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1. Onze Vader 

Toen Jezus eens benaderd werd door Zijn volgers, vroegen zij een zeer 
belangrijke vraag:  

Lukas 11:1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was 
biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: 
Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd 
heeft. 

Het antwoord die Jezus geeft vertelt ons het belangrijkste wat we dienen te 
weten over God. De daad van het gebed is het pogen om met God te 
spreken en te communiceren. De naam die Jezus als eerste punt van 
referentie gebruikt zegt wat de kern identiteit van God en wie Hij is. Dit is 
de manier hoe Jezus ons vertelde als we bidden hoe we ons zullen richten 
tot God.  

Lukas 11:2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze 
Vader, Die in de hemelen zijt! 

Onze Vader. Naast ieder ander aspect dat we bedenken over God, God is in 
de eerste plaats en als belangrijkste een Vader. Deze simpele beschrijving 
zegt ons veel wat God is. Dit vertelt ons dat God boven al het andere een 
relationeel wezen is. Hij wil zich voorstellen in termen van verwantschap. 
De term Vader spreekt niet alleen over de vaardigheden en macht, maar 
het zegt in termen van Zijn relatie en verbondenheid wat Hij is voor het 
heelal. Hij is de Vader en ook de bron van alle dingen. Zo, wat voor een 
soort Vader is God? 

Wanneer Moses eens sprak met God, toen vroeg hij God Zijn heerlijkheid te 
openbaren of dat wat het meest bijzonder was aan God. Dit is hoe God 
antwoorde:  

Exodus 34:5-6 De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk, en 
stelde Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit den Naam des Heeren. Als 
nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: Heere, 



6 

Heere, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van 
weldadigheid en waarheid. 

Let goed op wat God aan Mozes toont: Hij sprak over Zijn karakter. Dit is 
het meest heerlijke aan God, Zijn karakter. Hij is genadig, barmhartig en 
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. In de wereld waarin 
we leven, zijn deze karakteristieken zeldzaam, maar wanneer we die in 
anderen ervaren, is het datgene we zeer waarderen. De apostel Johannes 
vat het karakter van God samen wanneer hij zegt:  

1 Johannes 4:8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want 
God is liefde. 

God is een liefhebbende Vader Die zeer zorgzaam is voor alles in Zijn 
schepping. Hoe omvangrijk is dan Zijn schepping? De Bijbel verteld ons dat 
Hij de Vader van de hele hemel en aarde is.  

Efeze 3:14-15  Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader 
van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de 
hemelen en op de aarde genoemd wordt, 

Het gehele universum is van onze hemelse Vader en iedereen in dit 
universum is een deel van Zijn familie. We mogen misschien in de verleiding 
zijn te denken indien er zoveel mensen zijn dat God niet aan iedereen kan 
denken en sommigen vergeten worden, maar luister goed wat Jezus 
daarover zegt.  

Lukas 12:6-7 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee 
penningskens? En niet een van die is voor God vergeten. Ja, ook de 
haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes 
te boven. 

God vergeet niemand. Hij weet alles over ons en is bijzonder geïnteresseerd 
in ons leven en wat we doen en wat we denken. In feite stopt Hij nooit met 
het denken over ons.  

Psalm 40:6 Gij, o Heere, mijn God! hebt Uw wonderen en Uw 
gedachten aan ons vele gemaakt, men kan ze niet in orde bij U 
verhalen; zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij 
menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. 
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Hij heeft een afgestemd plan voor ons en droomt wat we zouden kunnen 
worden.  

Jeremia 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, 
luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, 
om u een hoopvolle toekomst te geven. (NBG) 

Alles wat goed is dat we hebben komt van Hem.  

Jakobus 1:17 Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, 
van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, 
of schaduw van omkering. 

De schitterenste tentoonspreiding wat God voor ons voelt is wat Hij heeft 
gezegd bij de doop van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus. Dit is wat Hij zei: 

Mattheus 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is 
Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! 

God had Zijn Zoon als mens lief, Hij was zeer tevreden met Hem. Belangrijk 
hieraan is dat in erkenning dat Jezus de Zoon van God is, wij dezelfde 
aanvaarding kunnen ervaren.  

Efeze 1:6  Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij 
ons begenadigd heeft in den Geliefde; 

Wij zullen over de rol van Jezus en waarom Hij naar de aarde kwam en 
waarom wij kunnen en nodig hebben door Hem geaccepteerd te zijn, 
dieper onderzoeken. Maar het belangrijkste dat we hier dienen te 
beklemtonen is dat God een lief hebbende en tedere Vader is, Die een 
diepgaande zorg en geïnteresseerd is in ieder aspect van ons leven.  
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2. Soeverein over alles 

In het vorige hoofdstuk hebben we geleerd dat God een liefhebbende 
Vader is, die steeds aan ons denkt en voor onze toekomst plannen maakt 
en erover droomt. We hebben ook duidelijk gemaakt dat Hij de Vader van 
het hele universum is. In dit deel willen we kijken naar welke 
eigenschappen God veroorloven in deze positie te zijn en die dingen doet, 
die Hij doet.  

Het eerste wat de Bijbel ons vertelt is dat God de Machthebber is en 
oppermachtig over alles.  

1 Korinthe 8:6  Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit 
Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus 
Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. 

1 Timotheus 1:17  Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, 
den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle 
eeuwigheid.  Amen. 

Deuteronomium 6:4  Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig 
Heere! 

De Vader is de enige God, waarvan alles komt. God heeft Zijn macht, 
wijsheid en kennis niet van iemand anders ontvangen. Alles wat we zien 
komt van Hem.  

Jesaja 40:10-15  Ziet, de Heere Heere zal komen tegen den sterke, 
en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon 
is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; 
Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot 
dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met 
Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, 
en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen 
gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft 
den Geest des Heeren bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman 
onderwezen? Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand 
zou geven, en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem 
wetenschap zou leren, en Hem zou bekend maken den weg des 
veelvoudigen verstands? Ziet, de volken zijn geacht als een druppel 
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van een emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, Hij werpt de 
eilanden henen als dun stof! 

Psalm 36: 8-10  Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies 
de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht 
nemen. Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij 
drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. Want bij U is de fontein des 
levens; in Uw licht zien wij het licht. 

God is al tegenwoordig, dit betekent Zijn macht is zonder grensen; er is 
geen einde daaraan. De macht die bestaat in de triljarden en nog eens 
triljarden atomen komt van Hem. Die macht kunnen wij ons niet 
voorstellen. Het is onmogelijk Hem iets te leren, omdat alles wat te weten 
is Hij weet. Wij noemen dit alwetend; alle wijsheid en kennis komt van 
Hem. 

Deze macht en wijsheid vloeit tot ons door Zijn geest, wat lijkt op een rivier.  

Openbaring 22:1  En hij toonde mij een zuivere rivier van het water 
des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des 
Lams. 

Psalm 46:5-6  De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, 
het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden 
van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken 
van den morgenstond. 

Door Zijn geest kan God op alle plaatsen tegelijk zijn. Wij noemen deze 
bekwaamheid altegenwoordig. Nogmaals, dit is iets wat heel moeilijk te 
begrijpen is, maar let eens op wat de Bijbel zegt:  

Psalm 139:7-10  Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou 
ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt 
daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. Nam ik vleugelen des 
dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; ook daar zou Uw hand 
mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. 

Deze rivier is de levensrivier, alle ingrediënten voor het leven zijn in Zijn 
geest en het is Zijn geest in ons dat ons levend houdt en ons hart laat 
pompen.  
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Handelingen 17:24-28  De God, Die de wereld gemaakt heeft en 
alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, 
woont niet in tempelen met handen gemaakt; en wordt ook van 
mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen 
het leven, en den adem, en alle dingen geeft; en heeft uit een bloede 
het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen 
aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren 
geordineerd, en de bepalingen van hun woning; opdat zij den Heere 
zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel 
Hij niet verre is van een iegelijk van ons. Want in Hem leven wij, en 
bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd 
hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 

Samengevat kunnen we nu zien dat er één God is, Die almachtig, alwetend, 
altegenwoordig door Zijn geest is. Alle autoriteit en macht behoort Hem toe 
en aan wie Hij dat ook geeft.  

 
3. De wijsheid van God 

Het zou als een complete verrassing zijn in ons denken indien een wezen 
dat almachtig en alwetend is, zich in een positie zou bevinden, waar Hij niet 
iets zou kunnen doen. Dat iets dat zo belangrijk is, dat God de Vader zonder 
dat iets niet Zijn koninkrijk zou kunnen vestigen.  

Wanneer wij naar de diepere implicaties kijken van het feit dat al het leven, 
kracht en wijsheid van God komt, we ons realiseren dat Hij niet de 
miljoenen bewoners van Zijn universum kon creëren en hun een lijst gaf en 
hun dan zou vertellen die te onderhouden. De bekwaamheid om zich aan 
God te onderwerpen, Hem te vertrouwen en Zijn manier van doen te 
realiseren, zou een deel van de rivier die uit de troon van God vloeit dienen 
te worden.  

Het probleem is dat God zich niet aan iemand anders onderwerpt, noch 
dient Hij te gehoorzamen of hun manier van doen te respecteren, waardoor 
Hijzelf deze dingen niet kon voorzien. In Zijn grote wijsheid, God bracht 
voort een Zoon van Hemzelf, gemaakt naar Zijn exacte eigen beeld, gaf alles 
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wat Hij had aan Zijn Zoon en schiep dan alles door Hem. Let u op het 
volgende:  

Hebreeën 1:1-5  God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de 
vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 
dagen tot ons gesproken door den Zoon; welken Hij gesteld heeft tot 
een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt 
heeft; dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 
uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door 
het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door 
Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der 
Majesteit in de hoogste hemelen; zoveel treffelijker geworden dan de 
engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft. Want tot 
wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden 
heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en 
Hij zal Mij tot een Zoon zijn? 
Johannes 5:26  Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, 
alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in 
Zichzelven; 

Johannes 5:19  Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij 
den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de 
Zoon desgelijks. 

Johannes 8:29  En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader 
heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk 
is. 

Johannes 8:42  Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, 
zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom 
van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij 
heeft Mij gezonden. 

Kolessensen 2:8-10  Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere 
door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der 
mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 
want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; en gij zijt 
in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
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Absoluut alles wat voor God’s universum nodig was beruste in Zijn Zoon; de 
kracht, de wijsheid, het leven, maar ook het vertrouwen en 
gehoorzaamheid, erkenning van de autoriteit van de Vader en een besef 
van de liefde van de Vader en Zijn acceptatie. De Zoon van God is de 
volheid van God zelf en het absolute fundament van God’s koningkrijk.  

Filippenzen 2:9-11  Daarom heeft Hem ook God uitermate 
verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam 
is; opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, 
die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En 
alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid 
Gods des Vaders. 

We zien dus hier dat de Vader Zijn Zoon verhoogde en maakte Hem de 
goddelijke kracht en voorbeeld voor het universum. God zou de geest van 
Zijn Zoon in het leven van iedere geschapen wezen transporteren om hem 
leven te geven, een besef van zegen en de kennis van onderdanigheid en 
vertrouwende gehoorzaamheid. Zonder de geest van Christus is het 
onmogelijk te weten hoe zich te onderwerpen, vertrouwen te geven en 
gehoorzaam te zijn aan God. Let u op wat de Bijbel daarover zegt.  

