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Boodschap 4 

Gods voornemen met Job 

Schriftlezing: Job 42:1-6; 2 Kor. 3:8-9; 4:10-12, 16-18; 5:18-20 

I. Gods voornemen met Job was dat hij een persoon zou worden met een wandel in het 
hemelse visioen en de werkelijkheid van Gods economie: 

A. Jobs ervaring was een stap die God zette in Zijn goddelijke economie om de 
tevreden Job te verteren en hem dingen af te nemen, zodat Job werd afgebroken 
en God een manier had om hem weer op te bouwen met God Zelf en hem kon 
leiden naar een diepere manier van zoeken naar God zodat hij God kon verkrijgen 
in plaats van Zijn zegeningen en zijn verworvenheden in zijn volmaaktheid en 
oprechtheid—Fil. 3:10-14; 1 Kor. 2:9; 8:3; Ex. 20:6; 1 Kr. 16:10-11; 22:19a; 2 Kr. 
12:14; 26:3-5; 34:1-3a; Ps. 24:6; 27:4, 8; 105:4; 119:2, 10; Heb. 11:6. 

B. Iemand die niets geeft om God kan veel dingen verkrijgen en ogenschijnlijk 
welvarend zijn (Ps. 73:1-15); maar iemand die wel om God geeft wordt door God 
beperkt en hem worden zelfs veel dingen afgenomen door God; Gods voornemen 
met Zijn zoekers is dat ze alles in Hem vinden en niet afgeleid zijn van het 
absolute genot van Hem Zelf (Ps. 73:16-28). 

C. Met het afrekenen met Zijn heilige volk wil God bereiken dat ze geleegd worden 
van alles en alleen God ontvangen als hun winst (Fil. 3:8; verw. Ps. 73:25-26); 
Gods hartsverlangen is dat we Hem volledig verkrijgen als ons leven, als onze 
levensvoorziening en als alles voor ons wezen (Rom. 8:10, 6, 11; verw. Kol. 1:17b, 
18b). 

D. Om ervoor te zorgen dat we in de werkelijkheid van Gods economie met Zijn 
goddelijke uitdeling kunnen leven, moet God Zichzelf in onze innerlijke samenstelling 
bouwen zodat ons hele wezen opnieuw wordt samengesteld met Christus: 
1. In de brieven van Paulus wordt geopenbaard dat Gods doel in het afrekenen 

met ons is dat Hij ons alles wil afnemen en ons wil verteren, zodat we God 
steeds meer kunnen verkrijgen—2 Kor. 4:16-18. 

2. De Gemeente wordt opgebouwd door Christus die woning maakt in ons hart, 
doordat Hij Zichzelf in ons bouwt en zo ons hart, onze innerlijke samenstelling, 
Zijn woning maakt—Ef. 3:16-21. 

E. God was in Christus samengesteld in de mens, de mens was samengesteld in 
God, en God en de mens waren samen vermengd om één eenheid te zijn, de God-
mens; dit betekent dat God in Zijn economie het voornemen heeft om Zichzelf 
mens te maken, zodat Hij de mens God kan maken in leven en natuur maar niet 
in de Godheid—2 S. 7:12-14a; Rom. 1:3-4; Mt. 22:41-45; Joh. 14:6a; 10:10b; 1 Kor. 
15:45b; Joh. 6:63; 2 Kor. 3:6; 1 Joh. 5:16a. 

II. Gods economie is God die een mens wordt in het vlees door vleeswording zodat de 
mens God kan worden in de Geest door transformatie voor de opbouw van God in de 
mens en de mens in God om een collectieve God-mens te verkrijgen: 

