SEED & BREAD
FOR THE SOWER
JES.55:10
FOR THE EATER
korte Bijbelse boodschappen van

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar
Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland
www.lachairoi.org

Nr. 180

Onderzoek naar de waarheid der bedelingen
Gezien de relatie tussen Jesaja 26:10 en de manier waarop God in het
heden omgaat met de mensheid, zou iedereen die de waarheid van God
liefheeft er zeker van moeten zijn dat het principe dat in deze tekst naar
voren wordt gebracht in zijn verstand gegrift staat en een plaats krijgt in
zijn gedachten. Als dat gebeurt, zal er een beter begrip ontstaan van de
tijd waarin we leven en de goddelijke condities waaronder wij bestaan. In
dit gedeelte wordt ons gezegd: ‘al wordt de goddeloze genade bewezen,
hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en
de majesteit des HEREN ziet hij niet.’
Men zou op grond van deze woorden wellicht veronderstellen dat God
nooit iemand genade zal bewijzen aangezien dat geen goed gevolg
heeft, maar het getuigenis van het Woord is dat dit juist hetgeen is wat
Hij nu doet.
Het Hebreeuwse woord dat is vertaald met ‘genade’ in deze tekst, komt
in elk opzicht overeen met het Nieuwtestamentische woord voor genade.
Beide woorden betekenen liefde en welwillendheid die betoond wordt
aan mensen die dat niet verdienen. Het woord ‘genade’ dat gebruikt
wordt in de Bijbel vertegenwoordigt Gods volkomen, onbelemmerde
begunstiging van hen die het niet verdienen. Dat verklaart waarom we in
de Bijbel nooit enige vermelding vinden van een ‘genadeverbond,’ een
woord dat in de reformatorische theologie een belangrijke plaats
inneemt. Verbonden geven wederzijdse verplichtingen en werken
belemmerend; er zijn altijd twee partijen bij betrokken en God heeft met
niemand een verbond gesloten om genadig tegenover hem te zijn. Hij is

van nature genadig en Hij is vrij te handelen in genade wanneer en hoe
het Hem behaagt.
Uit een eenvoudige uitspraak in Efeze 3:2 leren we dat Gods huidige
bedeling er een van genade is. We moeten er echter nauwlettend acht
op slaan dat het woord dat in deze tekst met ‘bedeling’ (St.Vert.) is
vertaald, het Griekse woord OIKONOMIA is. Dat woord betekent bestuur
en in naar aanleiding van de vaak gehoorde uitdaging ‘definieer je
woorden,’ wil ik eraan toevoegen dat bestuur in deze studie een ‘wijze
van omgang’ betekent. Laat het voor ieder duidelijk zijn dat ik dit woord
gebruik om er volledig mijn gedachten mee te kunnen onthullen. Ik voel
geen enkele verwantschap met het soort leraar dat het woord ‘bedeling’
gebruikt alsof er een of ander groot mysterie in verborgen zit dat alleen
bekend is aan een kleine kring ingewijde mensen.
Uit het woord OIKONOMIA hebben wij onze Nederlandse woorden
economie en economisch, die beide met beheer en management te
maken hebben. In het vroegste gebruik had dit Griekse woord te maken
met het beheer van een huis of een huishouden, zoals de elementen
‘huis’ en ‘wet’ in dit woord duidelijk laten zien. Tegen de tijd dat het
Nieuwe Testament werd geschreven, had het echter een veel bredere
betekenis gekregen.
Sommige mensen hebben, door zich te baseren op deze vroege
betekenis en door ‘gezin’ en ‘huishouden’ met elkaar te verwarren,
beweerd dat een bedeling of een bestuur van God beperkt moet worden
tot Zijn omgang met Zijn eigen kinderen. Dat is geen gezond onderwijs,
aangezien het niet gebaseerd is op alle feiten die de Bijbel duidelijk leert.
Het woord OIKIA komt 95 keer voor in het Nieuwe Testament en OIKOS
wordt 114 maal gevonden, maar in geen enkele van deze 209 gevallen
is het beperkt tot gezinsleden. Waarom zou iemand dan proberen
OIKONOMIA te beperken tot een gezin, uitsluitend omdat de stam OIKOS
het eerste deel ervan uitmaakt? In Romeinen 16:23 lezen we van
‘Erastus, de rentmeester (OIKONOMOS) der stad.’ Dit zou voldoende
moeten zijn voor allen die het Woord van God toestaan een zaak te
beslechten om aan te tonen dat een bestuur niet is beperkt tot een
gezin, zelfs niet tot een huishouding.
Dat Gods huidige manier van omgaan met de gehele mensheid volledig
genadig is, is een waarheid die door de apostel Paulus is uitgesproken.
De waarheid hiervan wordt aangetoond en bewezen door de hele
menselijke ervaring. Ik daag ieder mens uit te beweren en vervolgens te
bewijzen dat God ooit iets aan hem heeft gedaan anders dan het
betonen van welwillendheid die hij niet verdiend heeft.