Openbaring 22:1  En hij toonde mij een zuivere rivier van het water 
des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des 
Lams. 

Johannes 15:26  Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien 
Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die 
van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 

Romeinen 8:9-10  Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den 
Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den 
Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien 
Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; 
maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. 

Dit is waarom Jezus de wijsheid en kracht van God is genoemd. De 
persoonlijkheid van Christus is via de geest van God door het universum in 
iedere geschapen wezen overgebracht. Het is de wijsheid van Christus dat 
in onze harten komt dat ons leert hoe we de Vader lief hebben en 
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gehoorzamen, het is het leven van Christus dat iedere zenuw en vezel van 
ons wezen bezielt en ons levend houdt.  

1 Korintiërs 1:24  Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en 
Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 

1 Korintiërs 1:30  Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons 
geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, 
en verlossing; 

Daarom is het de geest van Christus in een persoon dat hem wijsheid geeft 
om dingen te doen en om rechtvaardig en goed te zijn. Salomo sprak 
hierover en hoe de wijsheid in het universum werkt. Het is interessant om 
hierbij te vermelden dat het geslacht van het woord wijsheid in het Grieks 
vrouwelijk is. Christus zegt hier niet dat de Messias een vrouw is, maar deze 
eigenschap heeft een vrouwelijke kwaliteit. “Het beginsel van wijsheid is de 
vreze des HEEREN …” Spreuken 9:10 (HSV). Christus eert en onderwerpt Zich 
aan Zijn Vader. Het ondergeschikt zijn van Christus aan Zijn Vader heeft een 
tegenhanger in Eva’s ondergeschiktheid aan Adam. Dit is belangrijk 
wanneer we de volgende verzen lezen in Spreuken, omdat daar ook het 
vrouwelijke geslacht wordt gebruikt wanneer er naar ‘Wijsheid’ wordt 
verwezen. 

Spreuken 8:12-21  Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en 
vinde de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heeren is, te 
haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden 
weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden. Raad en het wezen 
zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte. Door Mij regeren 
de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid. Door Mij heersen de 
heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief, die Mij 
liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en 
eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter 
dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn inkomen dan 
uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in 
het midden van de paden des rechts; opdat Ik Mijn liefhebbers doe 
beërven dat bestendig is, en Ik zal hun schatkamers vervullen.  

Hij gaat dan verder en beschrijft hoe God Zijn Zoon voortbracht en sticht.  
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Spreuken 8:22-31  De Heere bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, 
voor Zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd 
geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was 
geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen 
waren, zwaar van water; aleer de bergen ingevest waren, voor de 
heuvelen was Ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de 
velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen Hij de 
hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des 
afgronds beschreef; toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen 
Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte; toen Hij der zee haar perk 
zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de 
grondvesten der aarde stelde; toen was Ik een voedsterling bij Hem, en 
Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht 
spelende; spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen 
zijn met de mensenkinderen. 

Laten we de Vader danken voor de Zoon, want zonder Hem zou het 
universum niet kunnen fuctioneren, niets zou naar behoren werken. Nu 
zien we de volheid van de Godheid samen gebracht. De Vader is de enige 
ware God, dat is de bron van alle dingen. Hij bracht de Zoon voort aan wie 
Hij alles gaf. Uit de Zoon stromen alle ingrediënten die nodig zijn om het 
universum te laten functioneren. De kracht en wijsheid gecombineerd met 
vertrouwen en onderdanige gehoorzaamheid. De persoonlijkheid van de 
Zoon stroomt door het universum door de altegenwoordige geest van God. 
Het is een brilliant systeem en God is uitermate wijs dit zo te creëren.  

Apostel Paulus vat dit goed samen wanneer hij zegt:  

1 Korintiërs 8:6  Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit 
Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus 
Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. 

 
4. Gelijkheid 

In het vorige hoofdstuk bestuurdeerden wij de verbazingwekkende wijsheid 
van God in het leggen van het fundament van het universum. Het 
voortbrengen van een Zoon begiftigt met alle eigenschappen van de 
Godheid voorziet in de volheid van God die overgebracht diende te worden 
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in de harten van alle schepselen via de geest van God. Het volgende dat 
God deed was te voorzien in een essentiële definitie voor gelijkheid voor 
alle geschapen wezens, ongeacht hun positie in de schepping.  

De Vader gaf aan Zijn Zoon autoriteit om gelijk aan Hem te zijn. Let hier 
goed op dat de Zoon’s gelijkheid niet voorvloeide door de macht die Hem 
gegeven was, maar door de autoriteit en zegen van de Vader. Indien de 
Zoon gelijk zou zijn aan de Vader omdat Hij Zijn macht bezat, dan zou de 
definitie van gelijkheid gebaseerd zijn op gelijkheid van macht. Deze 
definitie zou de Zoon in de potentiële positie plaatsen waar Hij Zijn 
gelijkheid zou tonen door Zijn bekwaamheden. Dit is precies wat Satan eiste 
van Jezus in de woestijn; een vertoon van macht om Zijn verbondenheid 
met de Vader te bewijzen. Gelukkig de Zoon beruste in Zijn Vader’s 
gezegend woord. De Zoon eenvoudigweg vertrouwde Zijn Vader en hoefde 
daarom niets te bewijzen aan wie dan ook. De Vader en Zoon relatie werd 
in het universum de model relatie. Alle relaties tussen de standen van 
wezens zou gemodelleerd worden naar hun relatie. De Vader maakte Zijn 
Zoon gelijk aan Zichzelf.  

Filippenzen 2:5-6  Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus 
Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode 
even gelijk te zijn; 

Johannes 5:22-23  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al 
het oordeel den Zoon gegeven; opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den 
Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden 
heeft. 

Deze stap wijselijk verzekerd dat de definitie van gelijkheid relationeel van 
strekking zou zijn. Hiermee bedoelen we dat het is de relatie gedefinieerd 
bij de Vader dat hun gelijk maakt. Alle sporen van macht erfde de Zoon van 
de Vader en daarom heeft het geen deel in deze definitie van gelijkheid. 
Het vergelijken aan elkaar heeft geen waarde daarin. God heeft dit gedaan 
om te verzekeren dat de wezens Hij creëerde zichzelf niet zouden 
vergelijken bij de talenten en vaardigheden die zij ontvangen hebben maar 
door hun vaardigheid elkaar te kennen en te begrijpen.  
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Deze eigenschap van de gelijkheid van de Vader tenopzichte van de Zoon is 
de centrale definitie voor het hele universum. Indien we deze relatie niet 
goed begrijpen, dan begrijpen we ook niet de essentie van God’s koninkrijk. 
Eén van de mooiste dingen van de Zoon van God  is dat Hij alles wat er te 
weten is over de Vader weet. Er is niemand gelijk aan Hem, die in staat is 
om aan het gehele universum uit te leggen wat God is. Let u eens op hoe 
Jezus Zijn gelijkheid met de Vader beschrijft in relationele termen.  

Johannes 10:15  Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook 
den Vader;  

Daarom kon Jezus met zekerheid zeggen:  

Johannes 14:9  Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien;  

Dit is niet een één of ander mystieke verklaring van één substantie, het is 
een verklaring dat Jezus alles over Zijn Vader weet en vervult is van Zijn 
karakter en persoonlijkheid. Er is geen in het heelal die de Vader Zijn 
gedachten kent zoals Hij de gedachten kent van iedereen; de Zoon is de 
enige. Hun relatie verzekert dat wat wij aanbidden is een liefhebbende 
relatie tussen Hen en niet de bekwaamheden die zij samen bezitten.  

De profeet Jeremia toont de glorie van God’s koninkrijk wanneer Hij 
schrijft:  

Jeremia 9:23-24  Zo zegt de Heere: Een wijze beroeme zich niet in 
zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een 
rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom; maar die zich beroemt, 
beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de Heere ben, 
doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die 
dingen heb Ik lust, spreekt de Heere. 

Dus vinden wij de definitie van gelijkheid dat de hele toon van God’s 
koninkrijk zet, is opgebouwd uit juist alleen de identiteit van de Vader en de 
Zoon en hoe zij met elkaar omgaan. De macht die de Zoon deelt met de 
Vader is niet bepaald bij iets dat Hij in zichzelf kan brengen in termen van 
macht en positie, maar alleen naar de wil en genoegen van de Vader.  

Filippenzen 2:9  Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en 
heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; 
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Hebreeën 1:6  En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de 
wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden. 

Lukas 9:35  En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze 
is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem! 

De gelijkheid is gebaseerd in de autoriteit van de Vader, niet in de 
attributen van Zijn Zoon. In deze definitie onderhouden de Vader en de 
Zoon individuele identiteiten, toch zijn Ze gelijk.  

De invloed hiervan zal niet eerst duidelijk lijken, maar zijn invloed op de 
menselijke familie is enorm, vooral wanneer we spreken over de gelijkheid 
tussen man en vrouw en naar wat het inhoud.  

 

5. De wil  

Wij zien nu dat de geest van de Zoon van God stroomt naar het gehele 
bevolkte universum en leeft in het hart en verstand van iedereen. Zodat 
God’s universum werkelijk relationeel is, dienden de wezens die Hij 
creëerde de capaciteit te hebben om te kiezen om deze leven gevende 
geest van de Zoon de accepteren of te verwerpen. Zonder deze macht om 
te kiezen, de gehele schepping zou compleet bestaan uit automaten en 
robotachtig zijn. God heeft aan iedere geschapen moreel wezen een wil 
gegeven met de macht om te kiezen. Deze macht om te kiezen is beperkt 
tot één keus: God lief te hebben en Hem te accepteren en Zijn 
levensgevende geest door Zijn Zoon of Zijn leven te verwerpen en dood te 
brengen over onszelf.  

Jozua 24:15  Doch zo het kwaad is in uw ogen den Heere te dienen, 
kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, 
die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden 
der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn 
huis, wij zullen den Heere dienen! 

Spreuken 3:5-6  Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun 
op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden 
recht maken. 
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De macht om te kiezen betekent dat ieder individueel zich de levengevende 
karakteristieken van de Zoon van God kan eigen maakt. De liefde van de 
Zoon voor de Vader wordt onze liefde, de onderdanigheid en vertrouwen 
van de Zoon van God wordt de onze. Zijn gerechtigheid wordt onze 
gerechtigheid bij een voordurende keus om ons te onderwerpen. De 
vaardigheid om te onderwerpen en te kiezen komt van oorsprong door de 
rivier, maar zoals we hierna zullen zien, een crisis kwam in het universum 
die God’s familie verstoorde en veel pein aan allen bracht.  

 

6. Een crisis ontstaat 

Toen alles er klaar voor was, was de Zoon van God de taak gegeven om het 
universum te creëren. Door de kracht van Zijn Vader, schiep Hij een grote 
hoeveelheid engelen, waarvan de eerste Lucifer werd genoemd: de licht 
drager.  

