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Geheimenissen
Er wordt in het nieuwe
testament
op
verschillende
plaatsen
gesproken
over
"geheimenissen". Een geheim is
een verborgenheid, die niet
iedereen weet.
Als wij vroeger als kind tegen
elkaar zeiden:
"ik heb een
geheim" … dan werd de
nieuwsgierigheid opgewekt. En
ik hoop dat het zo ook met ons
zal zijn om de geheimenissen
van het Koninkrijk der hemelen
te ontdekken.

Er wordt in de bijbel gesproken
over meerdere geheimenissen
maar op twee plaatsen wordt
gesproken over een groot
geheim; en laten we met één van
die grote geheimen beginnen.
In 1 Tim. 3:16a staat: En buiten
twijfel, groot is het geheimenis
der godsvrucht: Die Zich
geopenbaard heeft in het vlees.
De Staten-Vertaling zegt hier:
En buiten alle twijfel, de
verborgenheid der godzaligheid
is groot: God is geopenbaard in
het vlees.

Jezus zei tegen zijn discipelen in
Mt. 13:11 "u is het gegeven de
geheimenissen
van
het
Koninkrijk der hemelen te
kennen, maar hun is dat niet
gegeven".

Het is dus een groot geheim; het
is een geheimenis om tot een
godvruchtig leven te komen. En
dat geheimenis is, dat God
geopenbaard is in het vlees.

Zijn we er levendig in
geïnteresseerd
om
de
geheimenissen
van
het
Koninkrijk der hemelen te
kennen, dan wil God ze ook aan
ons openbaren. Dan wordt het
ons – zoals Jezus zei – gegeven.

Wat wil dat zeggen, want ieder
christen gelooft wel dat Jezus
een lichaam had. Dat is dus niet
het geheimenis dat Jezus in een
lichaam kwam. Maar er staat
dan ook: Die geopenbaard is in
het vlees!
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Nu is het de vraag: in wat voor
vlees kwam Jezus??
Het
antwoord staat in Romeinen 8:3

Hij op gelijke wijze daaraan
deel gekregen, opdat Hij door
zijn dood hem, die de macht
over de dood had, de duivel, zou
onttronen.

Want wat de wet niet vermocht,
omdat zij zwak was door het
vlees; God heeft, door zijn
eigen Zoon te zenden in een
vlees, aan dat der zonde gelijk,
en wel om de zonde, de zonde
veroordeeld in het vlees,

Hier staat dus dat de kinderen
(en dat zijn wij) deel hebben aan
bloed en vlees maar er staat ook
dat Hij op gelijke wijze daaraan
deel gekregen heeft.

God zond dus zijn eigen Zoon in
een vlees aan dat der zonde
gelijk. Dat wil zeggen: in het
vlees van de gevallen Adam. In
een vlees wat wij hebben.
Laatst hoorde ik dat een broeder,
die een bijbelstudie leidde,
gezegd had dat het bloed van
Jezus heel ander bloed was dan
wij hebben. Hij stelde eigenlijk
dat Jezus ander bloed en vlees
had als wij.
Dat is echter niet schriftuurlijk
want er staat in Hebr. 2:14 het
volgende:
Daar nu de kinderen aan bloed
en vlees deel hebben, heeft ook

Dus Hij had hetzelfde bloed en
vlees als wij.
En daardoor kon Hij ook
verzocht worden op gelijke
wijze als wij en kan Hij ook
meevoelen
met
onze
zwakheden. Dat staat in Hebr.
4:15/16
Want
wij
hebben
geen
hogepriester, die niet kan
medevoelen
met
onze
zwakheden, maar een, die in
alle dingen op gelijke wijze als
wij is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen.
Wij hebben een hogepriester, die
kan meevoelen met onze
zwakheden.
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Wat is dan onze zwakheid?
Onze zwakheid is, dat wij een
vlees hebben waar geen goed in
woont. En omdat wij een vlees
hebben, waar geen goed in
woont, worden wij verzocht, op
de wijze zoals in Jac. 1:14/15a
staat:
Maar zo vaak iemand verzocht
wordt, komt dit voort uit de
zuiging en verlokking zijner
eigen begeerte. Daarna, als die
begeerte bevrucht is, baart zij
zonde.
In alle dingen op gelijke wijze
als wij zoals hierboven
omschreven staat - werd Jezus
verzocht. Maar de begeerte werd
bij Hem nooit bevrucht en Hij
heeft nooit gezondigd.
Jezus heeft de zonde nooit
gekend want men kent de zonde
pas, als men de zonde doet. Dus
Jezus kan niet meevoelen in het
zondigen zelf want dat heeft Hij
nooit gedaan. Maar Hij kan wel
meevoelen met onze zwakheden
omdat Hij op dezelfde wijze als
wij verzocht werd.

