kwam om Gods genade op aarde te openbaren, maar later zal
Hij Gods gerechtigheid openbaren? Dit zou het vertrouwen in de geïnspireerde
geschriften van de Bijbel en de Geest der Profetie vernietigen.
Ondanks hun pogingen om Zijn werk tegen te gaan, verwierf
Christus, zelfs in Jeruzalem, een grotere invloed op de mensen
dan die van henzelf. Massa's mensen die niet geïnteresseerd waren
in de toespraken van de rabbijnen werden aangetrokken door Zijn
leer. Ze konden zijn woorden begrijpen en hun hart werd
verwarmd en getroost. Hij sprak over God, niet als een
wrekende rechter, maar als een tedere vader, en Hij
openbaarde het beeld van God zoals weerspiegeld in
Hemzelf. Zijn woorden waren als balsem voor de
gewonde geest. Zowel door Zijn woorden als door Zijn werken
van barmhartigheid brak Hij de onderdrukkende kracht van de
oude tradities en door mensen gemaakte geboden, en
presenteerde Hij de liefde van God in zijn onuitputtelijke volheid.
{DA 204.4}
Zoo mooi uitgedrukt. Christus weerspiegelde het karakter van de Vader toen Hij
hier op aarde was. Het was een perfecte weergave.
Zo is het geweest, en zo zal het zijn tot het einde der tijden.
Zonde is het attribuut van Satan en is altijd strijdig met het goede.
De geest van Kaïn komt in alle valse religies tot uiting. Het werk
van Satan is om te veroordelen en te vernietigen, om de
vrijheid van de mens weg te nemen en zijn leven te
vernietigen. Overtreding leidt er altijd toe dat mensen optreden
als de werktuigen van Satan, om zijn bedoelingen tegen God en
gerechtigheid uit te voeren. In Nazareth kondigde Christus
aan dat het zijn werk was om te herstellen en te
verheffen, om vrede en geluk te brengen. Hij kwam naar
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deze wereld om de Vader te vertegenwoordigen, en Hij
openbaarde zijn goddelijke macht door leven te geven
aan de doden, door de zieken en het lijden weer gezond
en gezond te maken. Hij was in deze wereld als de boom
des levens. Satan is in oorlog met Christus, de goddelijke
Hersteller. Zijn agenten verzetten zich tegen het werk
van het Heiland om de mens te verheffen en te veredelen.
De eerste dood in onze wereld werd veroorzaakt door
het uitwerken van satans principes; en sinds die tijd zijn
Christus en zijn volgelingen het voorwerp geweest van
zijn kwaadaardige haat. {ST 21 maart 1900, par. 13-15}
Het contrast in het citaat is duidelijk. Het werk van Satan is om te veroordelen
en te vernietigen, om vrijheid weg te nemen en het leven te vernietigen. Het
werk van Christus is om te herstellen en te verheffen en vrede te brengen. Wat
een prachtig contrast. Door dit werk te doen heeft Christus de Vader
geopenbaard. Ik voel me zo blij om deze citaten te lezen. Ik hoop dat je dat ook
doet.
Door Jezus, de Zoon van God, wordt de Vader vollediger
aan de wereld geopenbaard. Jezus zei tegen zijn discipelen:
'Indien gij Mij had gekend, had gij ook mijn Vader gekend; en van
nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen Hem:
Heer, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tegen
hem: Ben ik al zo lang bij je, en ken je me nog niet, Filippus? Hij
die mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. " De zielen van
duizenden roepen vandaag uit: 'Toon ons de Vader, en we zullen
tevreden zijn. We kunnen geen aanspraak maken op God als onze
Vader totdat we hem zien. " Jezus zegt tegen al die zielen, zoals
hij tegen Filippus zei: “'Ben ik zo lang bij je geweest en heb je me
toch niet gekend?' Heb je mijn werken gezien, heb je naar mijn
leringen geluisterd, ben je getuige geweest van de wonderen die
ik heb verricht in de naam van mijn Vader, en toch heb je de aard
van God niet begrepen? Ik heb met u en voor u gebeden, en
toch kunt u niet begrijpen dat ik de weg, de waarheid en
het leven ben, en dat ik in mijn leven het karakter van
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mijn Vader aan u heb onthuld? Ik ben de glans van de
glorie van mijn Vader, ik ben het uitdrukkelijke beeld van
zijn persoon. ‘Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en dat
de Vader in mij is? de woorden die ik tot u spreek, spreek
ik niet uit mijzelf; maar de Vader die in mij woont, doet
de werken. Geloof me dat ik in de Vader ben, en de Vader in
mij; of geloof me anders omwille van de werken. Voorwaar,
voorwaar, ik zeg u, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal
hij ook doen; en grotere werken dan deze zal hij doen; omdat ik
naar mijn vader ga. '' {ST 9 juni 1890, par. 1}
Is het niet interessant? Hetzelfde probleem dat Philip had, bestaat
tegenwoordig nog steeds. Hij kon niet zien dat Christus een volledige
vertegenwoordiging van de Vader was. Bijna de hele christelijke wereld lijdt aan
dezelfde blindheid. Dank U, Heer Jezus, dat U ons de Vader liet zien toen u naar
deze wereld kwam.