Johannes 1:1-3  In den beginne was het Woord, en het Woord was 
bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle 
dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding 
gemaakt, dat gemaakt is. 
Efeziërs 3:9  En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de 
gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is 
geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 
Christus; 

Hebreeën 1:1-2  God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de 
vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 
dagen tot ons gesproken door den Zoon; welken Hij gesteld heeft tot 
een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt 
heeft; 

Lucifer kende de positie van de Zoon van God en dat Hij de gehele volheid 
van de Godheid had ontvangen als een ervenis. Hij begon de wijsheid van 
God in Zijn Zoon uit het oog te verliezen. Door de gave van de wil, begon hij 
te vragen op welke basis de Zoon van God gelijk zou zijn aan God. Hij begon 
de positie van de Zoon te begeren en redeneerde als de Zoon deze positie 
kon ontvangen, waarom zou hij die dan ook niet kunnen hebben. Waarom 
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kon daar geen derde bepaald wezen zijn die gelijk zou zijn aan God? Hij 
begreep niet de vitale rol de Zoon en Zijn ondergeschikte geest, wat het 
hele universum samen hield.  

Kolossenzen 2:9-10  Want in Hem woont al de volheid der Godheid 
lichamelijk; en gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle 
overheid en macht; 

Inplaats van de identiteit en karakter van God en Zijn Zoon te koesteren, 
begon hij de macht en positie van God te begeren. Eén van de gedachtes 
waar hij toe kwam was, indien de Zoon door God was verwekt, dat Hij niet 
gelijk aan God kon zijn. Hij vroeg zich af waarom hij een wezen zou 
aanbidden dat niet intrinsiek machtig was en zijn bestaan verkregen had 
van iemand anders. Hij kwam tot de conclusie dat of hem dezelfde status 
zou worden toegestaan te genieten als die van de Zoon of hij zou het als 
roof tot hemzelf achten indien de Zoon gelijk met God zou beschouwd 
worden.  

Filippenzen 2:5-6  Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in 
Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof 
geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
Jesaja 14:12-14  Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, 
gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die 
de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel 
opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik 
zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het 
noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den 
Allerhoogste gelijk worden. 
Ezechiёl 28:14-15  Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en 
Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in 
het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van 
den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u 
gevonden is. 

Lucifer zei in zijn hart dat hij zijn eigen troon over de sterren of engelen van 
God zou oprichten. Hij zou tot de positie van de aller Hoogste opklimmen. 
Zijn hele focus was gericht op het verwerven van macht en positie. Er was 
geen verlangen naar het karakter van God, uitsluitend Zijn positie en macht.  
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Het is een mysterie hoe Lucifer op deze manier begon te denken. De Bijbel 
verteld ons dit niet, maar omdat God alle wezens de macht gaf om te 
kiezen, gebruikte Lucifer deze macht om zijn hart af te wenden van de 
wijsheid van God en onderdanigheid aan Hem en Zijn plan voor het 
universum.  

God trachte met Lucifer te redeneren over de richting hij insloeg. Het was 
aan hem uitgelegd waarom de Zoon van God de positie had die Hij nu 
bekleedde. Echter Lucifer weigerde te luisteren en werd Satan: de 
beschuldiger. Hij beschuldigde God van het opzetten van een gebrekkig 
koninkrijk en hij weigerde de Zoon van God te aanbidden. Vastbesloten 
koos hij daarvoor in de plaats, indien hij niet gelijk met God kon zijn dan zou 
hij alleen een God accepteren die Zijn eigen intrinsieke macht en het niet 
van iemand anders had ontvangen.  

Hier is een zeer belangrijk punt die we dienen te onderscheiden. God is de 
enige bron van het leven. Indien we met God oneens zijn en Hem weigeren 
te vertrouwen en te gehoorzamen, we ons ook direct scheiden van het 
leven. Leven verkrijgen we alleen door onderwerping aan God en 
onderwerping alleen tot ons komt via de geest van de Zoon. Dit is van een 
aantal redenen de belangrijkste waarom de Vader en de Zoon beiden zo 
vitaal zijn. In de weigering zich te onderwerpen, weerstond Lucifer de 
onderdanige geest van de Zoon. De daad van verzet de daad van haat en 
moord. Dit is de reden dat het vleselijke verstand vijandschap tegen God is 
Rom. 8:7. Toen Satan God weerstond, moest God onmiddelijk een 
beslissing nemen; een beslissing waar Hij op voorbereid was, maar nu 
moest het uitgevaardigd worden. Door God te weerstaan, zei Lucifer Nee 
tegen de geest van Christus, hij vermoorde hiermee Gods Zoon. Hij zei ‘ik 
wil Uw macht, maar niet Uw Zoon’. God had te kiezen tussen Lucifer direct 
om te brengen voor het laten gaan van de leverbron of Hij kon toestaan Zijn 
Zoon te laten sterven in overeenkomst met wat Lucifer feitelijk deed in zijn 
verstand. De dood van Christus is niet een daad van juridische 
gerechtigheid van Gods kant om wraak te nemen; het is het uitspelen van 
de natuurlijke wet van het universum dat het leven alleen komt van God en 
Zijn Zoon. Lucifer zou nooit een voordeel halen van deze dood, omdat hij 
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nooit ervoor koos de identiteit van de Zoon van God te accepteren, maar de 
dood van Christus voed de gehele compange van Satan en zijn engelen, 
zodat het gehele universum kan zien wat er in de gedachten van Satan was. 
Als Lucifer was gestorven inplaats van de Zoon, indien dat besluit direct in 
het begin genomen was, dan zou niemand dat begrepen hebben waarom 
hij moest sterven en God zou eerder gevreest worden dan dat men Hem lief 
had. God’s Zoon was gevangen aan de trein van verzet en dit diende 
voorgezet te worden naar Gods wil. God kon de trein laten ontsporen of 
moest toestaan dat Zijn Zoon moest sterven, in de hoop dat wij Hem 
zouden leren kennen hoe Hij werkelijk is. Dit is waarom het gaat bij de dood 
aan het kruis; weten hoe Zijn ware identiteit is in God’s koninkrijk Joh. 17:3.  

Satan begon zijn inzichten te verspreiden onder de andere engelen en 
uiteindelijk éénderde van de engelen dacht dat Lucifer gelijk had. Waarom 
zouden zij de Zoon van God onderdanig zijn Die alles geërft had van de 
Vader, wat was er zo speciaal aan Hem? Zij weigerden zich ondergeschrikt 
te maken aan God’s wil. Helaas een strijd van woorden [polēmos] brak in de 
hemel uit en Satan en zijn volgers waren verdreven.  

Openbaring 12:7-9  En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn 
engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn 
engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer 
gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de 
oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele 
wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen 
zijn met hem geworpen. 

God kon Satan hebben laten sterven, maar het volle zaad van zijn gevaarlijk 
denken moest volgroeien. Als Satan het enige aanwezige leven voor hem 
door de Zoon van God had verworpen, dan zou hij mogen zijn vergaan, 
maar de engelen en de rest van het universum zouden dan beginnen te 
denken dat God hem met geweld had vernietigd, wat zou leiden tot de 
leugen dat God van nature geweldadig is. Iedereen zou voor zichzelf 
moeten leren, waarom het leven alleen mogelijk is door de schepping van 
de Zoon. Iedereen in het universum zou een mogelijkheid hebben om te 
beslissen wie rechtmatig argumenteerde in dit conflict, God of Satan.  
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7. Gemaakt naar Zijn beeld 

Satan en eenderde van de engelen had de positie van de Zoon en Zijn 
relatie tot Zijn Vader ter discusie gesteld. Er was niemand die de oorsprong 
van de relatie tussen de Vader en de Zoon kon verifiëren en daarvoor 
diende men de Vader te vertrouwen dat Hij wist wat het beste is voor 
iedereen.  

Wetende dat er een tijd zou komen dat Zijn relatie met Zijn Zoon ter 
discussie gesteld zou worden, had God een plan klaar liggen die meer 
volledig zou verklaren de speciale band die Hij onderhield met Zijn Zoon. Hij 
zou voor het universum een voorbeeld voorzien om meer gedetaileerd de 
vitale dynamiek van de leidergevende en onderdanige in de Vader-Zoon 
relatie te tonen.  

In feite verergerde Lucifer’s frustratie omdat de Vader en Zoon bezig waren 
met het project aarde. Lucifer verlangde om de prins van deze wereld te 
zijn, omdat deze wereld gemaakt zou worden naar het beeld van de Vader 
en Zijn Zoon. Lucifer werd jalours op de Zoon van God. Indien hij slechts had 
vertrouwd dat dit project hem beter zou helpen de speciale relatie tussen 
de Vader en de Zoon te begrijpen en waarom de Zoon’s rol zo kritisch was 
in God’s koninkrijk. Jammer genoeg gebeurde dit niet.  

God en Zijn Zoon gingen verder met het plan om de aarde te creëren en aan 
het universum de zeer speciaal beeld van hun relatie te onthullen. En God 
zei tot de Zoon “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.” Gen. 1:26.  

Wie kan de uitbarsting aan creativiteit dat zich voordeed in die scheppings 
week begrijpen! Dag na dag toen de creatieve kracht van God uit van Zijn 
Zoon vloeide, nam de aarde zijn gestalte aan. Het land, het gras met zijn 
bloemen, de bomen, de zon en maan, de dieren en dan het stadium was 
bereikt voor het kroonstuk van de schepping, de schepping van de man en 
de vrouw.  

Het proces van de schepping is zeer onderscheidend en verteld ons een 
belangrijk verhaal betreffende God en Zijn Zoon.  
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Genesis 1:27  En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het 
beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 

Dit is het proces zoals het gebeurde.  

Genesis 2:7  En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof 
der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo 
werd de mens tot een levende ziel. 

Genesis 2:18-25  Ook had de Heere God gesproken: Het is niet 
goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als 
tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte 
des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij 
die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle 
levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam 
genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, 
en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen 
hulpe, die als tegen hem over ware. Toen deed de Heere God een 
diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn 
ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God 
bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en 
Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van 
mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, 
omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en 
zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een 
vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij 
schaamden zich niet. 

God vormde, door Zijn Zoon, Adam uit het stof van de aarde en dan de 
rivier des levens vloeide of was in hem geademd. De waardevolle 
kwaliteiten van de Zoon van God, namelijk het besef voor de aanwezigheid 
van de Vader Zijn zegen en de liefdevolle vertrouwen en gehoorzaamheid 
van de Zoon stroomde vol vreugde door Adam’s wil en werd een deel van 
hem. Van nature verlangde Adam om God te dienen en Hem te plezieren, 
omdat hij dit verlangen had ontvangen van de Zoon van God door de Geest.  

1 Korinthiërs 2:16  Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die 
Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus. 

God plaatste Adam in de situatie waar hij zou beginnen te leren herkennen 
dat hij iets miste. Waarom zou God Adam scheppen, om hem alleen maar 
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door het proces te leiden dat hij iets miste? Dit onderricht ons iets 
interesants over God en Zijn koninkrijk: Bepaalde dingen kunnen we alleen 
leren door ervaring en de bewustwording voor Adam dat hij iets miste 
intensiveerde zijn verlangen daarna en een vergroot gevoel van 
dankbaarheid als God daarin voorzag.  