Het is mijn stellige overtuiging dat genade als het volkomen principe van
Gods omgang met de mensheid begon met Paulus’ uitspraak in
Handelingen 28:28. Als genade niet iets teweegbrengt in het leven van
een individu, stapt God niet over op een andere manier van handelen. Ik
herinner me goed de diaken in een kerk waar ik voorganger was die
gewoonlijk ernstig bad: ‘Heer tuchtig mij totdat ik ophoud met zondigen.’
Ik was geneigd te beamen dat het inderdaad goed geweest zou zijn als
God de roede had gebruikt, maar het was iets wat God niet zal doen
zolang Zijn manier van handelen in absolute genade is.
Het is zonder meer duidelijk dat absolute genade in de
Handelingenperiode niet de enige manier van God is geweest om met
de mens om te gaan. Zelfs de waarachtige gelovige in de Here Jezus
Christus was er gedurende die periode niet zeker van dat de Heer hem
in elk onderdeel van zijn leven genadig zou zijn, zoals I Corinthe 11:30
duidelijk aantoont. Wanneer ziekte of dood het deel wordt van een
gelovige wegens zijn zonden, dan is het een daad van gerechtigheid,
maar zeker geen daad van genade. Bovendien wisten mensen buiten
Christus in de Handelingenperiode nooit wanneer het zwaard van Gods
wraak op hen terecht zou komen. Zie Handelingen 12:23 voor een
duidelijk voorbeeld hiervan.
De gelovige in de Here Jezus Christus kan er tegenwoordig volstrekt
zeker van zijn dat de enige manier waarop God met de mens omgaat
het tonen van liefde en welwillendheid is voor hen die dat niet verdienen.
Dat wordt duidelijk geopenbaard in Efeze 4:32 waar, wanneer
CHARIDZOMAI beide keren eerlijk wordt vertaald, staat: ‘weest jegens
elkander vriendelijk, gevoelig, ga welwillend met elkaar om, zoals God
om Christus’ wil welwillend met u omgaat.’
Dezelfde waarheid wordt uitgesproken in Kolossenzen 3:13 waar het
woord CHARIDZOMAI tweemaal voorkomt. Als beide keren getrouw wordt
vertaald, staat er: ‘verdraagt elkaar en ga met elkaar welwillend om,
indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here met u
welwillend omgaat, doet ook gij evenzo.’
Ik verwacht echter een veel gestelde vraag: ‘wilt u ons vertellen dat een
gelovige kan leven zoals hij zelf wil zonder dat God er acht op slaat?’ En
mijn antwoord daarop is: ‘nee, zoiets zou ik u niet willen vertellen, maar
ik vertel u dat iemand die leeft zoals hij zelf wil, zich niet kwalificeert als
gelovige in Jezus Christus.’ De gelovige leeft om God te behagen. Een
vraag waarmee ieders geloof getoetst kan worden, is: ‘hoe zou u willen
leven?’
Er zijn veel mensen die willen geloven dat we nu onder een goddelijk
bestuur leven waaronder iedere overtreding en elke ongehoorzaamheid