Christus kwam naar onze wereld om ons offer te worden. Hij
kwam om voor onze ogen de edelstenen van de waarheid te
ontdekken, om ze in een nieuwe setting te plaatsen: het raamwerk
van de waarheid. Hij haalde nieuwe en oude dingen uit de
schatkamer van God, zodat we de schakels in het grote heilsplan
zouden kunnen opsporen. Door de offergaven van de Joodse
bedeling worden we vooruit gewezen op Christus, het Lam van
God dat de zonde van de wereld wegneemt. Toen Christus kwam,
was het om het conflict aan te gaan met de vijand van God en de
mens, op deze aarde, in de ogen van het universum van de hemel.
Maar waarom was het nodig om de oorlog te voeren in
de ogen van andere werelden? - Het was omdat Satan een
verheven engel was geweest, en toen hij viel, bracht hij
vele engelen ertoe om zich bij hem aan te sluiten in zijn
opstand tegen Gods regering. Hij werkte in de hoofden
van de engelen zoals hij werkt in de hoofden van de
mensen vandaag de dag. Hij beweerde loyaal te zijn aan
God, en toch voerde hij aan dat engelen niet onder de wet
mochten staan. Hij prikte zijn ideeën, zijn rebellie en
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vijandschap en haat tegen Gods wet door zijn invloed in
de geest van de engelen in de hemel. Hij veroorzaakte de
val van de mens door dezelfde verzoekingen waarmee hij
de val van engelen had veroorzaakt; en in de wereld waar hij
voorstelde om zijn principes van rebellie uit te werken, moest de
strijd gestreden worden, opdat iedereen de werkelijke aard en
resultaten van ongehoorzaamheid aan Gods grote morele
maatstaf zou aanschouwen. Hij vertegenwoordigde God in een
vals daglicht en kleedde hem met zijn eigen attributen. Christus
kwam om de Vader in zijn ware karakter te
vertegenwoordigen. Hij liet zien dat hij geen willekeurige
rechter was, bereid om oordelen over mensen te
brengen, en er behagen in schepte hen te veroordelen en
te straffen voor hun slechte daden. De Heer verkondigde zijn
karakter aan Mozes op de berg. 'En de Heer daalde neer in de
wolk, en stond daar bij hem, en riep de naam van de Heer uit. En
de Heer ging voor hem voorbij en riep uit: De Heer, de Heere
God, barmhartig en genadig, lankmoedig en overvloedig in
goedheid en waarheid, barmhartigheid bewaarde voor duizenden,
ongerechtigheid en overtreding en zonde vergevende, en dat zal
zeker betekent vrijmaken van de schuldigen. " {ST 18 november
1889, par. 6}
Zo'n sublieme openbaring van de Vader. Ellen White geeft een mooie
samenvatting van waarom Jezus naar de aarde moest komen. Satan had velen
in de hemel misleid over het karakter van God en over het hele menselijke ras.
Christus openbaarde de waarheid van wie God is.
Dit was de beschrijving die God van zijn eigen karakter
gaf. Jezus kwam om de goedheid, barmhartigheid en
liefde van de Vader te vertegenwoordigen, en Satan was
vervuld van vijandschap jegens de Zoon van God en
streefde er vanaf zijn geboorte naar om hem te
vernietigen. Hij werkte door de slechte Herodes om zijn plan
te verwezenlijken, maar de Heer bewaarde het leven van het
jonge kind Jezus en dwarsboomde het plan van de boze.
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Herhaaldelijk was het leven van Christus in gevaar. Zelfs nadat de
mensen naar zijn genadige woorden hadden geluisterd en de
manifestatie van zijn kracht hadden gezien bij het genezen van de
zieken en het zegenen van degenen om hem heen, waren ze vele
malen klaar om hem te vernietigen. Hij haatte de zonde met een
volmaakte haat. Het was het zuivere, smetteloze leven van Jezus
dat de haat tegen Satan en een losbandige natie aanwakkerde;
want Christus heeft geen zonde gedaan, en er werd geen bedrog
in zijn mond gevonden. De joodse natie was vervuld van twijfel en
vooroordelen, en dit bracht hen ertoe de Zoon van God te haten.
Vanwege hun ongeloof stonden ze aan de kant van de vijand,
onder controle van de boze. {ST 18 november 1889, par. 7}
De hemel, die naar beneden keek en de
waanvoorstellingen zag waartoe de mensen werden
geleid, wist dat er een goddelijke Instructeur naar de
aarde moest komen. Door de verkeerde voorstellingen
van de vijand waren velen zo misleid dat ze een valse god
aanbaden, bekleed met de attributen van het satanische
karakter. Degenen in onwetendheid en morele duisternis
moeten licht, geestelijk licht hebben; want de wereld kende God
niet, en Hij moet aan hun begrip worden geopenbaard. De
waarheid keek vanuit de hemel naar beneden en zag niet
de weerspiegeling van haar beeld; want dichte wolken van
geestelijke duisternis en somberheid omhulden de
wereld. Alleen de Heer Jezus was in staat de wolken terug
te rollen; want Hij is het licht van de wereld. Door Zijn
aanwezigheid kon Hij de sombere schaduw verdrijven die Satan
had geworpen tussen de mens en God. {CT 28.1}
De Zoon van God kwam naar deze aarde om het karakter
van de Vader aan de mensen te openbaren, zodat ze
zouden leren Hem in geest en in waarheid te aanbidden.
