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De essentiële boodschap van Gods Woord
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Gods plan is de mensheid in vernieuwde relatie en actieve partnerschap met Hem te
brengen.
Elke keer dat iemand een Bijbel pakt, opent hij of zij de grootste boodschap die ooit op
aarde is gegeven. Nooit is er iets in de handen van de mensheid gekomen dat ook maar in
de buurt komt van de compleetheid en helderheid of de liefde en genade gepresenteerd in
het Woord van God.
Groter dan de andere overtreffende kwaliteiten is de unieke multidimensionele kracht van
de Bijbel. De Bijbel ademt waarheid die bewezen is in de kracht om mensen te bevrijden.
De Bijbel verandert individuele mannen en vrouwen die gevangen zitten in enig of allerlei
menselijk falen, tilt ze op van egoïsme en zonde naar waardigheid en bestemming door de
kracht van de genade die het openbaart. En de Bijbel geneest de menselijke ziel door zijn
ongeëvenaarde mogelijkheid om liefde te communiceren en te injecteren in en door de
menselijke natuur door de Heilige Geest.
Waarheid, genade en liefde zijn hier overvloedig - maar de kracht die ze begeleidt en in
beweging brengt, is het dynamische verschil in de boodschap van de Bijbel. Van alle
geschriften die het menselijk denken en gedrag hebben beïnvloed, is er geen zoals het
Woord van God in dit opzicht: ontvangen in geloof is het ‘een woord met kracht’.
Het centrale thema van de Bijbel is gericht op kracht, maar niet op de wijze waarop
menselijk denken of menselijke instellingen dat nastreven. De gevallen mens heeft de
neiging bij het denken over kracht enkel te denken in termen van zelfzuchtige
bezitterigheid of overheersende controle. Macht in menselijke handen, los van Gods
omvormende genade in het leven, is ik-gericht, manipulatief, en onvermijdelijk
verwoestend.
Maar de kracht die de Bijbel laat zien, verschilt dag en nacht op ieder punt. De kracht die
door en van het Woord van God stroomt, vindt zijn oorsprong in het hart van Gods liefde
en zijn fundament in de wijsheid van Gods plan. Door Zijn hart en plannen voor ons te
begrijpen, kunnen we de Bijbel benaderen met helderheid en naar behoren. Zijn
wezenlijke boodschap geeft uitdrukking aan Zijn hart en is gericht op de vervulling van
Zijn plannen. De snelste samenvatting van de Bijbelse boodschap zou in drie hoofdpunten
kunnen worden weergegeven: openbaring, verlossing en herstel.
De Bijbelse openbaring helpt ons twee fundamentele feiten te begrijpen:
1. Gods oorspronkelijke en weldadige orde en plan voor de mensheid op aarde, en
2. De misvorming van dat plan door de mensheid door het weigeren van Gods orde.

Verlossing in de Bijbel laat de weg van herstel zien voor zijn orde en plan voor de
mensheid. Het wordt onderwezen in twee delen:
1. In het Oude Testament wordt de weg naar herstel geïntroduceerd door het offersysteem
van bloedverzoening, een voorafschaduwing van een komend plan van uiteindelijke
verlossing.
2. In het Nieuwe Testament, wordt de beloofde verlossing behaald in de persoon Jezus
Christus, door Zijn leven, dood, en opstanding. Door Gods genade in Christus geplaatst,
ervaart de mensheid de verlossing nu gedeeltelijk, en zal die volledig ervaren in de
toekomst.
God biedt de belofte en de mogelijkheden voor het herstel aan iedereen aan die Zijn
verlossing aanvaardt in Jezus Christus. Verlossing richt zich op twee doelen:
1. mensen terug te brengen naar de persoonlijke relatie, intimiteit en partnerschap met
God, zoals Hij het bedoelde vanaf het begin; en
2. om verloste mannen en vrouwen terug te brengen naar hun oorspronkelijke plaats van
heerschappij over alle dingen onder God, en zo het voorrecht en de vreugde van
partnerschap met God te kunnen ervaren.
Deze punten maken de loop van Gods handelen in de Bijbel duidelijk - in zowel verlossing
als herstel. Zijn programma van redding kan gezien worden als een tweevoudig plan,
bedoeld om de mensheid zowel in een vernieuwde relatie als in actief partnerschap met
Hem te brengen. Hoe duidelijker we Gods bedoeling zien in de redding die Hij ons
gebracht heeft, des te groter zal onze verwachting zijn en daarmee onze gereedheid om te
reageren op het volledigste plan van de Vader voor ons. Echt, het duidelijk kunnen vatten
van Gods geopenbaard plan van verlossing en herstel, ligt in de kern van de grote
doorbraak die vandaag plaatsvindt in de wereldwijde kerk.