Adam miste een metgezel die zijn gedachten en ideeën kon begrijpen; 
iemand die zijn vreugde kon waarderen en zijn ervaring begreep. Toen 
Adam de dieren een naam gaf begon hij te realiseren dat er niemand was 
zoals hem, niemand die met hem mee leefde. Deze ervaring verzegelde in 
Adam het verlangen voor dat wat was centraal in God’s koninkrijk: intieme 
relatie. Er is daarin een logica dat de enige manier om dat door te hebben is 
om het te ervaren. God kon aan Adam vertellen de belangrijkheid van 
relaties en uitleggen hoe goed het is, maar in het geven van de opgave aan 
Adam om de dieren een naam te geven, het direct duidelijk werd niet 
alleen in Adam’s verstand, maar ook in zijn hart, wat echt belangrijk is.   

Waarom liet God Adam slapen en opende zijn vlees en nam een levende rib 
en vormde daarvan een vrouw? Lijkt dit niet een zeer gecompliceerde 
manier om dingen te doen? Het proces is echter zeer leerzaam. Het proces 
waarbij Eva uit Adam voortkwam, gemaakt van zijn eigen substantie en 
gemaakt uit zijn zijde, dicht bij zijn hart, sluit aan bij het verhaal van de 
Vader Die Zijn Zoon voortbrengt. Waarom nam God niet een deel van zijn 
hersenen, waarom was het de rib dat over het hart was? De Bijbel vertelt 
ons niet waarom, maar het spreekt tot mij van de oplossing van de pijn dat 
in Adam’s hart was door het gebrek aan een metgezel die hem kon 
begrijpen en dienen als zijn onderdanige verzorgende agent voor het zaad 
dat hij droeg.  

Johannes 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. 

Johannes 8:42b [NBG]  Want Ik ben van God uitgegaan en 
gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij 
gezonden. 

Spreuken 8:23-25  Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van 
den aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren, als de 
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afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van 
water; aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik 
geboren. 
Romeinen 1:19-20  Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen 
openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Want Zijn 
onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de 
schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en 
Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 

In de weergegeven verzen zien we het weergegeven bewijs van de Zoon 
van God Die voortkwam van de boezem van de Vader. Het woord uitgegaan 
en kwam betekend ook “kwam uit van” en Spreuken 8:25 spreekt direct van 
het voortbrengen. Apostel Paulus commentaar hierop zegt dat de 
schepping ons een direct beeld geeft van de Godheid zodat we zonder 
excuus zijn.  

Wie kan zich voorstellen wat Adam dacht toen hij Eva voor de eerste keer 
zag en elkaar in de ogen aankeken en de realisatie dat hier iemand was die 
hem werkelijk kon begrijpen en waarderen? Iemand die was van zijn eigen 
substantie en iemand dat zijn zaad kon dragen, het kon voeden en de vitale 
onderdanige rentmeesteres die hij nodig had om zijn kinderen en 
kleinkinderen de belangrijkheid om onderdanigheid en gehoorzaamheid te 
tonen. Netzo als God Zijn Zoon nodig had om in deze onderdanige 
kenmerken te voorzien, zo zette God de aardse koninkrijk op zodat een 
echtgenoot geen koninkrijk kon opbouwen zonder zijn vrouw. Zijn kinderen 
zouden niet weten hoe te gehoorzamen zonder een levende ademend 
voorbeeld in de vorm van een moeder.  

Er is een diepgaande heiligheid dat bestaat tussen een echtgenoot en een 
vrouw. Deze relatie indien die correct wordt vorm gegeven spreekt direct 
over de relatie tussen Vader en Zoon en is een constante herinnering aan 
het universum van de onjuistheid van Satan’s beschuldigingen tegen God’s 
Zoon.  

1 Korintiërs 11:10  Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd 
hebben, om der engelen wil. 
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God ontwierp de echtgenoot en vrouw relatie om de engelen te 
onderwijzen over de Vader en Zoon relatie. Wat een buitengewoon 
voorrecht om geschapen te zijn voor dit doel.  

Bij het kennen van deze waarheid, kunnen we het diepere geheim van het 
huwelijk ontdekken in het onszelf toe te staan door de geest van God 
getrokken te worden in een beeld van de Vader en Zoon relatie; de 
echtgenoot fungerend als de bron van zegen en de vrouw als een levende 
demonstratie van een liefhebbend vertrouwen en onderdanigheid.  

Adam en Eva waren geroepen tot een hoog en gelukkige roeping, indien zij 
maar waren blijven staan naar het beeld van Vader en Zoon, hoeveel 
ellende zou dan gespaard zijn.  

 

8. De vader van leugens  

Herinneren we ons dat Satan besloten had indien God hem niet zou 
toestaan om de macht en voorrechten van de Zoon van God te hebben, dan 
zou hij besluiten dat hij alleen een God zou aanbidden dat eigen macht 
bezat die niet was geërft? Nadat God Satan’s ‘reformatie’ had geweigert, 
was Satan in een positie geplaatst waarin hij moest toegeven dat hij leven 
had van de Vader, ookal zou hij niet de vitale positie van de Zoon erkennen.  

Er was geen mogelijkheid voor Satan om een koninkrijk op te zetten die 
gebaseerd was op zijn eigen principes, indien hij constand moest erkennen 
dat alle macht van God komt. Daarom kwam hij met de GROTE LEUGEN: 
Iedereen heeft leven in hemzelf. Er waren verschillende opties om op deze 
manier te geloven. Je diende te geloven dat je simpel onstervelijk bent en 
onstervelijkheid een natuurlijke eigenschap is van ieder schepsel. Je kon 
geloven dat het leven bestaat voornamelijk als een kracht en iedereen 
daarmee verbonden is en kan doen wat hemzelf goeddunkt of je kon 
geloven in een God die jouw de gave gegeven heeft onstervelijk te zijn en 
dat te gebruiken naar je beste mogelijkheden. Het maakte niet uit welke 
mening je koos, zolang je maar geloofde dat je een levensbron bezit in 
jezelf. Dit is de grootste leugen in het universum. Zoals Jezus het zei:  



27 

Johannes 8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de 
begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den 
beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen 
waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit 
zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. 

God kon de leugen onmiddelijk geëindigen door het toelaten van diegenen 
die Zijn Zoon verwierpen de laatste adem uit te laten blazen, maar de Zoon 
ging ermee door om hun het leven te verschaffen zelfs als het ondraaglijk 
voor Hem was. Om voor het universum het effect te zien van de leugen, 
had de Zoon de gevallen engelen te dragen en hun te voorzien van leven, 
alhoewel zij Hem wensten te vermoorden en te vernietigen. Omdat Satan 
en zijn engelen Jezus verwierpen, konden zij niet langer de geest en 
onderdanige vertrouwen en gehoorzaamheid ontvangen dat alleen komt 
van Hem. Zij kruisigde in hunzelf de Zoon van God in Zijn karakter en geest, 
echter God ging ermee door hun de kracht van het leven te geven, zodat 
Satan de tijd zou hebben om zijn filosofie te demonstreren en het 
universum te laten beslissen wie het beter wist. Zoals we eerder al 
opmerkte, er was een prijs verbonden om Satan toe te staan om God te 
weerstaan, het koste het leven van Diegene die verworpen was en dat is de 
Zoon van God. Satan was een moordenaar van het begin; hij veroorzaakte 
de dood van Christus in zijn opstand tegen God. Deze dood deed zich voor 
in het verstand van Satan en het was nodig deze acties aan iedereen in het 
universum te tonen wat er gaande was. Het was niet God’s wens dat deze 
manivestatie zou plaatsvinden op aarde, maar het was heel triest waar het 
op uitdraaide.  

 

9. De mensheid verleidt 

In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar het essentiële component 
van de wil. De gave van de wil gegeven aan de mensen stond hun toe te 
kiezen voor de onderwerping aan God. Zonder dit vermogen om te kiezen 
om zich te onderwerpen, gestaat er ook geen echte zegen of een besef de 
Vader welgevallig te zijn. Het is het bewustzijn de Vader welgevallig te zijn 
dat de zegen brengt. Schenk er aandacht aan wat Jezus zegt:  
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Johannes 8:29  Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft 
Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is. 

Jezus had een constant besef van zegen door een continuerende 
onderdanigheid van Zijn wil aan de wil van de Vader. De gave van de wil 
creëerd vele andere zegeningen naast deze, maar dat is buiten het 
onderwerp van deze studie. Toen God Adam en Eva schiep, had Hij een 
manier voor hun voorzien om hun wil uit te oefenen. Hij had voor hun een 
keuze voorzien. Zonder deze bekwaamheid om ervoor te kiezen God te 
mishagen, is er ook geen bekwaamheid om de zegen te ontvangen door 
Hem te behagen.  

God schiep de bekwaamheid om Hem te behagen door in een keuze te 
voorzien om Hem te weerstaan door het eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad.  

Genesis 2:16-17  En de Heere God gebood den mens, zeggende: 
Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar van den boom 
der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want 
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 

Door elke dag ervoor te kiezen niet te eten van deze speciale boom, 
ontvingen Adam en Eva de speciale zegen van de onderdanigheid; een 
besef dat God met hun te vreden was. Zonder deze boom daar was, zouden 
ze deze zegen niet kunnen ontvangen.  

Ook al was Satan verwijdert uit de hemel, had hij toegang tot deze wereld 
op één plaats waar de mogelijkheid om God te mishagen geactiveerd kon 
worden. Dit is waarom we Satan terug vinden in de vorm van een slang, 
neergestreken in de boom van kennis van goed en kwaad. Wij weten dat 
deze slang Satan is door het boek de Openbaring.  

Openbaring 12:9  En de grote draak is geworpen, namelijk de oude 
slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld 
verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met 
hem geworpen. 

Wat we geleerd hebben over Satan’s benadering van het leven, in zijn 
pogen Adam en Eva te winnen voor zijn koninkrijk, zou hij aan hun een 
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zichtwijze presenteren hoe we een leven kunnen hebben dat de 
afhankelijkheid van God elimineert. Laten we kijken wat Satan zegt:  

Genesis 3:1-5  De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, 
hetwelk de Heere God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het 
ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom 
dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen 
dezes hofs zullen wij eten; maar van de vrucht des booms, die in het 
midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch 
die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: 
Gijlieden zult den dood niet sterven; maar God weet, dat, ten dage als 
gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als 
God wezen, kennende het goed en het kwaad. 

Satan suggereert wanneer we God mishagen door dat te weigeren wat Hij 
bevolen heeft, dat niet een vloek zou brengen maar een zegen; hun ogen 
zouden geopend worden voor grote kennis en wijsheid en zij zouden zelf 
goden worden. Hij verklaarde dat zij niet zouden sterven, wat betekend dat 
hij hun leerde dat zij door konden leven zonder de afhankelijkheid van of 
vertrouwen in God. Zij konden zichzelf vertrouwen en hun eigen oordeel.  

Wat triest dat Eva het advies van de slang aannam en dan tot Adam ging en 
hem overhaalde om God te wantrouwen en de grote leugen van de slang te 
geloven. Vanaf het moment zij dit fruit gegeten hadden en deze leugen 
geloofden, hun hele waarneming van God, van henzelf en hoe het 
universum functioneerd compleet veranderde.  