rechtvaardige vergelding of loon ontvangt en aangezien zij geloven dat
het op die manier gaat, beweren zij ook dat het op deze manier gaat.
Vervolgens proberen ze dit te bewijzen door het leven van slechte
mensen in detail te onderzoeken op aanwijzingen van vreselijke
gebeurtenissen, gevallen van ernstige ziekte, dodelijke ongelukken en
tragedies, waarna ze die aanwijzen als bewijs voor de goddelijke wraak
die gekomen is over de zonde. Zulke dingen gebeuren echter in het
leven van alle mensen, zowel vrome als goddeloze en men zou ze niet
moeten beoordelen als goddelijke vergelding voor zonden die begaan
zijn. Onder de genade kan God iemand genezen van zijn ziekte, maar
Hij legt niemand enige ziekte op. Zijn huidige bestuur is er niet een van
goddelijke gerechtigheid – het is genade alleen.
Dit geeft antwoord op al dat soort vragen als: ‘waarom vernietigt God
satan niet?’ ‘Waarom heeft God Hitler niet tegengehouden?’ en ‘Waarom
liet God toe dat dit vreselijke kon plaatsvinden?’
Te zijner tijd – Zijn tijd, niet de onze – zal God satan vernietigen, maar
verwacht dat niet tijdens Zijn tegenwoordige bestuur van genade. Hij
heeft Hitler niet tegengehouden, want dat zou een daad van goddelijke
gerechtigheid zijn geweest en dat zou het einde hebben betekend van
Zijn langdurig betoon van genade. Hij is nog niet bereid dat te
beëindigen. Aangezien de mens in deze dag ongehinderd zijn gang kan
gaan, kunnen we verwachten dat er vreselijke dingen gebeuren. Gods
oordelen zijn nu nog niet op de aarde. De tijd zal echter zonder twijfel
aanbreken waarin het gebed dat staat opgetekend in Amos 5:24 zal
worden verhoord en het recht als water zal golven en gerechtigheid als
een immer vloeiende beek. Zijn oordelen zullen dan op de aarde zijn en
als dat gebeurt, zullen de inwoners der aarde gerechtigheid leren
(Jes. 26:9). Moge God die dag bespoedigen.
Uit het getuigenis van de Schrift leren we dat vanaf het moment van
Paulus’ belangrijke verklaring in Handelingen 28:28 Gods bestuur een
bestuur van genade is geworden. Vanaf dat moment is Hij óf passief
genadig, óf actief genadig geweest, maar vanaf het einde van
Handelingen heeft Hij, als Hij niet genadig kon handelen, in het geheel
niet gehandeld. En deze hele genadige omgang met de mens vindt
plaats ondanks het feit dat Hij lang geleden heeft aangekondigd door
Jesaja dat als welwillendheid (genade) wordt betoond aan goddeloze
mensen, zij geen gerechtigheid zullen leren.
Dat vertelt ons dat het Gods huidige doel met het betonen van genade
niet is om de wereld te vullen met gelovige rechtvaardige inwoners. Dat
zal te zijner tijd worden bereikt door God, maar dat zal niet het gevolg
zijn van Gods bestuur van genade.

‘Maar wat is dan wel Gods bedoeling met Zijn huidige betoon van
genade?’ Dat is de vraag die door velen gesteld zal worden. Het
antwoord daarop moet beginnen met de verklaring dat Gods huidige
doel met Hemzelf te maken heeft, met Zijn eigen heerlijkheid. Hij is bezig
in de geschiedenis van Zijn langdurige omgang met de mensheid een
volledig en zuiver document te schrijven van de genade die in Zijn
karakter besloten ligt. Onder het bestuur van genade in deze tijd en door
de volbrenging van talrijke genadige daden, legt Hij dit document vast.
Deze dingen worden evenwel alle in het geheim gedaan en het
document zal niet bekendgemaakt worden voor de dag waarop Jezus
Christus geopenbaard zal worden in al Zijn heerlijkheid en de aarde
vervuld zal worden met de kennis van de heerlijkheid des Heren, zoals
de wateren de bodem der zee bedekken.
In Lucas 6:35 vinden we een uitspraak over God van de lippen van de
Here Jezus, waarin ons verteld wordt: ‘Hij is goed jegens de
ondankbaren en bozen.’ Dit vertelt ons dat genade inherent is aan het
karakter van God.
‘Niet waar!’ zullen miljoenen mensen roepen, door de overweging alleen
al verontrust. ‘God is alleen goed voor de dankbare en rechtvaardige
mensen,’ beweren zij. Maar de Here Jezus heeft iets anders beweerd en
we kiezen ervoor Hem te geloven. God is nu bezig de waarheid van
deze uitspraak te bevestigen. Hij is nu bezig door het volbrengen van
genadige daden een document te schrijven van genade dat als
permanent getuigenis zal dienen van de onverdiende welwillendheid die
Hij in de tijd van de grootste zonden van de mens heeft betoond. Dit
getuigenis is een absolute noodzaak om mensen een volledige en
uitgebalanceerde kennis te verschaffen van Hem die zowel de Rechter
van de hele wereld is als de God van alle genade.
Laat ons niet aarzelen om vermaning te aanvaarden die Paulus aan
Timotheüs heeft gegeven: ‘gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade
van Christus Jezus’ (II Tim. 2:1).