Hb. 4:16 Laten wij daarom met
vrijmoedigheid toegaan tot de
troon der genade, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en
genade vinden om hulp te
verkrijgen te gelegener tijd.
Er is een troon der genade in de
hemel. Daar kunnen wij met
vrijmoedigheid naar toegaan.
En wat kunnen we daar
ontvangen? Barmhartigheid!
Daar ontmoeten wij een
barmhartige Hogepriester, die
precies weet, wat er in ons om
gaat en wat er in ons woont.
En wat kunnen wij nog meer
krijgen?
We kunnen daar
genade vinden. Genade is niet
alleen vergeving, maar ook hulp.
Er staat immers: opdat wij
barmhartigheid ontvangen en
genade vinden om hulp te
verkrijgen.
Dat is dus hulp vóórdat het mis
gaat.
Wanneer
boomtak

iemand aan
hangt boven

een
een
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afgrond, en Hij moet loslaten
omdat hij niet op tijd hulp krijgt,
dan valt hij naar beneden. Maar
krijgt hij op de juiste tijd hulp,
dan valt hij niet naar beneden.
En die hulp – te gelegenertijd –
wil Jezus ons geven. Laten we
daarom gebruik maken van die
troon der genade. Hulp zoeken
bij de troon der genade.
Daar ontmoeten we Jezus, die
met ons kan medevoelen
Johannes schreef in 1 Joh. 4:1/2
het volgende:
Geliefden, vertrouwt niet iedere
geest, maar beproeft de geesten,
of zij uit God zijn; want vele
valse profeten zijn in de wereld
uitgegaan.
Hieraan onderkent gij de Geest
Gods: iedere geest, die belijdt,
dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, is uit God.
Zo hebben we dus iets van het
grote geheimenis der godsvrucht
mogen ontdekken.

En nu gaan we naar een tweede
geheimenis en dat geheimenis
staat in Col. 1:26/28 waar staat:
Het geheimenis, dat eeuwen en
geslachten lang verborgen is
geweest,
maar
thans
geopenbaard aan zijn heiligen.
Hun
heeft
God
willen
bekendmaken, hoe rijk de
heerlijkheid van dit geheimenis
is onder de heidenen: Christus
onder u, de hoop der
heerlijkheid.
Letterlijk staat er in de
grondtekst en zo staat het ook in
de zgn. King James version:
Christ in you, the hope of glory
Christus in u, de hoop der
heerlijkheid.
En God wil ook ons bekend
maken, hoe rijk de heerlijkheid
van dat geheimenis is.
Christus in ons. Daar schrijft
ook Paulus over in 2 Cor. 13:5
Stelt uzelf op de proef, of gij wel
in het geloof zijt, onderzoekt
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uzelf. Of zijt gij niet zo zeker
van uzelf, dat Jezus Christus in
u is? Want anders zijt gij
verwerpelijk.
Het gaat hier niet om het gevoel
maar om het geloof. Als u en ik
niet geloven, dat Jezus Christus
in ons is, dan zijn wij
verwerpelijk.
Stel u zelf op de proef! Gelooft
u dat echt! Dan bent u niet
verwerpelijk.
Wat betekent dat zoals in Col.
1:27 staat: Christus in ons, de
hoop der heerlijkheid.
Het betekent niet anders dan dat
Hij door zijn heilige Geest in
ons woont. En als de heilige
Geest in ons woont door het
geloof, dan is Hij niet dood
maar dan leeft Hij.
Dan spreekt Hij, dan geeft Hij
ons raad. Dan leidt Hij ons en
dan is Gods kracht in ons. En
dit alles door het geloof en niet
door het gevoel.