Hij kwam om de wereld met waarheid te bezaaien. Hij bezat de
sleutels van alle schatten van wijsheid, en was in staat om deuren
naar de wetenschap te openen, en om onontdekte voorraden
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kennis te onthullen, indien deze essentieel was voor redding. Het
Licht dat elke mens verlicht die in de wereld komt, elke fase van
de waarheid was voor Hem duidelijk. {CT 28.2}
In de zuiverheid van zijn leven had hij de Vader
geopenbaard, en de heerlijkheid van God straalde uit
door zijn karakter. De volmaaktheid van de Vader was
getoond aan niet-gevallen werelden, aan hemelse
intelligenties en aan zondige mensen. In het middelaarswerk
van Christus werd de liefde van God in zijn volmaaktheid
geopenbaard aan mensen en engelen. Na de verleiding te hebben
overwonnen en de test in de woestijn te hebben doorstaan, voor
ons te hebben overwonnen, buigt hij zijn stappen naar Golgotha,
en in de volmaaktheid van de mensheid begrijpt hij de wereld, en
in de volheid van zijn goddelijkheid legt hij zijn greep op de troon
van God, en verkondigt het resultaat van zijn vreselijke conflict
met de vijand, uitroepend: "Nu is de prins van deze wereld
uitgeworpen", nu is de laatste vijand vernietigd. {ST 27 juni 1895,
par. 7}
Alles wat de mens van God moet weten of kan weten, is
geopenbaard in het leven en karakter van Zijn Zoon.
“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de
boezem van de Vader is, heeft Hij Hem verklaard. " Johannes 1:18
Door de mensheid op Zich te nemen, werd Christus één
met de mensheid en openbaart hij tegelijkertijd onze
hemelse Vader aan zondige mensen. Hij was in alle dingen
gelijk aan zijn broeders. Hij werd vlees, zoals wij zijn. Hij had
honger en dorst en was moe. Hij werd ondersteund door voedsel
en verkwikt door slaap. Hij deelde het lot van mannen, en toch
was Hij de onberispelijke Zoon van God. Hij was een vreemdeling
en mede bewoner op aarde - in de wereld, maar niet van de
wereld; verzocht en beproefd zoals mannen en vrouwen
tegenwoordig worden verzocht en beproefd, maar toch een leven
leidde zonder zonde. Teder, medelevend, sympathiek, altijd
attent op anderen, vertegenwoordigde Hij het karakter
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van God en was voortdurend bezig met het dienen van
God en de mens. {8T 286}
Hoeveel van het karakter van God werd in de Zoon geopenbaard?
Het hele karakter van God werd geopenbaard in zijn
Zoon, het hele bereik van de mogelijkheden van de hemel werdt
getoond voor de aanvaarding van de mens in de Zoon van de
Oneindige. De weg voor de terugkeer van de mens naar God en
de hemel kent geen barrières. De weergaloze diepten van de
liefde van de Heiland zijn aangetoond; en als deze manifestatie van
Gods liefde voor de mensenkinderen niet de overhand heeft om
mensen tot zichzelf te trekken, is er niets dat dat ooit zal doen. {ST 30 december 1889, par. 6}
De eenheid van Christus met de Vader was een voortdurende
vreugde voor God, want Hij wist dat er in de wereld Iemand
was die Hem niet verkeerd zou voorstellen. In Christus
zag Hij de weerspiegeling van Zijn eigen karakter. En het
was dat Zijn volgelingen deze zelfde eenheid mochten
hebben, dat was het grote verlangen van Christus. Voor
deze eenheid bad Hij. [Johannes 17: 17-21, geciteerd.] {14MR
220.2}
In Christus zag God de weerspiegeling van zijn eigen beeld. God
was gemanifesteerd in het vlees vanwege de volledige
identiteit van zijn karakter met het karakter van
Christus. Dat God aldus gemanifesteerd zou zijn in het
vlees, was een wonder voor de hemelse legermacht, "zelfs
het mysterie dat van eeuwen en generaties verborgen is
gebleven". {ST, 15 april 1897 par. 10}
God heeft niets ongedaan gemaakt dat Hij voor ons zou
kunnen doen. Hij gaf een volmaakt voorbeeld van zijn
karakter in het karakter van zijn Zoon; en het is het werk
van Christus 'volgelingen, die de onvergelijkbare
voortreffelijkheid van
zijn leven en karakter
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aanschouwen, om in zijn gelijkenis te groeien. Als ze naar Jezus
kijken en op zijn liefde reageren, zullen ze het beeld van Christus
weerspiegelen {RH februari 15, 1898}
Satan beschuldigde God ervan de eigenschappen te bezitten die
hij zelf bezat. Christus kwam naar deze wereld om Gods
karakter te openbaren zoals het werkelijk is. Hij is de
perfecte vertegenwoordiging van de Vader. Zijn leven van
