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Gods huidige doel
Met als enige uitzondering dat iemand uit het Woord weet dat hij een kind van
God is door zijn geloof in de persoon en het werk van Jezus Christus, is er
geen belangrijker waarheid voor de gelovige dan te weten wat het huidige
doel van God is. Als we willen wandelen waardig de positie waarin God ons
geplaatst heeft, moeten we niet onwetend blijven ten aanzien van deze grote
waarheid. Vele mensen streven doelen na die tegengesteld zijn aan die van
God omdat zij hiervan geen kennis hebben. Er is geen ervaring door de
kennis die gemoedsrust, standvastigheid en innerlijke vrede geven, zoals die
voortkomt uit de wetenschap te leven in overeenstemming met Gods
tegenwoordige doel. Iedere belijdende christen zou de vragen moeten stellen
en de antwoorden daarop moeten zoeken: wat is Gods huidige doel? Wat
doet God nu? Faalt Hij daarin of is Hij succesvol?
Laat mij, zonder dit onderwerp verder in te leiden, met stelligheid en nadruk
zeggen dat Gods huidige doel is om in de lange geschiedenis van Zijn
omgang met het menselijk ras een volledig verslag te schrijven van de
genade die eigen is aan Zijn karakter.
Daartegenover kunnen we zeggen dat God op dit moment niet Zijn macht,
majesteit, gerechtigheid en oordeel laat zien. Hij bewijst Zijn genade. Dat is
Zijn huidige doel.
Dat werd Zijn doel vanaf het moment dat Hij Zijn doelstellingen met
betrekking tot het koninkrijk opschortte met de afkondiging door Zijn heraut
Paulus, zoals opgetekend in Handelingen 28:28 (zie Seed & Bread,
nummer 11). Dit duurt al meer dan 1.900 jaar en zal voortduren totdat Zijn
verslag over de genade voor Hem bevredigend is afgerond. Dan zal Hij de
heerschappij over de aarde en alle inwoners daarvan overnemen en Zijn
bestuur (bedeling) zal radicaal veranderen: van volkomen genade in absolute
heerschappij.

In Lucas 6:35 ging de Here Jezus, nadat Hij Zijn discipelen had gemaand hun
vijanden lief te hebben, met de verklaring dat zij door zo te doen zonen
(waarachtige uitdrukkingen) zouden zijn van de Allerhoogste, verder met de
verbazingwekkende uitspraak dat ‘Hij goed is jegens de ondankbaren en
bozen.’
De voorstelling van God die in deze woorden naar voren komt, is
tegengesteld aan de opvattingen van vrijwel alle godsdiensten en religieuze
mensen in onze tijd. Zij geloven en verkondigen dat Hij alleen voor goede
mensen goed is en dat niets dan wraak zal neerkomen op de ondankbaren
en bozen. Om goedheid te bewijzen aan ondankbaren en bozen is
ongetwijfeld genade aan het werk en een dergelijke daad vloeit automatisch
voort uit hen die genadig zijn. Het verslag in de Schrift vanaf Genesis 1 tot
Handelingen 28:28 getuigt van Gods genade en van ontelbare genadige
daden die uit Hem voortkwamen, ondanks dat Hij in veel situaties
rechtvaardig handelde en wraak oefende. Nu schrijft Hij echter in de
geschiedenis van Zijn omgang met de mensheid een absoluut en
onweerlegbaar verslag van de waarheid van Zijn woorden in Lucas 6:35,
namelijk dat ‘Hij goed is jegens de ondankbaren en bozen.’