Een door de Heilige Geest verwekte dynamiek is de gehele kerk binnengedrongen in deze
eeuw. Wat begon met een heilige zoektocht van enkele personen die op zoek waren naar
het ontsluiten van het geheim van de kracht van de eerste gemeente heeft geleid tot een
eeuwdurend ontwaken voor het werk, de bediening, en de gaven van de Heilige Geest. De
indrukwekkende uitwerking hiervan heeft uitgenodigd tot vergelijkingen met de ommekeer
die in de kerk plaatsvond tijdens de Reformatie, meer dan vierhonderd jaar daarvoor. Dit
ontwikkelende, voortgaande werk van vernieuwing door Gods Geest in Zijn
Gemeente/Kerk, heeft er voor gezorgd dat velen erkenden dat de redding van de mensheid
een koninkrijksdoel heeft: ten eerste, het herstel van een voormalige rebel (de mens) door
Goddelijke vergeving, voor vernieuwde gemeenschap met God; en ten tweede, het
opnieuw aannemen van een voormalige heerser (de mens) in zijn voormalige positie tot
gehoorzaamheid en heerschappij onder God.

Het idee van het Koninkrijk van God vindt je dus terug in gehele Schrift. Het vindt zijn
hoogtepunt in de verklaring en bediening van Jezus ‘evangelie van het Koninkrijk’ en Zijn
opdracht aan en toerusting van de gemeente om die boodschap te proclameren en te
demonstreren in de gehele wereld, door de kracht van de Heilige Geest. Totdat gelovigen
de volle betekenis vatten van ‘het evangelie van het Koninkrijk’, kunnen ze de volheid van
Gods bedoeling voor de verlosten missen.
Te veel zien hun redding alleen met betrekking tot de vergeving van hun zonden uit het
verleden, de roeping voor een heilig leven in het heden, en hun hoop op eeuwige vreugde
in de hemel in de toekomst. Hoe gezegend waar en volledig betekenisvol deze dimensies
van redding ook zijn, als redding hiertoe beperkt is, verwaarlozen gelovigen een andere
belangrijke dimensie: de goddelijke bedoeling om de mens te herstellen in het
oorspronkelijke aspect van het ‘regeren’ of ‘heersen’ - de heerschappij (bediening in de
kracht van de Geest) die bedoeld is om toegevoegd te worden aan onze gemeenschap
(vernieuwde intimiteit en kameraadschap met de Vader).
Het ‘kracht’ thema van de Bijbel heeft zo een positief en een negatief aspect. De macht
van God Almachtig, die alle dingen geschapen heeft en vervolgens de mens in heerschappij
plaatste over de aarde, wordt gezien als de bron van alle macht. De kracht van de zonde
om de relatie van de mens met God te verbreken - en daardoor verlies aan bekwaamheid
om te heersen veroorzaakt - wordt gezien als de corruptie van macht. Niet alleen heeft de
mens zijn heerschappij misbruikt en verspeeld door ongehoorzaamheid, maar door zich te
onderwerpen aan zonde gaf hij zijn heerschappij aan de slang, die zo de tijdelijke
zeggenschap greep over de huidige wereldorde.
Het doel van Jezus komst was niet alleen om reddende vergeving te brengen voor een
zondige mens, maar ook om de macht te breken van de zeggenschap die de slang zich
wederrechtelijk heeft toegeëigend. En het doel van Christus in Zijn Gemeente, is de
bediening die Hij begonnen is uit te breiden:
1. de boodschap van koninkrijksgenade en vergeving over te brengen aan verloren
zondaren, opdat ze hersteld mogen worden in de relatie; en
2. de boodschap van koninkrijksautoriteit en heerschappij te verbreiden - over te dragen
door liefde en kracht door de volheid van de Heilige Geest in hun levens, om de banden
van het kwaad te verbreken, de menselijke gebrokenheid en nood te genezen, en opnieuw
beginnen deel te nemen aan de heerschappij van God, voor het volledige herstel van Zijn
Koninkrijk.
Iedere gelovige is én geroepen tot vergeving én tot vervulling door de Heilige Geest. De
vergeving van het heil opent de deur voor vreugdevolle omgang en heilige gemeenschap
met onze Schepper-Vader door het werk van Christus. Dan opent de volheid van het heil de
deur voor een verantwoordelijke groei in partnerschap met onze Verlosser-Redder door de
kracht van de Heilig Geest. Op dat moment heeft ‘het evangelie van het Koninkrijk’ zijn
volste uitdrukking gevonden in onze open harten. Zoals in de gelijkenis van Jezus over de
zaaier, vermenigvuldigt het zaad van de waarheid zich als het in harten valt die helemaal
open staan voor alles wat de verlossing ons verschaft in Christus Jezus.