zondeloosheid, geleefd op deze aarde in de menselijke natuur, is
een volledige weerlegging van de beschuldiging van Satan tegen het
karakter van God. {Bible Training School 1 oktober 1902}
Christus is ons patroon, het perfecte en heilige voorbeeld dat ons
is gegeven om te volgen. {Ms 65, 1894}
Alleen Christus kon de Vader vertegenwoordigen voor
de mensheid, en deze vertegenwoordiging hadden de
discipelen meer dan drie jaar mogen aanschouwen. {DA
664}
De Leraar uit de hemel, niet minder een persoon dan de
Zoon van God, kwam naar de aarde om het karakter van
de Vader aan de mensen te openbaren, zodat zij hem in
geest en in waarheid zouden aanbidden. Christus
openbaarde aan de mensen het feit dat de meest strikte naleving
van ceremonie en vorm hen niet zou redden; want het koninkrijk
van God was geestelijk van aard. Christus kwam naar de wereld
om haar met waarheid te zaaien. Hij bezat de sleutels tot alle
schatten van wijsheid, en was in staat om deuren naar de
wetenschap te openen en onontdekte voorraden kennis te
onthullen, als die essentieel was voor redding. Hij presenteerde
de mensen wat precies in strijd was met de voorstellingen
van de vijand met betrekking tot het karakter van God,
en probeerde de mensen de vaderlijke liefde van de
Vader, die 'de wereld zo liefhad, te doordringen dat hij
zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. , opdat een ieder
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
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heeft. " [Johannes 3:16.] Hij drong bij de mensen aan op de
noodzaak van gebed, berouw, belijdenis en het opgeven van
zonde. Hij leerde hun eerlijkheid, verdraagzaamheid,
barmhartigheid en mededogen, en spoorde hen aan om niet alleen
degenen lief te hebben die van hen hielden, maar ook degenen die
hen haatten en hen minachtend behandelden. Hierin onthulde hij
hun het karakter van de Vader, die lankmoedig, barmhartig en
genadig is, langzaam tot toorn en vol goedheid en waarheid.
Degenen die zijn leer aanvaardden, stonden onder de hoede van
engelen, die de opdracht hadden gekregen om te versterken, te
verlichten, opdat de waarheid de ziel zou vernieuwen en heiligen.
{CE 74.1}
Bij het beschrijven van zijn aardse missie zei Jezus: De
Heer 'heeft mij gezalfd om het evangelie aan de armen te prediken;
Hij heeft Mij gezonden om de gebrokenen van hart te genezen,
om aan de gevangenen bevrijding te prediken en aan de blinden
het gezichtsvermogen te herstellen, om hen die gekneusd zijn, in
vrijheid te stellen. " Lukas 4:18. Dit was zijn werk. Hij ging rond
om goed te doen en alles te genezen dat door Satan werd
onderdrukt. Er waren hele dorpen waar in geen enkel huis een
gekreun van ziekte klonk, want Hij was er doorheen gegaan en
had al hun zieken genezen. Zijn werk was het bewijs van zijn
goddelijke zalving. Liefde, barmhartigheid en mededogen
werden geopenbaard in elke daad van [12] Zijn leven:
Zijn hart ging uit in tedere sympathie voor de
mensenkinderen. Hij nam de natuur van de mens, opdat Hij zou
kunnen voldoen aan de behoeften van de mens. De armsten en
nederigsten waren niet bang om tot Hem te naderen. Zelfs kleine
kinderen voelden zich tot Hem aangetrokken. Ze hielden ervan
op Zijn knieën te klimmen en in het peinzende gezicht te staren,
goedaardig van liefde. Jezus onderdrukte geen woord van de
waarheid, maar Hij sprak het altijd in liefde uit. Hij oefende de
grootste tact en bedachtzame, vriendelijke aandacht uit in zijn
omgang met de mensen. Hij was nooit onbeleefd, sprak nooit
onnodig een streng woord, deed nooit onnodige pijn aan een
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gevoelige ziel. Hij veroordeelde de menselijke zwakheid niet. Hij
sprak de waarheid, maar altijd verliefd. Hij hekelde huichelarij,
ongeloof en ongerechtigheid; maar tranen waren in Zijn
stem toen Hij Zijn vernietigende berisping uitsprak. Hij
weende over Jeruzalem, de stad die Hij liefhad, die weigerde Hem,
de weg, de waarheid en het leven aan te nemen. Ze hadden Hem,
de Heiland, verworpen, maar Hij bekeek hen met medelijdende
tederheid. Zijn leven was er een van zelfverloochening en
bedachtzame zorg voor anderen. Elke ziel was kostbaar in Zijn
ogen. Terwijl Hij zich altijd met goddelijke waardigheid vervulde,
boog Hij met de tederste achting voor elk lid van de familie van
God. In alle mensen zag Hij gevallen zielen die Hij moest redden.
