
Wie is die God?

Hij is de Heer, die aan allen leven en bestaan geeft, de Beschikker, de enige Machthebber over
hemel en aarde.Aan Hem behoort het heelal (Rom.11:36). Hij heeft het naar Zijn Plan en voor
Zijn wil geschapen. Hij wijst allen in ruimte en tijd zijn plaats aan (Openb.4:11). Ook aan u,
die dit leest!

Waarin openbaart deze God Zich?

Hij spreekt tot u in Zijn schepping (Rom,1:20; Ps.19:1-6). Hij openbaart Zich in de wereld- en
mensengeschiedenis, die zich voltrekt naar het raadsbesluit van Zijn wil (Jes.46:9-10;
Ef.1:11). Hebt u nooit iets van Zijn handelen in uw eigen leven gemerkt?
Eertijds sprak God door engelen en profeten tegen de mensen. Maar het duidelijkst en meest
liefdevol spreekt Hij in Jezus Christus, Die in het vlees geopenbaard werd en aan het
vloekhout stierf – ook voor u!

De ‘Heilige Schrift’ , maar vooral de woorden die ons via de brieven van de apostel Paulus
bereiken, zijn de woorden van de opgestane en verheerlijkte Christus, Die nu aan de rechter
(hand) van God zit. Het zijn Gods woorden, gericht tot u, beste lezer.

Wat wil deze God?

Wat Hij niet wil , is dat Zijn schepping verloren gaat. Zijn doel is het totale heelal compleet te
maken en tot een heerlijke voltooiing te brengen (Ef.1:22-23). Hij spreekt: ‘Zie, Ik maak alle
dingen nieuw’ (Openb.21:5). God wil niet de dood van Zijn schepselen en daarom heft Hij de
dood uieindelijk op (1 Cor.15:26). De dood is begrepen in de overwinning die Jezus Christus
aan het kruis behaalde, om op een door God vastgesteld moment verslonden te worden (1
Cor.15:54). Evenals in Adam alle mensen sterven, zo worden in Christus allen levend
gemaakt, d.w.z.: zij ontvangen onvergankelijk leven (1 Cor.15:22)

God wil niet de verdoemenis en ‘eeuwige’ straf van de zondaar.

God wil dat alle mensen gered worden en tot de heerlijke kennis van de waarheid komen (1
Tim.2:4)

God wil voor u, beste lezer, Alles zijn!

Gods weg tot dat doel

is een bewijs van Zijn onuitsprekelijke wijsheid en een openbaring van de enige soevereine
Heerser. Hij heeft alle mensen in weerspannigheid besloten, om Zich zo over alle mensen te
kunnen ontfermen (Rom.11:32). God leert de mensen het kwaad kennen om hen daardoor te
verootmoedigen. God leidt naar Zijn wil door de nacht naar het licht, door de dood tot leven,
door zwakheid tot kracht, door vergankelijkheid tot onvergankelijkheid, door ervaring van de
zonde tot kennis van Zijn overstromende genade.

Deze weg van God met Zijn schepping is tevens de weg waarlangs Hij Zich openbaart in
Christus Jezus, wan ‘God was in Christus, de wereld met Zich verzoenende’ (2 Cor.5:19).
Christus is Gods zichtbare Beeld tot redding van de zondaar. In volkomen overeenstemming
aan de wil van Zijn Vader gaf Christus Zich in zelfontlediging, zelfvernedering en
gehoorzaamheid tot en met de dood van het kruis voor ons over (Fil.2:5-8).



Als u mag geloven, dat Hij dat ook voor u deed, kunt u, die onder de zonde besloten werd en
ver van God verwijderd was, zich nu, door de geloofsdaad van Jezus Christus, geborgen
weten in God (Gal.3:22).
U bent absoluut niet ‘onwaardiger’ dan de grote zondaar Paulus, die ons door  God als
voorbeeld werd gesteld (lees daarover 1 Tim.1:12-16). Doordat Christus zichzelf vernederde,
heeft God Hem bovenmate verhoogd. Voor Hem zal zich dan ook eens – overweldigd door
deze liefde – elke knie buigen en elke tong recht uit het hart belijden, dat Hij Heer is tot eer
van God, Die dan de Vader van alle mensen zal zijn (Fil.2:9-11). Ook u zult op dat moment
niet ontbreken!

De gehele ‘Heilige Schrift’ – maar vooral de brieven van de apostel Paulus, waarin de
opgestane en verheerlijkte Here tot ons spreekt – zijn Gods woorden, gericht tot u, beste
lezer!

Genade en gericht zijn tijdens de aeonen Gods wegen om uiteindelijk alles in allen te worden
(1 Cor.15:28) en niet alleen maar alles in een handjevol mensen.Ook u zult niet ontbreken!

Zou u niet nu reeds die reddende kracht van de genade willen leren kennen? Begrijp toch, dat
het vonnis dat aan Jezus Christus voltrokken werd, in feite u toekwam en u nu in Hem
gerechtvaardigd bent (Rom.3:21-24). Laat u met God verzoenen!
Dan zult ook u vrede met God hebben (Rom.5:1) en blijvende vreugde in uw hart ervaren.
Geloof alleen, want God verlangt naar u!