Door het accepteren van de leugen, dreven Adam en Eva weg van het 
geloof dat alle dingen voortvloeien van de Vader. Zij verwierpen het idee 
dat hun geluk afhing van hun vertrouwen en onderwerping aan Hem. Door 
het afwijzen van God’s gebod brachten zij effectief ten dode de meest 
mooie eigenschappen van de Zoon van God: vertrouwende 
gehoorzaamheid en onderwerping. God moest Adam en Eva nu tonen daar 
zij ophielden te gehoorzamen aan God dit in feite een directe aanval was op 
Zijn Zoon en alles waar Hij voor stond. Adam en Eva hadden de Zoon van 
God in hun verstand omgebracht, door hun weerstand tegen de geest van 
onderwerping, wat de geest van de Zoon van God is. Dit is een heel 
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belangrijk punt om te begrijpen. De daad God te weerstaan is de daad de 
geest van Zijn Zoon te vermoorden, de essentie van onderwerping. Daarom 
refereert Jezus Lucifer als een moordenaar van de beginne.  

Johannes 8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de 
begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den 
beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen 
waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit 
zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. 

Alle engelen die de Zoon van God verwierpen en in haat tegen Hem 
veranderde, vermoorden Hem in hun verstand. De Bijbel verbindt heel 
duidelijk haat aan moord.  

1 Johannes 3:15  Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een 
doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft 
in zich blijvende. 

Het offer van de Zoon van God was voorzien voordat de aarde was 
geschapen. De enige manier voor het universum om te begrijpen wat in het 
verstand van de rebellerende engelen was, was door het te demonstreren. 
Vestig uw aandacht op het volgende:  

1 Petrus 1:19-20  Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van 
een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; dewelke wel voorgekend is 
geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in 
deze laatste tijden om uwentwil, 

God was niet onverwachts verrast door Satan’s rebellie, Hij was erop 
voorbereidt, de Vader en de Zoon in beraad samen plande de weg van 
verlossing, maar de rebellie van Satan maakte de noodzaak om het plan in 
praktijk te brengen zeker. Toen Satan riep: “Ik zal ten hemel opklimmen en 
aan de Allerhoogste gelijk zijn” was er geen plaats voor de Zoon van God in 
dit plan; Hij moest afgezet en vernietigd worden.  

Satan bracht zijn zaad van rebellie over aan het menselijke ras en de Zoon 
was nu voorbestemd om voor hun te sterven. Christus zou aan de fysieke 
wereld tonen dat de mensheid de onderdanige Zoon van God in hun 
verstand vermoord had. Het diende aangetoond te worden zodat iedereen 
het kon zien. Door Christus aan het kruis te plaatsen zien we het werk van 
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de slang blootgesteld. Gedeeltelijk was dit waarom Moses was opgedragen 
een slang op een paal te plaatsen; de daad van de kruisiging was een 
tentoonstelling van de moordadige oogmerk van Satan. Hij kon niet langer 
zijn ware intentie tenopzichte van Christus verbergen.  

En daarom toen Adam en Eva zondigde en de onderdanige geest van 
Christus verwierpen waren zij schuldig aan moord samen met Satan. 
Christus was geslacht in het verstand van Adam en Eva.  

Openbaring 13:8  En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve 
aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, 
des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. 

Hebreeën 6:6  En afvallig worden, die, ... , als welke zichzelven den 
Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. 

Deze daad van slachten van de Zoon van God was symbolisch aan Adam en 
Eva gegeven door de volgende daad:  

Genensis 3:21  En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw 
rokken van vellen, en toog ze hun aan. 

De kleren van huiden moesten wel van dieren komen. Deze dieren moesten 
geofferd worden om Adam en Eva te kunnen kleden. Adam en Eva hadden 
geen kleren nodig totdat zij zondigden. Zij waren gekleed met de glorie van 
God, maar toen zij Hem verwierpen verloren zij die glorie. Het slachten van 
het lam was een symbool van de belofte van God om Zijn Zoon te zenden 
om hun eigenlijk te tonen wat zij gedaan hadden in hun verstand. Om hun 
te helpen te laten zien wat voor verschrikkelijk iets het is om God te 
weerstaan; wat een verschrikkelijke vloek krijgen we indien we weigeren 
ons te onderwerpen. Het snijdt de Zoon van God af, de essentie van de 
onderdanigheid.  

Genesis 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze 
vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop 
vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

Johannes 1:29  Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich 
komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 
wegneemt! 
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Wat een verbazend iets, dat de Zoon van God nederig zou doen. Toon het 
universum wat de verwerping van onderdanigheid doet; het dood de geest 
van de meest waardevolle persoon die de Vader lief heeft: Zijn Zoon. De 
Zoon van God reageerde op de tragedie van weerstand met een 
ongelooflijke vertoon van onderdanigheid; een vertoon zo sterk dat het 
universum nooit meer hetzelfde zou zijn. Het zal het universum ook tonen 
hoe waardevol de Zoon van God is en dat we Hem koesteren bij het 
koesteren van Zijn geest van onderdanigheid aan de Vader en Zijn geboden.  

 

10. Samenvatting 

Wij hebben het Bijbelse verhaal getraceerd van wat God openbaart over 
Zichzelf in het begin. We hebben geleerd dat:  

1. Er is slechts één ware God en die noemen we Vader – Johannes 
17:3; 1 Korintiërs 8:6; 1 Timotheüs 1:17 

2. Hij is de bron van al het leven en iedere zegen. Jakobus  1:17 
3. Hij bracht Zijn Zoon voort naar Zijn eigen beeld en gaf Hem alle 

macht en maakte Hem gelijk aan Hemzelf. Hebreeën 1:1-5; 
Spreuken 8:12-30; Filippenzen 2:6; Johannes 5:26; 8:42; 
Kolossenzen 2:9 

4. De Zoon van God is de sleutel naar God’s koninkrijk. Hij bezit de 
essentiële eigenschappen van vertrouwende gehoorzaamheid en 
onderdanigheid en zegen. Mattheüs 3:17; Psalm 40:8; Johannes 
8:29 

5. De geest van de Zoon vloeit uit naar het universum en leeft in de 
harten van iedereen die ervoor heeft gekozen de geboden van de 
Vader te gehoorzamen. Openbaring 22:1-2; Johannes 7:37-38; 
Romeinen 8:9-10 

6. Lucifer de eerste geschapen engel verwierp de identiteit van de 
Zoon van God en weigerde zich te onderwerpen aan God’s gebod 
Hem te aanbidden. Johannes 5:22; Filippenzen 2:6; Openbaring 
12:7-9; Hebreeën 1:6 
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7. Lucifer werd Satan en bracht een derde deel van de engelen achter 
hem naar het nieuwe geloof dat er geen noodzaak bestaat God 
onderdanig te zijn omdat we leven in onszelf hebben. Openbaring 
12:4; Genesis 3:4-5 

8. De daad God’s geboden te weerstaan staat gelijk aan het 
vermoorden van God’s Zoon; de essentie van onderwerping, 
vertrouwen en gehoorzaamheid. Johannes 8:44; Openbaring 13:8; 
1 Johannes 3:15 

9. De Zoon onderwierp Zich aan Zijn Vader’s plan om het universum te 
tonen wat weerstand aan Hem feitelijk doet met Zijn Zoon, door 
Hem te zenden om voor ons te sterven. Genesis 3:15; Hebreeën 6:6 

Nu hebben we een duidelijk Bijbels beeld van God, Zijn Zoon en hun geest 
gegeven en hoe Zij werken. Wij hebben ook een introductie van Satan’s 
leugen gegeven betreffende waar het leven vandaan komt en zijn geest van 
verzet. Laten we nu de eerste stappen traceren van de twee systemen die 
zich op aarde ontwikkelen.  

 

11. Twee wegen 

In de vorige hoofdstukken hebben we het essentiële verschil van denken 
tussen God en Satan onderzocht.  

• God’s koninkrijk is gefundeerd om de nadruk van de heiligheid van 
relaties te benadrukken; Satan’s koninkrijk focust zich op de 
verwerving en het hebben van macht.  

• God’s koninkrijk functioneerd door de zegen van onderdanigheid, 
vertrouwen en gehoorzaamheid; Satan’s koninkrijk functioneerd 
door ‘de zegen’ van weerstand en onafhankelijkheid van God’s 
autoriteit.  

• God’s koninkrijk definiëerd gelijkheid bij de bekwaamheid elkaar te 
kennen; Satan’s koninkrijk definiëerd gelijkheid in de bekwaamheid, 
positie en prestaties van de eigen macht.  
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• God’s koninkrijk wordt bestuurd door een familie structuur en 
leden van het koninkrijk zijn gedrongen bij liefde; Satan’s koninkrijk 
wordt gestuurd door gevariëerde vormen van macht gebaseerde 
structuren en leden van het koninkrijk zijn gemotiveerd bij tirannie.  

• God’s koninkrijk beoordeeld waarden door iemands karakter en de 
relatie die hij met die andere heeft; Satan’s koninkrijk beoordeeld 
de waarden door de macht die iemand heeft.  

Deze verschillen worden samengevat door de volgende Bijbel gedeelte:  

Jeremia 9:23-24  Zo zegt de Heere: Een wijze beroeme zich niet in 
zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een 
rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom; maar die zich beroemt, 
beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de Heere ben, 
doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die 
dingen heb Ik lust, spreekt de Heere. 

Indien we de geschiedenis nagaan, kunnen we waarnemen dat de 
menselijke beelden van God zich scheiden langs deze lijnen. Bij tijden kan 
het hard zijn onderscheid te maken welke de belangrijkste operationele 
principe is, omdat Satan’s koninkrijk relaties gebruikt om macht te 
verkrijgen en daarom de gebruikte taal zeer relationeel kan klinken, echter 
de focus feitelijk macht georiënteerd is.  

Toen Satan Eva influisterde om het geloof te accepteren dat we leven in 
onszelf hebben, leidt ons dat natuurlijk om onszelf als goden te zien. Met 
dit besef, zijn vele menselijke opvattingen van God in feite projecties van 
menselijke eigenschappen en capaciteiten. Dit kunnen we zeer duidelijk 
herkennen in de Griekse mythologie en haar beschrijvingen van Zeus, de 
koning van de goden; Aphrodite, de god van de liefde en schoonheid; 
Apollo, de god van de muziek, geneeskunde en gezondheid; Ares, de god 
van de oorlog. Deze goden zijn meer of minder vergoddelijkingen van 
menselijke waarden en is in feite de zelf aanbidding, zoals het was belooft 
bij Satan aan Eva in het hof.  
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Ik wil onze geschiedenis beginnen met het contrast van twee Bijbelse 
karakters, die duidelijk de twee systemen weerspiegelen, namelijk Abraham 
en Nimrod.  

 

12. Het uitgangspunt van Babylon 

Voor we direct de verhalen van Abraham en Nimrod aanspreken, zullen we 
kort de geschiedenis bekijken die tot die tijd leidde.  