Dat is het karakter van Christus zoals geopenbaard in Zijn leven.
Dit is het karakter van God; het is vanuit het hart van de
Vader dat de stromen van goddelijk mededogen,
geopenbaard in Christus, naar de mensenkinderen
stromen. Jezus, de tedere, medelijdende Redder, was
God "gemanifesteerd in het vlees". 1 Timoteüs 3:16. {SC 11,
12}
Christus kwam naar deze wereld en bekleedde zijn goddelijkheid
met menselijkheid, en nam de aard van de mens op zich. Hij kwam
om de ervaringen van de mensheid te doorstaan, om de grond
waarop Adam was gevallen te passeren, om zijn mislukking te
verlossen, om de tegenstander van God en de mens te ontmoeten
en te overwinnen, opdat de mens door zijn genade een
overwinnaar zou zijn, en een plaats heeft bij Hem op zijn troon.
Hij nam het strijdtoneel over en op dit atoom van een wereld zou
de controverse tussen Christus, de Prins van het leven, en Satan,
de prins van de duisternis, gevoerd worden. Door overtreding
was de mens het kind van het kwaad geworden, de
gevangene van Satan, de vijand van God. Satan gaf een
verkeerde voorstelling van het karakter van God, en de
mens, die naar het goddelijke beeld was geschapen,
twijfelde aan de liefde van zijn hemelse Vader, wantrouwde
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zijn woord en zette zichzelf in koppig ongeloof en rebellie tegen
zijn vereisten. {BEcho, 1 november 1892 par. 2}
Christus kwam om het karakter van zijn Vader te
vertegenwoordigen, om de mens terug te winnen tot zijn
trouw aan God, om de mens met God te verzoenen. Hij
stelde voor de vijand te ontmoeten en zijn kunsten te
ontmaskeren, zodat de mens zou kunnen kiezen wie hij zou
dienen. Satan was Lucifer geweest, de lichtdrager, de deelgenoot
van Gods heerlijkheid in de hemel, en de tweede na Jezus in macht
en majesteit. In de woorden van inspiratie wordt hij beschreven
als degene die "de som verzegelt, vol wijsheid en volmaakt in
schoonheid". Maar Lucifer had de schoonheid en kracht waarmee
hij door de Schepper was begiftigd, verdraaid, en zijn licht was
duisternis geworden. Toen hij door zijn opstand uit de hemel
werd geworpen, besloot hij de mens tot zijn slachtoffer te maken
en de aarde tot zijn koninkrijk. Hij wierp de schuld van zijn rebellie
op Christus, en in vastberaden haat tegen God probeerde hij Hem
te verwonden door de val van de mens. In het geluk en de vrede
van Eden zag hij een visioen van de gelukzaligheid die hij voor altijd
had verloren, en hij besloot in de harten van Gods schepselen
dezelfde bitterheid op te wekken die hijzelf voelde, zodat hun
lofzangen en dankzegging zouden zijn. wendde zich tot smaad
tegen hun Maker. {BEcho, 1 november 1892 par. 3}
De grote Geneesheer werkt mee aan alle inspanningen die ten
behoeve van de lijdende mensheid worden gedaan, om licht te
geven aan het lichaam en leven en herstel aan de ziel. En waarom
is dit? Satan kwam in onze wereld en leidde de mensen in
verzoeking. Met de zonde kwamen ziekte en lijden, want we
oogsten wat we zaaien. Satan zorgde er later voor dat de
mens God het lijden beschuldigde dat slechts het zekere
gevolg is van de overtreding van de fysieke wet. God
wordt dus valselijk beschuldigd en zijn karakter wordt
verkeerd voorgesteld. Hij wordt beschuldigd van het doen van
datgene wat Satan zelf heeft gedaan. God wil dat zijn volk deze
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leugen van de vijand aan de kaak stelt. Aan hen heeft hij het licht
van het evangelie van gezondheid gegeven, en als zijn
vertegenwoordigers moeten zij het licht aan anderen geven.
{Christian Educator, 1 oktober 1898 par. 9}
De hele hemel is geïnteresseerd in de redding van de mens, en het
werk kan snel worden gedaan, het koninkrijk van God kan komen
en de aarde wordt gevuld met de kennis van God zoals de wateren
de zee bedekken. Het grote verlangen van de hemelse
intelligenties is dat het karakter van God, dat zo lang
verkeerd is voorgesteld en verkeerd geïnterpreteerd, op
de juiste manier kan worden voorgesteld aan degenen die
zijn misleid door de listen van de vijand. Satan heeft zijn
eigen eigenschappen aan God toegerekend, en wordt het
nu niet de tijd dat de naam van Christus groot zal zijn onder de
heidenen? God roept degenen die verlicht zijn, op om in het gareel
te vallen en een agressieve oorlog te beginnen op de bolwerken
van de boze. {HM, 1 september 1892 par. 6}
De enige hoop voor het gevallen ras werd gevonden in verzoening
met God. Satan had God zo verkeerd voorgesteld dat de
mens geen ware voorstelling had van het goddelijke
karakter. Christus kwam naar de wereld en openbaarde
bij de uitvoering van het heilsplan aan de mens dat "God
liefde is." {Messenger, 7 juni 1893 par. 2}
Christus kwam om de Vader voor de mens te vertegenwoordigen.
