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ALGEMEEN ONDERWERP: 
NOACH, DANIËL EN JOB — VOORBEELDEN VAN EEN OVERWINNEND LEVEN  

VOLGENS DE LIJN VAN LEVEN OM GODS ECONOMIE TE VERVULLEN 

Boodschap 1 

Leven en werken volgens het visioen van de eeuw  
met als doel de eeuw te veranderen 

Schriftlezing: Ez. 14:14, 20; Gn. 6:8; Mt. 24:37-39; Da. 2:34-35; Job 42:5-6 

I. Noach, Daniël en Job zijn voorbeelden die ons laten zien hoe we een 
overwinnend leven kunnen leiden volgens de lijn van leven om Gods 
economie te vervullen; dit betekent dat je leeft en werkt volgens het 
visioen van de eeuw met als doel de eeuw te veranderen—Ez. 14:14, 20; 
Gn. 2:9; Op. 2:7; 22:1-2; Mt. 24:37-39, 45-51; Da. 2:34-35; Hnd. 26:19; 2 Tim. 
4:8. 

II. De levens van Noach, Daniël en Job openbaren de Drie-enige God die 
Zichzelf uitdeelt in Zijn uitverkoren volk om Zijn economie te vervullen: 

A. Bij Noach zien we God de Vader in Zijn verlangen en plan voor Zijn bouwwerk, 
en in Zijn eeuwige trouw aan Zijn verbond, aan Zijn Woord—Gn. 9:12-17; 
1 Kor. 1:9; 1 Joh. 1:9; Op. 4:3; 21:19-20. 

B. Bij Daniël zien we Christus de Zoon als middelpunt en allesomvattendheid in 
Gods beweging, en in Zijn wederkomst als de Zoon des mensen—Da. 7:13-14; 
10:4-9. 

C. Bij Job zien we God de Geest in Zijn transformatie werk om uit te voeren wat 
verborgen is in Gods hart zodat wij God mogen winnen om als God te worden in 
leven, natuur en verschijning, maar niet in de Godheid, voor Gods collectieve 
uitdrukking—Job 10:13; 42:5-6; Ef. 3:9; 2 Kor. 3:18. 

III. “Maar Noach vond genade in de ogen des Heren”—Gn. 6:8: 

A. Noach’s leven en werk laten zien hoeveel genade kan betekenen voor een 
gevallen mens; genade is de heerlijke Christus die onze lasten draagt, die alles in 
ons doet, in ons belang, voor ons genot—Gn. 6:1-14; Mt. 24:37-39; 2 Kor. 12:7-9: 
1. Het vlees is de aanwezigheid van de duivel, en genade is de aanwezigheid 

van God; als wij satans aanwezigheid willen weerstaan hebben we Gods 
aanwezigheid nodig—Gn. 6:3, 8; Rom. 7:17-21; Heb. 4:16; 1 Kor. 15:10. 

2. Genade werkt gerechtigheid uit/ Gerechtigheid komt voort uit genade/ 
Gerechtigheid is het resultaat van genade; door de macht van genade, de 
kracht van genade en het leven van genade, kunnen wij juist zijn voor God, 
met elkaar en ook met onszelf—Rom. 5:17, 21; 2 Pe. 2:5. 

B. Noach wandelde met God en bouwde de ark voor de uitvoering van de goddelijke 
economie—Gn. 6:8-22; Heb. 11:7; 1 Pe. 3:20-21; Mt. 16:18: 
1. Het eerste bouwwerk van God in de Schrift is de ark van Noach, als een 

beeld van Christus, het bouwwerk van God en mens; Gods bouwwerk is een 
God-mens—Joh. 1:14; 2:19; 1 Kor. 3:9, 16-17; Op. 21:2, 22; Ef. 2:22; Ps. 27:4. 

2. Het bouwen van de ark is een beeld van het bouwen van de collectieve 
Christus, de Gemeente als het Lichaam van Christus, met het element van 
de rijkdommen van Christus als bouwmateriaal—Mt. 16:18; 1 Kor. 3:9-12a; 
Ef. 3:8-10; 4:12. 