De eersterlingen van de omhelzing van Satan’s leugen is angst. Leest u dit 
in: 

Genesis 3:9-10  En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: 
Waar zijt gij? En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik 
vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 

Sinds Adam de leugen omhelsde, geloofde hij dat hij leven in hemzelf had. 
Het probleem kwam dat hij zich nu realiseerde dat God groter en machtiger 
levens bron was dan hij. Dit verwekte vrees. Indien Adam geen geloof had 
in het leven in hemzelf en gelukkig vertrouwde dat God een liefhebbende 
Vader was Die hem alles gaf, dan kon nooit zulk een vrees zijn ontstaan. De 
eersteling van deze leugen was ANGST.  

Het volgende dat deze leugen produceerde was trots. Toen Adam gevraagd 
werd wat hij deed, kon hij niet toegeven dat hij fout was. Zijn trots stond 
hem niet toe dit toe te geven.  

Genesis 3:11-12  En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat 
gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u 
gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: De vrouw, 
die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en 
ik heb gegeten. 

Adam beschuldigde zijn vrouw. In God’s systeem zou Adam zich herinnert 
hebben dat hij als hoofd van zijn huis, uiteindelijk alle verantwoordelijkheid 
droeg voor hetgeen gebeurde in zijn gezin. In zijn beschuldiging van zijn 
vrouw verried de leugen dat hij geloofde dat zijn vrouw de macht had zijn 
gedrag te kunnen beïnvoeden en hij daarom haar kon beschuldigen en geen 
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verantwoordelijkheid droeg. Het is waar dat Eva Adam verleidde, maar hij 
maakte zijn eigen keuze en was daarvoor verantwoordelijk. Echter hij zou 
dit niet accepteren. Dit was de tweede vrucht van de leugen: TROTS.  

Deze 2 vruchten vormden het zaad voor de opkomst van Babylon.  

Meer vruchten zouden nog komen. Adam en Eva beleden hun fout, maar 
het zaad van rebellie was in hun en droegen zij over aan hun zonen Kain en 
Abel. Abel koesterde de onderdanige geest van Christus en nederig volgde 
hij het plan dat God uitgestippeld had om het menselijke ras te herstellen 
zodat ze weer in harmonie met God’s Zoon zijn. Kain erkende God maar 
weigerde God’s plan te volgen. Hier hebben we de derde vrucht: VERZET 
(weerstand). Hij veranderde zijn mothode van aanbidding naar wat hem 
paste en negeerde het offer van het lam. Abel bepleitte met zijn broer om 
het te doen zoals hun was getoond, maar Kain weigerde te luisteren. Kain 
bleef zich verzetten en Satan leidde hem uiteindelijk tot een geweldadige 
moord op zijn broer in woede. Hier zien we meer vruchten: WOEDE, HAAT 
en MOORD. De moord op Abel was een uitdrukking van de gedachten van 
Satan ten opzichte van Christus. De vriendelijke onderdanige Abel was 
geveld bij zijn satanische geïnspireerde broer als het eerste bewijs van de 
geweldadige emoties van Satan ten opzichte van Christus dat diep in zijn 
hart was verborgen.  

Zoals we hiervoor al meldde, de geest van verzet neemt van ons het besef 
van God’s zegen en goedkeuring. Zonder God’s zegen voelen we ons 
onzeker en nietswaardig. Kain had zich verzet tegen zijn ouders’s 
smeekbede aan hem, weerstond zijn boer’s smeekbede aan hem en ook de 
smeekbede van God aan hem. Hoe groter het verzet van Kain werd, des te 
groter werd de onzekerheid en het gevoel van nietswaardigheid. Toen God 
de vloek over Kain uitsprak, was dat niet iets dat God hem aandeed, maar 
veel meer was dat het natuurlijke gevolg van verzet, namelijk angst, 
onzekerheid en het gevoel waardeloos te zijn.  

Genesis 4:11-12  En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die 
zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te 
ontvangen. Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn 
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vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op 
aarde. 

De termen ‘zwervende’ en ‘dolende’ geven de betekenis van dolend, 
wijvelend en onzekerheid weer. Dit zijn verdere vruchten: ONZEKERHEID, 
INSTABILITEIT en NIETSWAARDIGHEID.  

Nadat Adam en Eva Abel verloren, gaf God hun een andere zoon, dat was 
Seth. Hij toonde zelfs meer dezelfde nederige geest van Adam en Abel. 
Daardoor onstonden twee stammen uit de familie van Adam; Seth’s stam, 
vol van het besef van de zegen van de Vader door onderdanigheid aan Zijn 
geboden, zij werden gekenmerkt als de zonen van God en Kain’s stam vol 
van de vruchten van rebellie en het gevoel waardeloos te zijn, zij werden 
aangeduid als de zonen en dochters van de mensen.  

Satan wist doordat God de menselijke relaties had gestructureerd in 
families, dat kinderen die in deze wereld geboren waren geheel afhankelijk 
waren van hun ouders. Dit voorbeeld zou kinderen helpen om 
afhankelijkheid van God te leren. De sleutel persoon in het gezin om de 
kinderen de waardevolle karakteristieken van onderdanigheid te 
onderwijzen was de moeder. Satan verleidde de zonen van God om naar de 
dochters van de mensen te zoeken en hun te trouwen. De dochters van 
Kain bezaten de geest van hun vaders: angst, trots, rebellie, woede en haat. 
Al deze duivelse vruchten waren verborgen in de harten van deze vrouwen 
die geleerd hadden hoe ze hun uiterlijke schoonheid moesten opmaken. De 
zonen van God onderscheidde hun karakters niet en huwden deze 
vrouwen. Deze banden leidde tot de meest duivelse tirannen. De Bijbel 
noemt ze reuzen; de ware betekenis is meer verwant aan gigantische ego’s 
en het gericht zijn op het verwerven van macht.  

Genesis 6:1-5  En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem 
begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, dat 
Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, 
en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. Toen 
zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den 
mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en 
twintig jaren. 



38 

In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen 
tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen 
hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van 
name. En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op 
de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage 
alleenlijk boos was. 

 
Binnen een korte tijds periode was de lievelijke onderdanige geest van 
Jezus uit de harten van de zonen van God weggevaagd en de gedachten van 
bijna iedereen was voortdurend slecht. God nam Zijn geest terug en stond 
toe dat de zondvloed de slechtheid, vernieling en geweld stopte. Hij 
bezocht de ongerechtigheden van de vaders op hun kinderen tot en met 
het derde en vierde generatie. God starte opnieuw met Noach en zijn gezin, 
maar spoedig kreeg Satan weer toegang tot Cham die de grondslag van het 
Babylonische koninkrijk legde. Cham was beïnvloed bij de zondige mensen 
uit de oude wereld en op een dag toen hij zijn vader in zijn tent naakt en 
dronken zag, bracht hij hem nadeel toe en deed iets zo verachtelijks dat een 
vrucht van nietswaardigheid, onzekerheid en rebellie zijn nageslacht 
beïnvloedde en wat tot een ongekende hoogten van dominantie, controle 
en slechtheid zou leiden om met hun verhoogde onzekerheid en angst 
makkelijker te weten om te gaan.  

Nimrod was de kleinzoon van Cham. Dit is wat de Bijbel over hem zegt: 

Genesis 10:8-10  En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te 
zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des 
Heeren; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager 
voor het aangezicht des Heeren. En het beginsel zijns rijks was Babel, 
en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. 

Het woord ‘geweldig’ iemand betekend een machtige tiran. Er was aan 
Nimrod niets onderdanig. Hij is de eerste man in de Bijbel die wordt 
aangenomen de titel ‘koning’ te hebben en is omschreven als iemand die 
zijn eigen koninkrijk bouwde zonder enige erkenning van de hemelse God. 
De eerste stad van zijn koninkrijk was Babel of Babylon. Nu we de 
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beginselen van het karakter van Nimrod hebben achterhaald, kunnen we nu 
de elementen van zijn religie onderzoeken die hij vestigde.  

Voor een meer diepgaande analyse van dit onderwerp, dient u het boek Life 
Matters van maranathamedia.com/book/view/life-matters te downloaden.  

 

13. De essentie van Babylon 

Wanneer we alle factoren dat dit complexe karakter dat we Nimrod 
noemen in ogenschouw nemen, kunnen we bijna raden wat voor type 
goddienst systeem hij zou opzetten. In de geest van opstand wordt het juist 
compleet iets tegenovergestelds tot dat wat de Bijbel openbaart over God. 
Dat is nu precies wat Nimrod opzette. Hier hebben we een citaat van de 
historicus Josephus die de basis van Nimrod’s filosofie uiteenzet:  

“Het was juist Nimrod die hun ophitste tot een dergelijke hoon 
en minachting voor God. Hij was de kleinzoon van Cham, de 
zoon van Noach, een stoutmoedig man, en had grootte macht 
in zijn handen. Hij overtuigde hun het [de macht] niet toe te 
schrijven aan God, dat het door Zijn middelen was dat zij 
gelukkig waren, maar te geloven dat het kwam door hun eigen 
moed wat hun dat geluk verschafte. Hij veranderde geleidelijk 
de regering in tirannie, ziende geen andere weg om de 
mensen van de vrees voor God af te brengen, maar hun te 
brengen in een constante afhankelijkheid van zijn macht ...” 
Josephus. Antiquities Book 1 Chapter 4 Paragraph 2 

Nimrod wees de zegen van God stevig af door te kiezen voor de leugen van 
de slang. Hij koos ervoor zich te concentreren op macht in plaats voor 
karakter. Hij leerde de mensen te kijken op zichzelf precies zoals Satan 
Adam en Eva had geleerd. Deze filosofie zou een dramatische impact 
hebben op de familie structuur. Lezen we wat een historicus schrijft: 

“De autoriteit van vroegere heersers had gelegen op de 
gevoelens van verwanten, en het gezag van de stamhoofd 
was een beeld van de ouderlijke controle. Nimrod, integendeel 
daaraan, was een oppermachtige van een teritorium en van 
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de mensen zover verwijderd als zijn bewoners waren en 
zonder een persoonlijke band met hen te onderhouden. Tot 
dan toe waren er stammen, grote families, samenlevingen; nu 
was er een natie, een politieke gemeenschap, de staat.” A.T. 
Jones. Empires of the Bible. 1904 bladzijde 51  

De patriarchale systeem van vroegere tijden diende alleen om het principe 
van zegen door de gehoorzaamheid aan de familie hoofd te versterken door 
een vader en gevoed door een moeder. Nimrod veranderde dit allemaal en 
creëerde een focus op een leider van een gebied met onroerende 
bezittingen zoals gewas, land en gebouwen. Families waren nomadisch en 
werden geleidt door de gevoelens van verwanten. Autoriteit was 
gebasseerd op het respect van relaties. Nimrod beveelde door angst uit 
macht en liet de mensen hem dienen door tirannie.  

Nimrod nam een andere adembenemende stap die het beeld van God in de 
echtgenoot en echtgenote relatie totaal verpletterde. Nimrod trouwde zijn 
moeder. Een huwelijkse relatie van dit soort karakter is zover weg van de 
Goddelijke Vader en Zoon relatie als je maar kan voorstellen.  