Maar als je het gelooft, dan
komt het ook met het gevoel in
orde en kan je soms ook voelen
dat Hij in je is. Want de vrucht
van de Geest is blijdschap, en
blijdschap vindt meestal niet
plaats zonder onze emoties.
Dan is ook deze kostbare vrucht
van de Geest in ons, namelijk
zelfbeheersing!
Het is niet van ons maar van
Hem en daardoor ook van ons.
Hem verkondigen wij, wanneer
wij ieder mens terechtwijzen en
ieder mens onderrichten in alle
wijsheid, om ieder mens in
Christus volmaakt te doen zijn.
Hoe gebeurd zo iets in de
praktijk?
Er staat "Hem verkondigen wij"
In de verkondiging gaat het er
om dat wij dus het leven van
Jezus verkondigen.
We lezen b.v. in Mt. 5:37 zijn
woorden, die spraken: Laat het
ja, dat gij zegt, ja zijn, en het
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neen, neen; wat daar bovenuit
gaat, is uit de boze.

varen met de woorden er op:
"nooit volmaakt".

In feite zegt Jezus hier:
overdrijf niet, want wat boven
"ja" of boven "nee" uitgaat, is
uit de boze. We hoeven niet te
zeggen: ik zweer het, het is
waar. En we hoeven ook niet te
roepen: "het is absoluut waar"
maar Jezus leert ons eenvoudig:
Laat uw ja ja zijn en uw neen,
neen.

Maar op aards gebied willen wij
het wel volmaakt hebben. We
willen een perfect behangen
kamer en we willen een perfect
werkende PC maar als het om
het geestelijke gaat, willen we
het volmaakte niet.

Als we dit verkondigen, dan
verkondigen wij Hem en wijzen
wij ook ieder mens terecht want
men ontdekt dan het verschil
tussen deze woorden van Jezus
en de eigen praktijk.
En door Hem te verkondigen,
Zijn leven te verkondigen, dan
gebeurd ook dat wat in Col. 1:28
staat namelijk: …
En ieder mens onderrichten in
alle wijsheid, om ieder mens in
Christus volmaakt te doen zijn.
Sommige christenen houden niet
van het volmaakte. Ik zag eens
een binnenvaart schip voorbij

We willen het volmaakte niet,
omdat we denken dat dit te
moeilijk is.
Maar Jezus maakt het simpel en
zegt juist: doe niet zo moeilijk
maar laat "ja" bij u "ja" zijn en
"neen, neen"
En er is niets wat volmaakter is
dan dat.
Daarom zegt Hij ook in Mt. 5:48
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk
uw hemelse Vader volmaakt is.
Hij zegt b.v. ook in Mt. 5:41
Wil iemand u voor één mijl
pressen, ga er twee met hem.
Of, als wij dit principe ook
toepassen die 10 minuten van
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onze tijd vraagt: geef hem als hij
of zij door blijft praten 20
minuten.
Dat is het volmaakte maar als
iemand ons voor één mijl prest,
dan hoeven wij er geen 3 of 4
mijl te gaan. Dat is ook weer
niet het volmaakte.
Dus je moet ook nuchter kunnen
zeggen tegen iemand die te lang
tegen je praat: tot de volgende
keer, vriend.
Geeft iemand je een slag op de
rechterwang, keer hem ook de
andere toe. Er is niets dat
volmaakter is en simpel tegelijk.
Christus in u, de hoop der
heerlijkheid.
Hij leeft in ons door de heilige
Geest en door het geloof. Dus
werkt Hij en spreekt Hij tot ons.
Dus leert Hij ons over alle
dingen.
Geprezen
zij
verborgenheden
geheimenissen
Halleluja !

God,

die
en
openbaart.