Hij openbaarde de aard van God aan de wereld. Satan had de
Vader verkeerd voorgesteld. Hij had zich hem
voorgesteld als een wezen vol wraak, die geen
verdraagzaamheid, geen genade, geen geduld, geen liefde
kende. Hij bekleedde hem met zijn eigen eigenschappen,
maar Christus kwam en nam de mensheid op zich, om
aan de mensheid het ware karakter van de Vader te
openbaren; en we moeten Christus aan de wereld
vertegenwoordigen zoals Christus de Vader vertegenwoordigde.
{RH, 30 april 1889 par. 8}
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Satan heeft het karakter van God verkeerd voorgesteld.
Hij heeft hem met zijn eigen attributen bekleed. Hij heeft
hem voorgesteld als een wezen van onbuigzame
strengheid. Hij had de wereld afgesloten van het aanschouwen
van het ware karakter van God, door zijn schaduw te werpen
tussen de mensen en de goddelijke. Christus kwam naar onze
wereld om die schaduw te verwijderen. Hij kwam om de
Vader te vertegenwoordigen. Hij zei: "Hij die mij heeft
gezien, heeft de Vader gezien." Hij bad dat zijn discipelen
één met hem mochten zijn, zoals hij één was met de
Vader. Mensen hebben verklaard dat deze eenheid met
Christus een onmogelijkheid is, maar Christus heeft het
mogelijk gemaakt door ons in harmonie met zichzelf te
brengen, door de verdiensten van zijn leven en
opoffering. Waarom moeten we twijfelen aan de liefde en kracht
van God? Waarom zouden we onszelf niet aan de geloofszijde van
de vraag stellen? Zie je de charmes en attracties van Jezus?
Probeer dan in zijn voetsporen te treden. Hij kwam om de Vader
aan de wereld te openbaren, en hij heeft ons het werk
toevertrouwd om zijn liefde, zuiverheid, goedheid en tedere
sympathie voor de mensenkinderen te vertegenwoordigen. {ST,
15 april 1889 par. 6}
Jezus kwam naar deze aarde om het karakter van de
Vader aan de wereld te vertegenwoordigen. Hij zei: "Hij
die mij heeft gezien, heeft de Vader gezien." Satan had
het karakter van God verkeerd voorgesteld en hem in
een vals daglicht gesteld. Maar Jezus kwam om de liefde
en het mededogen van de Vader voor de gevallen
mensenkinderen te openbaren Wanneer degenen die
belijden dienstknechten van God te zijn, hun aangezicht in
somberheid neerslaan en altijd klagen, geven ze een verkeerde
voorstelling van hun hemelse Vader. Ze bevestigen de indruk die
Satan heeft gemaakt met betrekking tot zijn karakter. Ze zeggen
tegen de wereld: 'De dienst van God is een harde dienst. Het is
slavernij om de wet van God te houden. " Dit is allemaal onjuist.
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Wat zet de boeien om de polsen van mannen? Is het
gehoorzaamheid aan de wet? Nee inderdaad. Degenen die zich
aan de wetten houden, wandelen in vrijheid. Het is de overtreder
die in slavernij is. De vloek van de wet rust niet op degenen die
ernaar streven Gods heilige voorschriften te vervullen door geloof
in de Verlosser. Ze zijn bedekt met zijn gerechtigheid. Ze hebben
vrede met God door onze Heer Jezus Christus. {ST, 30 september
1889 par. 7}
Jezus werd tijdens zijn bediening van plaats tot plaats opgejaagd.
