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Het karakter van
de Vader en de Zoon
en het karakter van de satan
Vermoedelijk ligt tussen het
eerste en tweede vers van
Genesis 1 een lange periode van
geologische formaties.
Vers 1 toont aan, dat "in den
beginne" de schepping van
hemel en aarde plaats vond maar
er staat niet bij, wanneer dit
begin was. Het kan miljarden
jaren geleden geweest zijn of
langer, we weten het niet.
De wetenschap zegt in ieder
geval dat het miljarden jaren
geleden was dat de aarde
ontstaan is. De Bijbel zegt
slechts:
In den beginne schiep God de
hemel en de aarde.
Wanneer dat "begin" geweest is,
weten we niet.
We lezen verder in vers 2a: De
aarde nu was woest en ledig, en
duisternis lag op de vloed.

Er kan met grote zekerheid
gesteld worden, dat de aarde die
God geschapen had, onmogelijk
woest en ledig kon zijn, want
Gods schepping is altijd
volmaakt.
God
schepping
is
altijd
volmaakt en Hij schept niet een
aarde die woest en ledig is.
Dat staat ook in Jesaja 45:18
waar staat:
Want zo zegt de Here, die de
hemelen geschapen heeft – Hij
is God – die de aarde
geformeerd en haar gemaakt
heeft,
Hij
heeft
haar
gegrondvest; niet tot een
baaierd
heeft
Hij
haar
geschapen … enz.
Wat betekent dat woord:
baaierd.
Het is een oud
Nederlands woord en in een
nieuw Nederlands woordenboek
staat het woord "baaierd" er niet
meer in.
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De Staten-Vertaling gebruikt het
woord "woest" en de herziene
Statenvertaling gebruikt het
woord "ledig" en dat zijn nu
precies de twee woorden, die in
Genesis 1:2 voorkomen.
Met andere woorden:
Gods
schepping is volmaakt en Hij
heeft de aarde niet woest en
ledig geschapen.
Daarom veronderstellen velen,
dat tussen de verzen 1 en 2 een
ontzaglijk drama ligt, namelijk
de val van satan, eens de
lichtvorst, eens de overdekkende
wonderschone cherub, van wie
in Ezechièl
28:13-15 wordt
gezegd:
13 In Eden waart gij, Gods hof;
allerhande edelgesteente
overdekte u: rode jaspis.

Van goud was het werkstuk,
waarin zij waren gevat en aan u
vastgehecht; toen gij geschapen
werdt, waren zij gereed.
De satan – eens een engel des
lichts met de naam Lucifer – is
een geschapen wezen.
14 Gij waart een beschuttende
cherub
met
uitgespreide
vleugels; Ik had u een plaats
gegeven: gij waart op de heilige
berg der goden, wandelend te
midden van vlammende stenen.
Een cherub is een engel, die
dicht bij de troon van God mag
zijn. In Ezechiël 1 en in Jesaja 6
en in Openbaring 4 wordt
gesproken over vier cherubs als
troonbewakers.

Waarom rode jaspis? Omdat er
ook witte en groene jaspis
bestaat.

15 Onberispelijk waart gij in uw
wandel, vanaf de dag dat gij
geschapen werdt totdat er
onrecht in u werd gevonden.

Chrysoliet en prasem, turkoois,
chrysopraas
en
nefriet,
lazuursteen,
hematiet
en
malachiet.

Er kwam dus een moment, dat
in deze machtige engel Lucifer,
deze cherub die veel macht had
– en misschien wel de
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machtigste van alle engelen was
– die zuiver en onberispelijk
was vanaf de dag dat hij
geschapen werd, totdat er
onrecht in hem werd gevonden.
Over God, de Allerhoogste, staat
geschreven in 1 Johannes 1:5:
God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis.
Daarom is de zonde nooit uit
God voorgekomen; Hij is licht
en in Hem is in het geheel geen
duisternis.
Voordat God de mensen ging
scheppen, schiep hij de engelen.
De Heere schiep ze niet
zogezegd met een ingebouwde
chip, zodat zij Hem automatisch
zouden gehoorzamen in alles,
maar Hij schiep ze met de
mogelijkheid om zelf keuzes te
maken.
Hij schiep ze dus met een zekere
speelruimte om zelf te beslissen.
Het maken van schepselen, die
zelf keuzes kunnen maken,
houdt ook een zeker risico in.