Toen Nimrod stierf, beweerde zijn vrouw en moeder Semiramis dat Nimrod 
nu in de zon was belichaamd en hun beschermer en verzorger was. 
Semiramis werd nu de enige link tussen de fysieke en de geestelijk wereld. 
Hierdoor kreeg ze de titel “Koningin van de hemel” (Jeremia 7:18). Een 
verbinding met haar was nu de poort om de bescherming en macht van 
Nimrod te verkrijgen. Dit godsdienstig systeem bloeide en zon 
aanbiddingssystemen werden een vast bestanddeel in vele delen van de 
dan bewoonde wereld. Zon-dag werd de belangrijkste dag van de week 
voor aanbidding als tegenhanger van de speciale zegen van de Zoon van 
God dat op ons komt tijdens de Sabbat uren (Genesis 2:3). Semiramis kreeg 
weer een zoon, genaamd Tammuz. Om haar status te behouden claimde ze 
dat hij verwerkt was door direct contact met de stralen van de zon, wat 
Nimrod was. Nimrod was nu gereïncarneerd in Tammuz. Deze reïncarnatie 
proces werd geassociëerd met de regeneratie van de lente en natuur 
aanbidding. Een festival van treuren voor Tammuz was ontstaan wanneer 
de verdente groen van de lente en zomer was beëindigd. Deze aanbidding 
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werd gesymboliseerd door het beeld van een (moeder) Madonna die haar 
kind vasthoudt.  

Ezechiël 8:14  En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis 
des Heeren, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, 
bewenende den Thammuz. 

Door Semiramis kwam de leer van de onstervelijkheid van de ziel, de 
menselijke vergoding in de persoon van Nimrod, de aanbidding van macht 
en de praktijk van verscheidene rituelen om regen of vruchtbaarheid te 
brengen werden allen een onderdeel van de Babylonische mysteries. Sinds 
Semiramis de poort werd om de macht van Nimrod te verkrijgen, 
ontwikkelde het ritueel in een mannelijke sexuele verbinding met het 
vrouwelijke om die macht te verkrijgen. Daardoor ontstond de praktijk van 
tempel prostituees en de aanbidding van de zon hield ook in sexuele 
omgang als onderdeel van de religieuze dienst. Men hoeft niet veel 
verbeelding te hebben om in te zien dat zonder een sterke familie 
verbintenis deze aanbiddingssysteem zeer aantrekkelijk was voor het 
vleselijke hart.  

Een belangrijk punt die we dienen te maken is op het moment het 
verlangen naar macht onze grootste doel is geworden, de identiteit van 
degene met wie we een verbinding aangaan niet meer van belang is. De 
identiteit van een persoon is alleen van belang in een relationeel systeem, 
waar dus relaties centraal staan. De Babylonische godsdienst systeem 
draaide rond een concept van 3 personen die mysterieus met elkaar waren 
verbonden. Omdat Nimrod de zoon van Semiramis was, maar ook haar 
echtgenoot en dan aangenomen werd dat hij reïncarneerde in Tammuz, de 
feitelijke identiteit van het individueel wazig werd in een mysterieuze god in 
drie personen. Zoals we zojuist hebben opgemerkt, of we de feitelijke 
identiteit van de individueel kennen is niet belangrijk wanneer de focus van 
onze godsdienst macht is. Dit is totaal het tegenovergestelde van de 
godsdienst van onze hemelse God. Het is belangrijk de identiteit van de 
Vader en de Zoon te kennen om de vreugde en zegen van hun relatie te 
ontvangen. Hun identiteit dient nooit onduidelijk, vermengt of mysterieus 
gemaakt worden. Over al waar dit proces zich voordoet, kunnen we zeker 
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zijn dat het de god van macht door Satan gecreëerd is dat wordt aanbeden, 
niet de Vader en de Zoon van de Bijbel.  

Beiden in mijn eigen ervaring en met hen met wie ik in Christelijke zin te 
maken heb gehad, vond ik grote verwarring over wie in feite bedoelt wordt 
in bepaalde Bijbel teksten en tot wie we nu feitelijk spreken in ons gebed. Ik 
heb vele malen gehoord dat mensen verwardheid uitdrukken tot wie zij nu 
eigenlijk bidden en omdat ze niemand wilden beledigen ze geen uit hun 
gebed hielden. Deze verwarring komt direct van dit Babylonische systeem 
en verraad en zoeken naar macht dan in eerste instantie te zoeken voor de 
Vader en de Zoon en hun karakter. Dit is compleet onbewust gedaan door 
de zoeker, maar wat is aangeraakt leidt hun in deze mysterieuze 
verwarring. Het Babylonische systeem was opgezet voorgevende dat zij God 
eren en lief hebben, terwijl in feite het betekend dat Hij vergeten wordt en 
mensen op Zijn plaats gezet worden.  

Ondanks dat er nog heel veel geschiedenis verteld kan worden over de 
Babylonische zon aanbidding, is het belangrijkste waar we naar kijken de 
filosofische basis in vergelijk tot wat de Bijbel over God openbaart. De 
Nimrod, Semiramis, Tammuz aanbidding systeem focust zich op het 
volgende: 

1. Het geloof in de intrinsieke onstervelijkheid 
2. De macht en kracht uit onszelf komt 
3. Een verwerping van de Vader    Hoofd / zegen   systeem ten gunste 

van   dictator / tiran – moeder / zoon relatie 
4. Perverse familie relaties 
5. Bouwers van steden en een focus op het verwerven van territorium 

en bezittingen 

Dit systeem is de vervulling van Satan’s belofte dat mensen worden gelijk 
aan goden kennende het goede en kwade. Elk goddienstig systeem dat één 
van deze kenmerken bevat is diep beïnvloed door Satan’s koninkrijk. Laten 
we herinneren dat deze vorm van aanbidding direct gegroeid zijn uit vrees, 
trots, rebellie en sexuele pervertie wat totaal tegenovergesteld is aan de 
God die is geopenbaart in de Bijbel.  
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14. De lijn van verval 

Het zou ons helpen de stappen te volgen van Nimrod en zijn 
geestverwanten in de vorming van hun beeld van God. Apostel Paulus toont 
ons een zeer bondige analyse van deze tijdsperiode en zijn effect op de 
mensheid. Wij willen dit gebruiken als een raamwerk om dit te bespreken.  

In het begin maakte God de mens naar Zijn beeld. We keken daarna in het 
hoofdstuk ‘gemaakt naar Zijn beeld’. Een deel van de reden God de mens 
maakte zoals Hij dat deed was om het universum meer te onderrichten 
over de relatie tussen Hemzelf en Zijn Zoon. Leest u eens wat Paulus 
daarover schrijft:  

Romeinen 1:19-20  Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen 
openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Want Zijn 
onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de 
schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en 
Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 

Er is dus een goede reden dat Satan direct de man/vrouw relatie zou 
aanvallen om daarmee te voorkomen dat deze kennis van God begrepen 
zou worden. Paulus traceerd de geschiedenis van Nimrod zeer kort, we 
zullen het stap voor stap volgen.  

Romeinen 1:21-25  Omdat zij, God kennende, Hem als God niet 
hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun 
overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; zich 
uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; en hebben de 
heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens 
beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige 
en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de 
begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen 
onder elkander te onteren; als die de waarheid Gods veranderd hebben 
in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den 
Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 

Als kleinzoon van Cham was Nimrod duidelijk bewust van de hemelse God. 
Echter toen Nimrod de leugen omarmde dat de kracht komt van binnen uit 
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ons en niet van God, nam hij de eer van God weg of dankbaar te zijn voor 
God’s zegen. Dit leidde Nimrod en zijn geestverwanten in een vals en ijdel 
begrip wie zij eigenlijk waren. De rol van de man en de vrouw door God 
zorgvuldig vastgesteld, waren totaal weggedrukt en ontaard en het kanaal 
van de zegen dat komt van de hemel afgesneden. De aangename 
onderdanige geest van de Zoon van God was hun ontnomen om te komen 
in hun huizen en hun verstand was verduisterd. De zo genoemde bevrijding 
van de vrouw en de nieuwe sexuele vrijheid werd gezien als progressief en 
wijs, maar het heeft hun gemaakt tot dwazen.  

Wij constateerde al dat na Nimrod’s dood, Semiramis claimde dat Nimrod 
nu een god was, verlichaamd in de zon. Het concept van God was verandert 
in een corrupte man. Mensen hadden geen juist begrip meer vanwaar hun 
leven kwam en ten tweede de man/vrouw relatie. Het bedrog in de 
godsdienst om door het vrouwelijke in het bezit te komen van de kracht van 
Nimrod, Nimrod die opnieuw geboren was in Tammuz en de consequente 
natuur aanbidding dat vogels, viervoetige dieren en kruipende dingen 
inhield diende alles om het beeld van God  in de mens te beschadigen en de 
waarheid van God te veranderen in een leugen.  

De God van Babylon in zijn essentie is een godsdienst voor het streven naar 
macht. Zoals we al eerder opmerkte, het streven naar macht geeft weinig 
om de identiteit van de personen die aanbeden worden, hun karakters zijn 
minder belangrijk dan hun macht. De mysterieuze vermenging van de 
identiteiten van Nimrod, Semiramis en Tammuz heeft een direct effect op 
de identiteiten van mannen en vrouwen en hun manier hoe ze met elkaar 
omgaan. De sexuele daad wordt dan belangrijker dan de identiteiten van 
degenen die eraan deelnemen en haar symboliek krijgt een totaal andere 
betekenis.  

Romeinen 1:26-28  Daarom heeft God hen overgegeven tot 
gevoelens van oneer; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk 
gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de 
mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit 
geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen 
schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die 



45 

daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet 
goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen 
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet 
betamen; 

Homosexualiteit is een natuurlijk voortvloeisel van de Babylonische 
systeem van godsdienst. De sexuele daad wordt een middel om macht te 
ontvangen van degene met wie je het bedrijft, zoals beschreven door de 
poortwachter Semiramis. Het concept van hoofd en ondergeschikte zijn 
niet langer van belang. Het Bijbelse besef van het mannelijke en vrouwelijke 
gaan verloren in een streven naar zelf aanbidding en macht. Paulus 
beschrijft daarvan het eind resultaat:  

Romeinen 1:29-32  Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, 
hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, 
twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters 
Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade 
dingen, den ouderen ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, 
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelken, 
daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen 
doen, des doods waardig zijn niet alleen dezelve doen, maar ook mede 
een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. 

Mensen verwonderen zich waarom er zoveel geweld is, zoveel haat en 
immoraliteit in deze wereld! Romeinen hoofdstuk 1 toont duidelijk hoe het 
werkt en waarom het op deze manier werkt. Samengevat is de lijn van 
neergang als volgt:  

1. Vergeten dat al het leven en zegen van de Vader en Zijn Zoon komt 
2. Een geloof dat mensen hun eigen levens bron zijn 
3. De vernietiging van het gezinseenheid waar het hoofd en 

ondergeschikt zijn zegen principes bewaard zijn gebleven  
4. Een verval in de sexualiteit 
5. Een verergering van het gevoel van nietswaardigheid, angst, trots, 

boosheid, haat en moord ten gevolge van een gebrek aan zegen  
6. Een projectie van de corrupte menselijke relatie met God: wat 

betekent een vervaging van identiteiten en de aanbidding van 
macht over karakter.  
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Dit is het proces indien men gegrepen is door Babylon. Het bijbelse begrip 
Babylon betekent veel meer dan alleen een fysiek rijk. Het 
vertegenwoordigd de agressiefste en geweldadigste aanval op het 
menselijke brein ooit bedacht. Zijn macht om het verstand te verslaven is 
adembenemend. De onmerkbaar geleidelijke manier waarmee het opkomt 
is alarmerend. De verschijnings stijlen en vormen zijn veelvoudig. De kracht 
van haar bindingen zijn onmogelijk te breken indien men erdoor gevangen 
genomen is, behalve ... 