Als God Zijn huidige betoon van genade beëindigt, kan niemand Zijn genade
meer in twijfel trekken. Als iemand dat zou doen, kunnen we wijzen op het
verslag dat voor altijd het positieve bewijs levert dat Hij de God van alle
genade is (I Petr. 5:10). Dit betoon van Zijn genade vindt nu plaats, onder het
bestuur van genade, waarin elke daad van God er een is van liefde en
welwillendheid voor hen die dat niet verdienen en wel in die mate dat als Hij
niet in genade kan handelen, Hij helemaal niet zal handelen. Hij zal niet
toestaan dat er ook maar iets gebeurt in Zijn huidige werk waardoor Zijn
verslag van genade zal worden verstoord. En hoewel we op dit moment het
verslag van de genade die Hij betoont niet kunnen nalezen of naspeuren,
aangezien al Zijn tegenwoordige werken van genade onnaspeurlijk zijn
(Ef. 3:8), toch is elke dag een dag van de genade Gods voor de wereld en
van bijzondere genade voor hen die nu geloven.
Als we beseffen dat de woorden genade en heerschappij uitdrukkingen zijn
van de polariteit in Gods karakter, zal dat ons bijzonder helpen om Gods
huidige doel te begrijpen. Hij is ‘de God van alle genade’ (I Petr. 5:10) en Hij
is ‘de Rechter der ganse aarde’ (Gen. 18:25). Als Rechter van de ganse
aarde, moet Hij doen wat recht is, dat is rechtvaardig en rechtmatig besturen.
Als God van alle genade, zal Hij genade betonen. Dat zijn evenwel zulke
verschillende principes, dat Hij niet beide op dezelfde tijd met betrekking tot
hetzelfde geval kan doen. Aangezien God Zich in de periode voor
Handelingen 28:28 niet had verplicht tot een specifieke wijze van omgaan
met de mensheid, was Hij vrij om zowel genade te tonen als recht te spreken.
Er kunnen veel voorbeelden van beide worden aangehaald.
God heeft Zichzelf nu verplicht om genadig te handelen. Dat heeft Hij

op Zijn woord te nemen en onze gedachten daarnaar te richten. Dat is de
grote waarheid die is geopenbaard in de latere brieven van Paulus, in het
bijzonder in Efeze en Colosse (zie Ef. 3:2).
Wanneer niet wordt onderkend dat God zowel de God van genade is, als de
God van heerschappij, zullen we een eenzijdige opvatting van Gods karakter
hebben, als gevolg van het slechts geloven van een gedeeltelijke waarheid.
Als mensen beweren dat wegens de grote liefde van God geen mens ooit
gestraft zal worden, ontkennen zij één zijde van Zijn karakter. Zij leggen de
nadruk op de God van genade en negeren de God van heerschappij. Hij
heeft in het verleden gestraft en dat zal Hij ook in de toekomst doen. Het
kennelijke feit dat Hij de mens in onze tijd niet straft, is het duidelijk bewijs
van Zijn tegenwoordig bestuur, namelijk dat Hij met allen genadig omgaat.
Het is geen indicatie dat Hij niet meer de Rechter van de hele wereld zou zijn,
Die zal doen wat recht is op die dag waarop elke zonde en overtreding de
rechtmatige straf of vergelding ontvangt (Hebr. 2:2; 12:23).
De mensheid zal nog een volledige en openlijke uiting zien en ervaren van
Gods heerschappij. Hij zal de kracht en de principes, de methoden en
moraal, de gerechtigheid en rechtvaardigheid, het licht en leven, de genezing
en gezondheid, de voordelen en zegeningen daarvan meemaken. ‘Alle
mensen verkondigen Gods daad, en slaan acht op zijn werk’ (Ps. 64:10).
Onder het bestuur van de goddelijke heerschappij zullen mensen uit ervaring
de Rechter van de ganse aarde leren kennen en zien dat Hij recht doet. Op
die dag zullen ze in staat zijn een volledige vergelijking te maken tussen de
heerschappij van God en de heerschappij van mensen en zij zullen de laatste
voor altijd verwerpen.
