Verlegen
om goed
nieuws?

Onze voorouders hebben onze hemelse
Vader onteerd. Dit noemen we “zonde.”
Gods kinderen gaven de voorkeur aan
autonomie boven afhankelijkheid en relaties.
Wat werkelijk gebeurde is dat mensen de
Schepper Koning verraadden door Gods
wereld over te nemen. Omdat mensen niet
loyaal bleven aan hun Vader & Koning, is de
grote mensenfamilie verdeeld.
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Er is zoveel slecht nieuws in de wereld. Het zou
mooi zijn als er eens goed nieuws te melden was.
Waar we tenslotte ook kijken, het lijkt wel of de
ene na de andere familie problemen heeft,
landen die oorlog hebben en iemand anders
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Mensen voelen zich bang en geïsoleerd. Ze
hebben bijvoorbeeld de neiging om allerlei
weten niet wie ze moeten vertrouwen. Zelfs hun
groepjes te creëren, vaak op basis van onder
beste vrienden en familie breken hun beloften.
andere etniciteit, gender en
opleidingsniveau. Maar dit soort sociale
Dit is niet Gods bedoeling met de wereld. In het
eenheid is oppervlakkig.
begin maakte de Schepper God de wereld om
Zijn ene grote mensenfamilie te zijn. Er was
harmonie.

Werkelijke harmonie ontstaat alleen als

Angst

Harmonie

we een relatie hebben met onze hemelse
Vader en zo met de hele mensenfamilie.

Jaren geleden
maakte God een
verbond met
een man die
Abraham heette.
Hij beloofde om
alle volken door
Abrahams
nageslacht te
zegenen.
Eerst leek dit onmogelijk. Abraham was
al heel oud en had geen kinderen. Maar
dit houd de Schepper God niet tegen,
want Hij geeft leven aan alle dingen.
Niet alleen gaf God Abraham een zoon,
maar Hij liet Abrahams familie uitgroeien
tot een groot volk, Israël. Zij werden
geroepen om Gods volk te zijn. Vergeet
Gods oorspronkelijke belofte niet–– Hij
was van plan om alle volken te zegenen
door Abrahams nageslacht.

Hoe zou dat mogelijk zijn?

Belofte

De hele geschiedenis door bevestigde God
steeds opnieuw de beloften van Zijn verbond.
Abrahams familie werd een grote familie,
bekend als Israël.
Door Zijn kracht,
redde God Zijn volk
van slavernij,
hongersnood en
oorlog. Door Zijn
liefde, stelde Hij
een rechtvaardige
wet in, zuiverde
hun onzuiverheid en
woonde onder hen. Op
deze manier zou Abrahams nageslacht God
verheerlijken voor alle volken.
Maar Zijn mensen hadden beschamende
harten. In plaats van loyaal te zijn aan God
als koning, volgden ze de wegen van
andere volken. Ze aanbaden geschapen
dingen, in plaats van de Schepper. In plaats
van de wereld te zegenen, vielen ze onder
een vloek en leden aan de onderdrukking
door hun vijanden.

Schaamte

Wat zou
God
doen?
Hoe zou Hij trouw blijven aan Zijn verbond?
God had al een plan. Hij beloofde om een
nieuwe Koning te sturen, een Messias. Deze
Koning zou niet alleen Israël regeren, Hij zou
regeren over de hele wereld. Hij zou alles
veranderen. God was van plan om de wereld
heel te maken door deze beloofde Koning.
Op deze manier zou God Zijn belofte om alle
volken door Abrahams nageslacht te zegenen
vervullen.

Heeft God Zijn belofte gehouden?

Jaren later stuurde God
een man met de naam
Jezus. Dit is de
beloofde Koning,
de Messias (in het Grieks: de Christus).
Gedurende Zijn leven worp Jezus sociale
verwachtingen omver. Hij genas de zieken, de
blinden en zelfs degenen met boze geesten.
Ook verwelkomde hij de armen, “zondaars” en
sociale buitenbeentjes. De sociale en politieke
leiders waren niet blij met Jezus’ boodschap. Hij
bracht de huichelarij in hun harten aan het
licht; ze wilden hun gezicht/eer niet verliezen. Ze
vonden de eer van mensen belangrijker dan de
goedkeuring van God. Daarom spanden ze
samen om Jezus om het leven te brengen.
Jezus, Wiens leven God volmaakt eerde.