Maar dat wil niet zeggen dat het
kwade uit God is voortgekomen.
Het kwade bestond gewoon niet.
Dat ook de mens geschapen
werd met een vrije wil om te
kiezen en dingen te benoemen,
blijkt uit Genesis 2:19
En de Here God formeerde uit
de aardbodem al het gedierte
des velds en al het gevogelte
des hemels.
Ook bracht Hij het tot de mens,
om te zien hoe deze het noemen
zou; en zoals de mens elk levend
wezen noemen zou, zo zou het
heten.
Als Hij van tevoren wist hoe de
mens dat dier zou noemen, zou
het een oninteressante vertoning
voor God zijn, want Hij wist het
toch al van te voren.
Hieruit zien we de speelruimte
van de mens en de mogelijkheid
van de mens om dingen te
benoemen.
God bracht b.v. een groot dier
met een slurf tot Adam en Adam
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noemde toen dat grote dier
"Olifant" en toen zei God: Zo
zal hij voortaan heten, zoals de
mens die naam zelf gekozen
heeft.
God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis. Jezus
zegt dan ook van de satan in
Johannes 8:44
Gij hebt de duivel tot vader en
wilt de begeerten van uw vader
doen.
Die
was
een
mensenmoorder
van
den
beginne en staat niet in de
waarheid, want er is in hem
geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij naar zijn aard, want
hij is een leugenaar en de vader
der leugen.
Niet God is dus de vader der
leugen en niet uit God is het
kwade
en
de
leugen
voorgekomen, maar satan is de
vader der leugen. Door de satan
ontstond het beginsel der zonde.
God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis en

Jacobus 1:16/17 zegt ons dat
wij in dit opzicht niet moeten
dwalen.
Dwaalt niet, mijn geliefde
broeders. Iedere gave, die goed,
en elk geschenk, dat volmaakt
is, daalt van boven neder, van
de Vader der lichten, bij wie
geen verandering is of zweem
van ommekeer.
De duivel zondigde geheel uit
eigen beweging.
Er was
niemand die hem verleidde en
daarom blijft hij ook duivel voor
eeuwig.
De duivel is de verpersoonlijkte
haat. Mogelijk was hij eertijds
de machtigste van alle engelen.
Men kan ook zeggen dat hij de
vader is van alle kwaad want
Jezus zegt van hem in Johannes
10:10
10 De dief
stelen en
verdelgen;
opdat zij
overvloed.

komt niet dan om te
te slachten en te
Ik ben gekomen,
leven hebben en
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11 Ik ben de goede herder. De
goede herder zet zijn leven in
voor zijn schapen.
De duivel is uit zichzelf
gevallen; hij verhoogde zichzelf
en wilde als God zijn. We lezen
daar iets over in Jesaja 14:12 t/m
15:
12 Hoe zijt gij uit de hemel
gevallen, gij morgenster, zoon
des dageraads; hoe zijt gij ter
aarde geveld, overweldiger der
volken!
13 En gij overlegdet nog wel: Ik
zal ten hemel opstijgen, boven
de sterren Gods mijn troon
oprichten en zetelen op de berg
der samenkomst ver in het
noorden;
14 Ik wil opstijgen boven de
hoogten der wolken, mij aan de
Allerhoogste gelijkstellen.
15 Integendeel, in het dodenrijk
wordt gij neergeworpen, in het
diepste der groeve.
Zichzelf
verhogen
is
de
gezindheid van satan. Er staat

dus van hem: 14 Ik wil opstijgen
boven de hoogten der wolken,
mij aan de Allerhoogste
gelijkstellen.
Maar
hij
zal
worden
neergeworpen in het diepste der
groeve.
Men kan ook
veronderstellen dat hij het
slechtste en duisterste plekje zal
krijgen in de poel des vuurs.
Hoogmoed is dus de gezindheid
van satan. Maar nederigheid is
de gezindheid van Jezus. We
lezen daarover in Filip 2:5-11
5 Laat die gezindheid bij u zijn
welke ook in Christus Jezus
was,
6 Die, in de gestalte Gods
zijnde, het Gode gelijk zijn niet
als een roof heeft geacht,
Hier staat dus duidelijk dat
Jezus God gelijk was. Maar Hij
heeft dat niet als een roof
geacht, want Hij wilde ook
graag dat wij deel zouden
krijgen aan Zijn beeld.
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7 Maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een
dienstknecht heeft aangenomen,
en aan de mensen gelijk
geworden is.
Er staat hier dat Jezus Zichzelf
ontledigd heeft. Waar heeft Hij
zich dan van ontledigd? Van
het Gode gelijk zijn om de
mensen gelijk te kunnen
worden.
En dat niet alleen, maar Hij
heeft de gestalte van een
dienstknecht aangenomen.
Hij kwam hier op aarde niet in
de gestalte van een keizer of
koning. Dan zouden wij Hem
ook moeilijk hierin kunnen
navolgen.
Maar Hij kwam in de gestalte
van een dienstknecht. Hij kwam
om te dienen en te geven.
8 En in zijn uiterlijk als een
mens bevonden, heeft Hij Zich
vernederd en is gehoorzaam
geworden tot de dood, ja, tot de
dood des kruises.