De uitzondering leren we in het verhaal van Abraham. Het verhaal van 
Abraham bevat het essentiële verslag om aan Babylon te ontkomen. 
Abraham kwam van het land van Babylon, zijn familie was betrokken in de 
godsdienst van Babylon, maar Abraham ontsnapte. Het is hoogst 
betekenisvol dat Paulus zijn brief aan de Romeinen begint te spreken over 
de macht van God in het evangelie en dan later dit proces in detail uitwerkt 
vanuit het leven van Abraham.  

Romeinen 1:16-18  Want ik schaam mij des Evangelies van Christus 
niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, 
eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods 
wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven 
is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods 
wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid 
ten onder houden. 

Romeinen 4:16-21  Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar 
genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit 
de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is 
van ons allen; (gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele 
volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk 
God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, 
alsof zij waren; welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou 
worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo 
zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij 
zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij 
omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara 
verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld 
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door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de 
eer; en ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook 
machtig was te doen. 

Het verhaal van Abraham die vlucht uit Babylon is het centrum van het 
evangelie van Christus; we richten ons op dit verhaal om vervolgens het 
proces te leren om ons te ontdoen van deze 6 stadia van verval, om de 
kettingen van Babylon te breken en te zeggen “Babylon is gevallen!”  

 

15. Geroepen om uit Babylon te gaan  

De mystische afgodische godsdienst van Babylon werd praktisch universeel. 
De Bijbel zegt: 

Jeremia 51:7  Babel was een gouden beker in de hand des Heeren, 
die de ganse aarde dronken maakte; de volken hebben van haar wijn 
gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. 

De wijn van Babylon is haar mystische onderwijzing over God dat het 
verstand in verwarring brengt, alsof het dronken is. Deze leer vernietigd 
families, snijd de zegen van onze hemelse Vader af, en creëerd een diep 
gevoel van nietswaardigheid, boosheid, onzekerheid inclusief de wanhopige 
behoefte aan macht.  

De invloed van Babylon was om de nomadische familie gebaseerde 
stammen te veranderen in een territorium gebaseerde staat, die verdedigd 
wordt door een leger. Kleine dorpen veranderde in grote ommuurde steden 
om het makkelijker te verdedigen. Een belasting systeem moest opgezet 
worden om eten en wapens te verschaffen voor het leger. Belasting 
oplegging verlangde een tirannieke koninklijke regering om zeker te stellen 
dat belastingen werden geheven. De constante tentoonstelling van 
bloedvergieten verhardde de mannen en de vergrootte de tijd dat ze weg 
waren van hun gezinnen en families, gecombineerd met de immorele 
godsdienstige prijktijken leidde dat tot een scherpe toename van prostitutie 
wat weer de gezinseenheid verwoeste en werden daardoor vrouwen een 
beetje beter behandelde dan vee, mits ze tempel prostituees waren, in 
dergelijke situaties werden ze goed verzorgd.  
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Dit proces was een onderdeel van Satan’s plan om het beeld van God in de 
mens te beschadigen, gestript van zijn waardigheid en hem te veranderen 
in een slaaf voor zijn eigen doel in zijn oorlog tegen God. God reageerde in 
een genadige liefde en riep een man eruit te komen om een familie 
koninkrijk op te bouwen gebaseerd op de zegen van de Vader en het terug 
claimen van dat hoogst waardevolle karakteristiek, een verzorgende 
onderdanige vrouw om de volgende generatie te onderwijzen hoe we 
onderdanig dienen te zijn aan de hemelse Vader en Zijn Zoon. Abraham of 
Abram zoals zijn naam oorspronkelijk was, leefde kort na de tijd van 
Nimrod, echter bepaalde getuigenissen suggereren dat hun levens zich 
overlapten, toen de Babylonische religie het grootste gedeelte van de aarde 
domineerde.  

Genenis 12:1-3  De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw 
land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat 
Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en 
uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u 
zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des 
aardrijks gezegend worden. 

De plaats dat Abram moest verlaten was het hart van Nimrod’s rijk, de 
Chaldeeën.  

Genesis 11:26-28  En Terah leefde zeventig jaren, en gewon 
Abram, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Terah: Terah 
gewon Abram, Nahor en Haran; en Haran gewon Lot. En Haran stierf 
voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte, in 
Ur der Chaldeen. 

God moest Abram van zijn kindsheids tehuis weghalen om hem los te 
maken van zijn verwanten en godsdienstige gebruiken. God zou Abram 
zegenen met een kennis van een familie koninkrijk, die gebaseerd was op 
de relatie tussen de Vader en Zoon. God vertraagde de zwangerschaps 
mogelijkheid van Sarai totdat zij beiden deze principes grondig hadden 
geleerd.  

God maakte Abram tot een zegen door hem als een voorbeeld op de aarde 
te plaatsen hoe een familie zou moeten functioneren. Al diegenen die 
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Abram’s en Sarai’s familie principes zouden overnemen, zouden de sleutel 
vinden om de zegen van de hemelse Vader in hun harten uit te kunnen 
gieten en zal hun een sterk besef geven dat zij gelieft zijn ongeacht wat zij 
zijn en niet om welke macht zij bezitten. De grote koninkrijks belofte aan 
Abram was gegeven op voorwaarde; op een duidelijke familie structuur.  

Genesis 18:18-19  Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en 
machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend 
zullen worden? Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en 
zijn huis na hem zoude bevelen, en zij den weg des Heeren houden, 
om te doen gerechtigheid en gerichte; opdat de Heere over Abraham 
brenge, hetgeen Hij over hem gesproken heeft. 

De uitdrukking “want Ik heb hem gekend” geeft een besef van een hechte 
relatie tussen God en Abraham waarbij God hem onderwees hoe te zorgen 
voor zijn vrouw en kinderen. Hij legde hem uit dat dit het ontwerp is vanaf 
het begin dat een echtgenoot en vader een kanaal dient te zijn van de 
hemelse Vader om Zijn zegen van ‘het welbehagen met hun’ uit te gieten. 
Een echtgenoot en vader was niet alleen voorzien van fysiek zaad om dat 
verzorgd door zijn vrouw kinderen groot te brengen, maar hem was ook 
geestelijk zaad gegeven om zijn vrouw een besef van waardering en liefde 
te geven en kinderen een besef van doelmatigheid en waardevol in het 
leven te zijn. Let eens op wat Spreuken hierover te zeggen heeft:  

Spreuken 17:6  De kroon de ouden zijn de kindskinderen, en der 
kinderen sieraad zijn hun vaderen. 

Abraham’s vaardigheid zijn vrouw en kinderen te zegenen was sterk 
afhankelijk van Sara’s geest van onderdanigheid; zijn autoriteit was zo groot 
als zij hem gaf. Des te meer zij bad voor haar echtgenoot’s leiderschap en 
God vertrouwde dat Die haar man zou zegenen met de juiste woorden en 
beslissingen en hem onderdanig zou zijn en vertrouwde op haar man’s 
woord, des te meer zouden haar kinderen gaan inzien dat wat zij zegt zeer 
belangrijk is. Kinderen kijken naar hun moeder om te beoordelen hoe 
belangrijk en waardevol het woord van hun vader is. Apostel Petrus verteld 
ons hoe Sara leerde haar echtegenoot aan te zien.  
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1 Petrus 3:5-6  Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de 
heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen 
onderdanig; gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem 
noemende heer, welker dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en 
niet vreest voor enige verschrikking. 

Gezien Abraham en Sara kwamen uit Babylon hadden zij heel veel te leren. 
Zij beiden maakten fouten op hun weg wat Sara’s verwekking van Izaäk 
zwaar vertraagde. Na vele beproevingen en lessen, Abraham en Sara  waren 
in staat dat het God toestond Izaäk te zegenen zoveel met de geest van Zijn 
Zoon dat Izaäk bereidt was onderdanig te zijn zelfs tot de dood toe, gelijk 
Jezus bereidt was dit te doen aan het kruis. Abraham heeft ook geleerd de 
geest van onderdanigheid te waarderen door te besluiten God te 
vertrouwen zelfs wanneer het onmogelijk leek te zijn.  

Genesis 22:1-2,10-12  En het geschiedde na deze dingen, dat God 
Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, 
hier ben ik! En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij 
liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot 
een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. ... En 
Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te 
slachten. Maar de Engel des Heeren riep tot hem van den hemel, en 
zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! Toen zeide 
Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu 
weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet 
hebt onthouden.  

Het is verbazend dat God in staat was in het leven van één man om de 
verslaving van de mystische systeem van Babylon uit zijn verstand te 
verpletteren en de aanbidding van de ware God van de hemel kon 
herwinnen. De trektocht van Abraham van Babylon is fundamenteel 
dezelfde aan onze reis vandaag de dag. De ware God van de hemel en Zijn 
Zoon roepen ons weg van de valse goden van deze wereld en te komen in 
hun relationele familie koninkrijk waar onze waarden komen van onze 
familie relaties en niet van de dingen die we presteren.  

De principes in dit boekje worden verder uitgewerkt in het boek genaamd 
Life Matters van Maranathamedia.com. Bezorgt u alstublieft een exemplaar 
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van dit boek voor een verdere studie van het familie zegen systeem dat 
Satan’s koninkrijk verslaat, simpel door een correct inzicht van God en Zijn 
Zoon.  
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De wijsheid van God 
Hij die de Zoon heeft heeft leven. Waarom is dat zo? Omdat in de Zoon van 
God een zuiver hart is van een gehoorzame Zoon tot Zijn Vader. Hij doet 
altijd die dingen die de Vader bevallen. Hij heeft ook de zegen van de Vader 
en een diepe genegenheid. Het hart van de Zoon rust perfect in Zijn Vader’s 
liefde.  

Het is de wijsheid van de Vader om de geest van Zijn geliefde Zoon de delen 
met het universum; een lieflijke, zachte en gehoorzame geest dat Zijn 
Vader’s geboden lief heeft. Christus is de wijsheid van God en de zekerheid 
van een lieflijke relationeel koninkrijk.  

Deze zachte geest vloeit uit de troon van God door de boom des levens. 
Satan verwierp de Zoon van God en zijn zachte geest. Zijn opstandige geest 
is in oorlog met de zachte, nederige en gehoorzame geest van de Zoon van 
God. Deze geest van rebellie is overgedragen op het menselijk ras. In het 
offer van Christus wordt ons deze zachte geest weer opnieuw aangeboden. 
Het geheim om deze geest te kunnen bezitten is te weten wie de Vader en 
Zoon zijn; dit is eeuwig leven om de Vader en Zijn Zoon te kennen en te 
drinken van de bron van levend water dat van de troon van God en het Lam 
komt.  
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