3. De drie verdiepingen van de ark zijn een beeld van de Drie-enige God volgens 
onze ervaring van Hem; de Geest, uitgebeeld door de onderste verdieping, 
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brengt ons naar de Zoon (1 Pe. 1:2; Joh. 16:8, 13-15), en de Zoon brengt ons 
hoger in onze ervaring naar de Vader (Joh. 14:6; Ef. 2:18; 1 Joh. 1:5; 4:8). 

4. Op de derde verdieping van de ark was slecht één raam, gericht op de 
hemel, wat er op wijst dat er in de Gemeente, in Gods bouwwerk, maar één 
openbaring en één visioen is door de nieuwtestamentische bediening—Gn. 
6:16; Hnd. 26:19; Spr. 29:18a; 1 Tim. 1:3-4; 2 Kor. 3:6-9; 4:1. 

IV. “Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke 
spijze”—Da. 1:8: 

A. Allen die door God gebruikt worden om de eeuw te veranderen zijn de 
nazireeërs van vandaag, degenen die zichzelf gewillig aan de Heer offeren in de 
heerlijkheid van hun toewijding—Nu. 6:1-8; Ps. 110:3; verw. Ri. 7:13-18.  

B. Daniël toont ons de eigenschappen van iemand die de eeuw verandert: 
1. Daniël was apart gezet voor God in een eeuw die satan volgt—Da. 1:8; 4:26; 

5:23; Fil. 3:13-14; Op. 2:13. 
2. Daniël verbond zichzelf aan Gods verlangen door het woord van God—Da. 

9:2-4; 2 Tim. 3:14-17; 1:13-15; verw. Neh. 8:9, 14; Dt. 17:18-20. 
3. Daniël werkte samen met God door gebed—Da. 6:11; 9:17; 10:1-21. 
4. Daniël was een zelfopofferend persoon met de geest van martelaarschap—

Da. 1:8; 6:11. 

V. “Toen antwoordde de Here Job” (Job 38:1a); “Toen antwoordde Job de 
Here” (Job 42:1a); “En de Here bracht een keer in het lot van Job” (Job 
42:10a): 

A. De logica van Job en zijn vrienden was volgens de lijn van de boom van kennis 
van goed en kwaad en dachten dat het lijden van Job een straf van God was; 
maar, het lijden van Job was Gods verteren met als doel dat God Job meer zou 
winnen zodat hij God meer kon winnen—Job 9:15; 11:12; 13:4; Fil. 3:8, 12-13: 
1. Gods bedoeling met Job was om de natuurlijke Job in zijn eigen perfectie en 

oprechtheid af te breken, zodat Hij een nieuwe Job kon opbouwen met Gods 
natuur en eigenschappen—Job 1:1; Tit. 3:5. 

2. Gods bedoeling met Job was hem te brengen in een dieper zoeken naar God 
zodat Job zou gaan beseffen dat wat hij miste in zijn menselijk leven God 
Zelf was, en dat God zou najagen, winnen en tot uitdrukking brengen—Kol. 
2:19. 

3. God wilde een Job die op de lijn van de boom van het leven was om Job een 
man van God te maken—Gn. 2:9; 1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:17; Ef. 3:14-21. 

B. Job openbaart dat de Bijbel met haar zesenzestig boeken maar één doel heeft: 
dat God in Christus door de Geest Zichzelf in ons uitdeelt als ons leven, onze 
natuur, en ons alles, zodat we Christus kunnen leven en tot uitdrukking kunnen 
brengen; dit behoort het principe te zijn waardoor ons leven wordt beheerst—
Job 10:13; Ef. 3:9; Fil. 3:8-9; Ef. 1:22-23; 2:15; Op. 21:2. 

C. De manier om te leven en te werken in dit principe is door te verblijven in de 
Geest en door alles te doen in, met en door de Geest, door middel van de 
beoefening van onze geest—Gal. 5:25; Rom. 8:4; Fil. 3:3; Op. 2:7; 22:17a. 