Het leven van Jezus begon in
een kribbe – een armelijke
dieren voederbak en eindigde
aan het kruis, de plaats der
verachten waar Hij hing - alsof
Hij een crimineel was - tussen
twee moordenaars.
9 Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de
naam
boven
alle
naam
geschonken.
En dat is de naam Kurios, de
naam van de God van Israël en
een hogere naam kon Hij niet
krijgen.
10 Opdat in de naam van Jezus
zich alle knie zou buigen van
hen, die in de hemel en die op
de aarde en die onder de aarde
zijn,
11 En alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer
van God, de Vader!
Jezus dacht en denkt niet aan
Zichzelf. Hij was en is zonder
zelfzucht.
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12a Daarom, mijn geliefden,
gelijk gij te allen tijde
gehoorzaam zijt geweest, blijft,
niet alleen zoals in mijn
tegenwoordigheid, maar nu des
te meer bij mijn afwezigheid, uw
behoudenis bewerken met vreze
en beven.
12b Want God is het, die om
zijn welbehagen zowel het
willen als het werken in u werkt.
Hier volgt nu een liefdevolle
oproep van Paulus om ernst te
maken met de navolging van
Christus. Leef om te dienen en
te geven, zoals Jezus deed.
En dat niet alleen, als men onder
broeders en zusters is, maar des
te meer als men in het leven van
alledag is.
En vers 12 eindigt met een
prachtige belofte, namelijk dat
"God zowel het willen als het
werken in ons werkt."
Men kunt dan kort gezegd
zeggen: ik wil het en ik doe het,
want God werkt dit in mij. Ik
wil dienen en ik wil geven. Ik

wil de allerlaatste en aller
dienaar zijn omdat God dit in
mij werkt.
Kort gezegd: Werk, want God
werkt in u.
14 Doet alles zonder morren of
bedenkingen,
opdat
gij
onberispelijk
en
onbesmet
moogt zijn.
Als God zowel het willen als het
werken in ons werkt, dan is dit
ook helemaal mogelijk. Een
leven waarbij we alles zonder
morren, dat is zonder mopperen
of bedenkingen willen doen.
Wat zijn we dan: onberispelijk
en onbesmet.
Zo eenvoudig: God werkt in
ons het willen en het werken.
Doe dan alles zonder mopperen
en met als gevolg: onberispelijk
en onbesmet.
15 Onbesproken kinderen Gods
te midden van een ontaard en
verkeerd geslacht, waaronder
gij schijnt als lichtende sterren
in de wereld.
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Dan worden wij onbesproken
kinderen Gods; kinderen Gods
die dankbaar en blij door het
leven gaan. Ze mopperen niet
over hun man of vrouw of over
het weer.
Het moreel in de wereld
veranderd snel. Wij wonen en
leven temidden van een ontaard
en verkeerd geslacht.
En wij mogen daaronder
schijnen als lichtende sterren in
deze wereld. Dat zijn prachtige
woorden: schijnen als lichtende
sterren.
16 Het woord des levens
vasthoudende, mij ten roem
tegen de dag van Christus.
Dit zijn woorden des levens, die
wij hier van Paulus lezen. Die
woorden zullen wij vasthouden.
17 Maar ook indien ik geplengd
wordt bij de offerande en de
eredienst van uw geloof,
verblijd ik mij, en ik verblijd mij
met u allen.

Paulus had het zo: Zelfs als ik
straks onthoofd zou kunnen
worden, dan zal ik mij nog
verblijden.
18 Verblijdt gij u evenzo en
verblijdt u met mij.
Ja, laten we ons altijd en overal
in de Heere verblijden, onder
alle wisselende omstandigheden
van het leven.
De duivel is een slechte duivel
en alles wat hij te bieden heeft,
is bedrog.
Jezus kwam om ons leven en
overvloed te geven. Hij is het
waard om nagevolgd te worden.
De weg naar beneden, zonder
zelfzucht of ijdel eerbejag. De
weg om te dienen en te geven.
Laten we schijnen als lichtende
sterren in deze wereld en het
woord des levens vasthouden.