Priesters en heersers waren op zijn spoor. Ze gaven een
verkeerde voorstelling van zijn missie en werk. Hij kwam
tot de zijnen en de zijnen ontvingen hem niet. Engelen
keken bij elke stap naar het conflict. Ze zagen de geest en
het werk van de vijand. Ze keken met verbazing naar de
apparaten van Satan tegen de goddelijke Zoon van God. Ze
zagen dat hij die pas de tweede was geweest van Jezus in
macht en glorie, zo diep was gevallen dat hij mensen kon
beïnvloeden om van stad tot stad op de trappen van
Christus te jagen. Toen Christus de tuin van Getsemane zocht,
drukte de vijand duisternis over zijn ziel. Zelfs zijn discipelen
waakten niet met hem tijdens dat uur van beproeving. Ze hoorden
de pijn van het gebed dat uit zijn bleke en trillende lippen kwam,
maar ze lieten al snel de slaap overwinnen en lieten hun lijdende
Meester alleen worstelen met de machten van de duisternis. {ST,
25 november 1889 par. 1}
Tenzij mensen God zullen kennen zoals Christus hem
heeft geopenbaard, zullen ze nooit een karakter vormen
naar de goddelijke gelijkenis en zullen ze daarom nooit
God zien. Het is een kwestie van verbazing onder de engelen in
de hemel dat iedereen die ooit God heeft gekend onzorgvuldig
zou worden, zou toelaten dat hun geest in beslag wordt genomen
door enige tijdelijke bezigheid, en dat hun aandacht wordt afgeleid
van de God van de hemel, zodat zij vergeten moedwillig en gewillig
hun Maker en vervangen hem door andere heren en andere
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goden. De dag is gekomen dat er vele heren zijn en vele goden,
en Satan heeft zich voorgenomen om tussen God en de menselijke
ziel in te staan, zodat de mensen God niet zullen eren door zich
aan zijn wet te houden. Satan heeft kledingstukken van
engelachtige helderheid om hem heen gewikkeld, en hij komt naar
de mensen toe als een engel des lichts. Hij zorgt ervoor dat de
schuldige ziel de dingen op een perverse manier ziet, zodat hij
datgene haat wat hij liefheeft, en liefheeft wat hij zou moeten haten
en verachten. God wordt door hem zo verkeerd
voorgesteld dat hij er niet om geeft de ware en levende
Vader in zijn kennis te behouden, maar zich tot de
aanbidding van valse goden wendt. Hij weet niet dat de
liefde van God ongeëvenaard is, maar Christus heeft die
liefde geopenbaard aan een gevallen wereld. Johannes
roept de wereld op om de wonderbaarlijke liefde van God te
aanschouwen, zeggende: 'Zie, wat voor liefde heeft de Vader ons
geschonken, dat wij zonen van God zouden worden genoemd;
daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kende. " {RH,
9 maart 1897 par. 10}
Satan had het karakter van God verkeerd voorgesteld aan de
wereld, en had de mens verleid tot rebellie; maar Jezus kwam
om in zijn eigen leven en karakter duidelijk te maken wat
de ware aard van de Vader was. Overal waar hij kwam,
openbaarde hij de Vader als een God van oneindige liefde
en grenzeloos mededogen. {ST, 18 mei 1891 par. 2}
In de persoon en het werk van Christus wordt de heiligheid van
God geopenbaard; want Christus kwam om de Vader te
openbaren. Satan had zijn schaduw op het pad van de
mensheid geworpen en het karakter van God verkeerd
voorgesteld. De controverse van Satan eindigde niet toen hij uit
de hemelse rechtbanken werd verdreven. Hij haatte Christus
vanwege zijn positie in de hoven van God, en hij haatte hem des
te meer toen hij zelf werd onttroond. Hij haatte hem toen hij naar
een verwoeste wereld kwam, om genade te tonen en zijn
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medeleven te tonen met een ras van zondaars. Door de
hogepriesters en Farizeeën werd de haat van Satan geopenbaard
jegens het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.
{ST, 11 december 1893 par. 8}
De missie van Christus naar de wereld onthult wat de Vader zou hebben gedaan
in ALLE noodsituaties. De grootste noodsituatie waarmee het universum te
maken heeft gehad, is de grote controverse. In Christus wordt Jezus
geopenbaard.
Het werk van de barmhartige Samaritaan vertegenwoordigt de
missie van Christus naar de wereld. Onze Heiland kwam om
het karakter van God te openbaren, om zijn liefde voor
de mens te vertegenwoordigen. Hij handelde precies
zoals de Vader zou hebben gedaan in ALLE noodsituaties.
Christus heeft voor ons een liefde geopenbaard die de liefde van
de mens nooit kan evenaren. Hij stierf om degenen te redden die
zijn vijanden waren; hij bad voor zijn moordenaars. Toen we
gekneusd waren en stierven, had hij medelijden met ons. Hij ging
ons niet aan de andere kant voorbij en liet ons niet hulpeloos en
hopeloos achter om, om te komen. Hij bleef niet in zijn heilige,
gelukkige huis, waar hij werd geëerd door de hele hemelse
gastheer, die ervan hield zijn bevelen uit te voeren. Hij zag onze
grote nood; hij ondernam onze zaak en identificeerde zijn
belangen met de mensheid. Hij werd 'een man van verdriet en
vertrouwd met verdriet.
Hij werd om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld: de straf van
onze vrede was op hem; en met zijn striemen zijn we genezen. "
{HM, 1 oktober 1897 par. 7}
Christus is de Goddelijke Hersteller die nooit geweld gebruikt.