Toch houdt God Zijn beloften.
Drie dagen nadat de leiders Jezus doodden,
deed God Hem opstaan uit het graf! Hij toonde
Zich heel vaak aan mensen; op een bepaald
moment zagen meer dan 500 mensen Hem.
Christus’ opstanding liet zien dat Hij in staat is
om de dood te overwinnen!

Koning Jezus

Jezus bereikte wat niemand ooit gedaan
heeft. Hij eerde God volmaakt in zowel Zijn
leven als sterven. Daarom aanvaardde God
Jezus’ dood als een offer dat zonde verzoent.
Door Jezus herstelt God de mensenfamilie.
Hij zuivert de volken van hun schande. God
stuurt Zijn Heilige Geest om de harten van
mensen te veranderen. Nu proberen ze zuiver
en eervol te leven. God maakt een nieuwe
“Tempel,” die bestaat uit iedereen die de
God van Jezus Christus aanbidt. Gods Geest
woont bij Gods mensen, die samen
“gemeente” genoemd
worden.

Hij aanvaardt mensen
van alle volken in Zijn
koninkrijk. God is niet
partijdig. Hij roept alle
mensen op om trouw
te beloven aan Jezus als Koning. Ongeacht
sociale klasse, gender, opleidingsniveau of
andere onderscheiden. Op deze manier
zegent God alle volken door verdeeldheid en
dood te overwinnen.
Jezus’ opstanding laat zien dat Jezus de
Koning van alle koningen is. God bevestigt Zijn
beloften.

Voordat de Christus
Zijn troon in de
hemel besteeg, gaf
Hij Zijn discipelen
een speciale
roeping - Hem
vertegenwoordigen
in de wereld.
God gebruikt Christus’ gemeente om de
belofte aan Abraham te vervullen. Zijn mensen
zullen de wereld zegenen door het Koninkrijk
van Christus bekend te maken en uit alle volken
discipelen te maken. Gods familie zal getuigen
van Gods plan om de grote mensenfamilie met
Zichzelf en elkaar te verzoenen.
Op deze manier komt de gemeente bij elkaar
voor aanbidding en dienstbetoon. Hun manier
van leven zal getuigen van de dag dat God
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal
herscheppen.
Zijn gemeente kijk uit naar de dag dat Christus
terug zal komen. Op die dag zal Hij de wereld
zuiveren van kwaad en verderf. Alles zal goed
gemaakt worden.
“Want de aarde zal vol worden met de
kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee
bedekt.” (Habakuk 2:14).
Alle volken zullen gezegend worden, als God
bij Zijn volk woont.

Hoe reageer jij op Gods Koning?
God zegent alle volken en creëert een
wereldwijde familie door de Koning van alle
koningen – Jezus Christus. Jezus doet een
belofte aan iedereen die dit goede nieuws
hoort:
En Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: er is
niemand die huis of broers of zusters of vader of
moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten
heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij
ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen
en broeders en zusters en moeders en kinderen
en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die
komt, het eeuwige leven.” (Markus 10:29-30)

Vanwege dit goede nieuws, moeten we een
paar belangrijke vragen stellen.

Als je in je hart werkelijk “ja” antwoordt, dan
verwelkomt God jou in Zijn koninkrijk! Als God de
Vader jouw hart op deze manier veranderd
heeft, dan hoor je bij Zijn familie! Samen worden
Christus’ volgelingen Zijn “gemeente” genoemd.
Ze zijn jouw ware broers en zussen geworden.
Je hebt een nieuwe identiteit en een nieuwe
missie in het leven. Hij roept Zijn mensen op om
Zijn glorie in de hele wereld te weerspiegelen. We
moeten dit goede nieuws bekend maken aan
anderen. Als Zijn gemeente, mogen we leven op
manieren die laten zien hoe Christus’ koninkrijk
eruit ziet.

Geef jij jouw loyaliteit aan Jezus als Koning?
Wat als je Jezus nog niet wilt volgen?
Geloof jij dat God trouw is om Zijn beloften te
houden?

Ben jij bereid om je om te keren, je manier van
leven te veranderen, zodat je in alle facetten
van je leven God eert, in plaats van Hem te
onteren?

Alleen de Schepper Koning kan Zijn beloften
houden. Alle andere verwachtingen zullen ons
telleurstellen. Degenen om ons heen kunnen ons
geen blijvende eer, liefde en vrede geven.

Moge dit goede nieuws
jouw hart voor altijd
veranderen!