Dat zou de wereld hebben gezien en ervaren als God Zijn koningschap niet
had uitgesteld aan het einde van de Handelingentijd. De basis voor de
volkomen openbaring van Gods rechtvaardige regering, het geopenbaarde
koninkrijk van God, was gelegd in die drieëndertig jaar. De stadia van halm
en aar (zie Marc. 4:26-29) van het koninkrijk waren voltooid. De tijd voor het
stadium van het ‘volle koren in de aar’ was aangebroken (zie Seed & Bread,
nummer 48). Maar dit alles is uitgesteld door God opdat een ander doel
bereikt zou worden, dat buitengewoon essentieel was om de mensen de God
van alle genade te leren kennen. Dat doel was een geheim dat alleen aan
God bekend was, totdat Hij het openbaarde aan de apostel Paulus.
God bereikt op dit moment Zijn doel elke dag en in elk opzicht. Hij faalt in
geen enkel opzicht ten aanzien van de doelstellingen die Hij heeft. Elke
nieuwe dag op de kalender voegt weer een bladzijde toe aan het verslag over
Zijn genade. Dit verslag ligt op dit moment niet voor ons open. Alles wat Hij
doet is verborgen. Zijn werken zijn onnaspeurlijk. Er zal evenwel een dag
komen waarop de verborgen werken van God in deze bedeling zullen worden
geopenbaard zodat zij onderzocht kunnen worden. Dan zullen we staan met
ogen die werkelijk kunnen zien en we zullen terugblikken op 1.900 jaar van

de geschiedenis en weten en de wereld verkondigen dat Hij werkelijk de God
was van alle genade.
Aangezien Gods tegenwoordig bestuur er een is van genade, zoals Paulus
ongetwijfeld verkondigt in Efeze 3:2, kan het geen bestuur van heerschappij
zijn, zelfs niet ten dele. In Efeze 4:32 verklaart Paulus dat God genadig met
ons omgaat, een grote waarheid die verborgen is onder de foutieve vertaling
van CHARIZOMAI. In dit gedeelte komen we dit woord tweemaal tegen. Het
betekent ‘genadig omgaan met,’ wat door de meeste vertalers wordt
genegeerd omdat zij niets weten van Gods tegenwoordige bedeling van
genade, Zijn manier van omgaan met de mensheid in deze bedeling en Zijn
huidige doel met een dergelijk overvloedig betoon van genade zoals in dit
gedeelte wordt uiteengezet.
Een ander belangrijk gedeelte in verband met Gods bedoeling voor deze tijd
is II Timotheüs 1:9. Ook dit gedeelte is zo zwak vertaald dat de machtige
boodschap ervan is afgevlakt. Hier zou in een nauwkeuriger en meer
letterlijke vertaling staan: ‘Die ons redt en ons plaatst in een heilige positie,
niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met
Zijn eigen doel, namelijk de genade die ons geschonken is in Christus Jezus
voor aionische tijden.’
Wij zijn de bijproducten van Gods tegenwoordige betoon van genade. Hij is
genadig voor allen met de bedoeling een verslag te schrijven van Zijn
genade. Als onbetwistbare daden van genade heeft Hij ten aanzien van ons
gehandeld en is naar ons gegaan door vriendelijk op de deur van ons hart te
kloppen. Als we de deur in Zijn gezicht dichtslaan, als we Hem onze rug
toekeren, zal toch Zijn genadig handelen worden toegevoegd aan het verslag
en, te zijner tijd, getuigen van de genade die Hem eigen is.
De verklaring dat God het kwaad zo lang laat voortduren, Zijn huidige zwijgen
ten aanzien van de vele en duidelijke misstanden en Zijn dulden van de
werken van satan kunnen alleen worden verklaard als we beseffen dat God
een ander doel voor ogen heeft. Hij is zeer betrokken bij die doelstelling en
de volledige openbaring van Zijn karakter aan de mens. Wat Hij nu aan het
doen is, doet Hij voor Zijn eigen naam.
God doet nu alles wat nodig is om voor altijd, boven elke twijfel verheven, aan
te tonen dat Hij de God is van alle genade. Dat doet Hij nu. Dat is Zijn huidige
doel.