Profetie heeft duidelijk de aard van het koninkrijk van Christus
verklaard. Hij plande een regering die geen geweld zou
gebruiken; zijn onderdanen zouden geen onderdrukking
kennen. De symbolen van aardse regeringen zijn wilde beesten,
maar in het koninkrijk van Christus wordt de mens verzocht niet
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een woest beest te aanschouwen, maar het Lam van God. Hij
kwam niet als een woeste tiran, maar als de Mensenzoon;
niet om de natiën te overwinnen door zijn ijzeren macht,
maar "om de zachtmoedigen goede tijdingen te
prediken"; "om de gebrokenen van hart te verbinden, om
vrijheid te verkondigen aan de gevangenen, en de opening
van de gevangenis voor hen die gebonden zijn." "Om al die
treuren te troosten." Hij kwam als de goddelijke Hersteller
en bracht de onderdrukte en onderdrukte mensheid de rijke en
overvloedige genade van de hemel, opdat door de kracht van zijn
gerechtigheid de mens, hoe gevallen en gedegradeerd hij ook was,
een deelgenoot zou zijn van goddelijkheid. {RH, 18 augustus 1896
par. 3}
We zien de kwestie die op het spel stond in 1888. Het had betrekking op het
karakter van God.
Op de bijeenkomst in Kansas was mijn gebed tot God, dat de
macht van de vijand zou worden gebroken, en dat de mensen
die in duisternis waren geweest hun hart en geest
mochten openen voor de boodschap die God hen zou
zenden, opdat zij de waarheid, nieuw voor veel geesten,
als oude waarheid in een nieuw kader. Het begrip van het
volk van God is verblind; want Satan heeft het karakter
van God verkeerd voorgesteld. Onze goede en genadige
Heer is gepresenteerd aan de mensen die gekleed zijn in
de attributen van Satan, en mannen en vrouwen die naar
waarheid hebben gezocht, hebben God zo lang in een vals
daglicht gezien dat het moeilijk is om de wolk te
verdrijven die zijn glorie verdoezelt. Velen hebben in een
sfeer van twijfel geleefd en het lijkt voor hen bijna onmogelijk om
de hoop te grijpen die hen in het evangelie van Christus wordt
gesteld. ”{RH July 23,1889}
Dit volgende citaat is een mooie manier om deze verzameling van citaten af te
maken. Christus vernietigt niet. Hij verbetert alles wat Hij aanraakt. Hallelujah.
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We moeten elke les die Christus gedurende zijn leven en
onderricht heeft gegeven, zorgvuldig observeren. Hij vernietigt
niet; Hij verbetert alles wat hij aanraakt. E.G.W Brief 135 1897
{1SM, 118}
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Voor verdere studie over dit onderwerp nodigen we u uit om de volgende
boeken van fatheroflove.info te bekijken
Acts of Our Gentle God presenteert overtuigend bewijs uit
de Bijbel om God vrij te pleiten van de beschuldiging dat hij
onverschillig, veroordelend, controlerend, oneerlijk, slecht
gehumeurd of gewelddadig is. Het boek laat zien dat de
hele Bijbel, correct begrepen, in harmonie is met de
definitieve uitspraak dat God liefde is (1 Johannes 4: 8). Het
opent voor het hart de mogelijkheid dat God echt niet
gewelddadig is. Hij is net als Jezus toen Hij naar deze aarde
kwam.

Het leven van Christus die 2000 jaar geleden op aarde
rondliep, biedt ons een voorbeeld van onbaatzuchtige liefde
die talloze miljoenen vrede heeft gebracht. In een
aangrijpend moment in een gesprek met een van zijn
volgelingen zei Jezus: "Als je mij hebt gezien, heb je de Vader
gezien." Hoe zou dit mogelijk zijn? Zou het waar kunnen zijn
dat God werkelijk barmhartig, genadig en vriendelijk is, zoals
geopenbaard in het leven van Jezus? Kan dit dilemma echt
worden opgelost terwijl we trouw blijven aan de woorden
van de Schrift? Dit boek biedt de sleutel om dit raadsel te
ontsluiten.
Jezus vertelde ons: “U oordeelt naar menselijke maatstaven;
Ik oordeel over niemand. Johannes 8:15. Hoe is het mogelijk
dat Jezus niemand oordeelt? Hoe kan gerechtigheid worden
gedaan als Hij niemand oordeelt? Bedenk ook wat Jezus
over zijn Vader zegt. "Bovendien oordeelt de Vader
niemand, maar heeft hij alle oordeel aan de Zoon
toevertrouwd." Johannes 5:22. Hoe is dit mogelijk als de
Bijbel op zoveel plaatsen lijkt aan te geven dat God onze
rechter is?
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Christus missie
voor deze wereld
Christus verhief het karakter van God door hem de lof
toe te schrijven en hem de eer te geven van het hele
doel van zijn eigen missie op aarde: om de mens recht
te zetten door de openbaring van God. genade en de
weergaloze perfecties van de Vader. In zijn gebed vlak
voor zijn kruisiging verklaarde hij: "Ik heb uw naam
geopenbaard." 'Ik heb u op aarde verheerlijkt; Ik ben
klaar met het werk dat u mij te doen hebt gegeven. "
Toen het doel van zijn zending was bereikt - de
openbaring van God aan de wereld - kondigde de Zoon
van God aan dat zijn werk was volbracht en dat het
karakter van de Vader aan de mensen werd
geopenbaard. {ST 20 januari 1890, par. 9}
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