A. De meest wonderbaarlijke, voortreffelijke, mysterieuze en allesomvattende 
transformaties van de eeuwige en Drie-enige God toen Hij een mens werd, zijn 
Gods beweging in de mens om Zijn eeuwige economie te voltooien—Mi. 5:1; Joh. 
1:14, 29; 3:14; 12:24; Hnd. 13:33; 1 Pe. 1:3; 1 Kor. 15:45b; Hnd. 2:36; 5:31; Heb. 
4:14; 9:15; 7:22; 8:2: 
1. Deze transformaties zijn de processen waardoor de Drie-enige God is gegaan 

toen Hij een God-mens werd, zodat Hij de goddelijkheid in de menselijkheid 
bracht en de goddelijkheid met de menselijkheid vermengde als een prototype 
voor de massareproductie van veel God-mensen; Hij werd de belichaming van 
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de Drie-enige God, waardoor God naar de mens werd gebracht en God benaderd, 
aangeraakt, ontvangen, ervaren, binnengegaan en genoten kan worden—
Joh. 1:14; Kol. 2:9; Rom. 8:28-29. 

2. God spreekt in Hosea 11:4 over deze transformaties: “Met mensenbanden trok 
ik hen, met koorden der liefde”; de woorden met mensenbanden, met koorden 
der liefde duiden aan dat God ons met Zijn goddelijke liefde niet op goddelijk 
niveau maar op menselijk niveau liefheeft; Gods liefde is goddelijk, maar Zijn 
liefde bereikt ons met mensenbanden, ofwel door de menselijkheid van 
Christus: 
a. De banden (de transformaties, de processen) waardoor God ons trekt, 

omvatten de vleeswording, het menselijk leven, de kruisiging, de opstanding 
en de hemelvaart van Christus; Gods liefde in Zijn behoudenis bereikt ons 
door al deze stappen van Christus in Zijn menselijkheid—Jr. 31:3; Joh. 
3:14, 16; 6:44; 12:32; Rom. 5:5, 8; 1 Joh. 4:8-10, 16, 19. 

b. Zonder Christus kan Gods eeuwigdurende liefde, Zijn onveranderlijke, 
onderwerpende liefde, niet overwinnend zijn ten opzichte van ons; Gods 
onveranderlijke liefde is overwinnend, omdat deze liefde een liefde is in 
Christus, met Christus, door Christus en voor Christus. 

c. Gods eeuwigdurende liefde is altijd zegevierend; ondanks onze 
tekortkomingen en fouten zal Gods liefde uiteindelijk de overwinning 
behalen—Rom. 8:35-39. 

B. De transformatie van de driedelige mens is Gods beweging om de mens de 
vergoddelijken, de mens samen te stellen met de door een proces gegane en 
voleindigde Drie-enige God; in Gods verschijning aan Job zag Job God om God 
te verkrijgen zodat hij door God kon worden getransformeerd voor Gods doel—
Job 38:1-3; 42:1-6; 2 Kor. 3:16-18; Heb. 12:1-2a: 
1. God zien resulteert in de transformatie van ons wezen naar Gods evenbeeld; 

hoe meer we dus naar Hem kijken als de voleindigde Geest in onze geest, hoe 
meer we al Zijn bestanddelen in ons wezen ontvangen als het goddelijke 
element, om ons oude element af te voeren zodat ons hele wezen nieuw wordt; 
in ons christelijke leven gaat het er niet om dat we uiterlijk worden veranderd, 
maar dat we vanbinnen uit worden getransformeerd—2 Kor. 3:18; Ps. 27:4; 
Gal. 6:15-16. 

2. We kunnen in het dagelijkse transformatieproces blijven door ons hart tot de 
Heer te wenden zodat we Hem met een onbedekt gezicht kunnen aanschouwen 
en weerspiegelen; een onbedekt gezicht is een hart dat zich tot de Heer wendt— 
2 Kor. 3:16, 18: 
a. Ons hart tot de Heer wenden betekent de Heer liefhebben; hoe meer we 

de Heer liefhebben, hoe meer ons hart open zal zijn voor de Heer, en dan 
kan Hij Zich vanuit onze geest naar alle delen van ons hart verspreiden. 

b. Ons hart naar de Heer wenden, ons hart openen voor de Heer, is de 
sleutel tot onze groei in leven; we kunnen ons hart openen voor de Heer 
door gewoon tegen Hem te zeggen: “O Heer, ik houd van U; ik wil U 
tevredenstellen.” 

c. Wanneer we de Heer elke dag in al onze situaties aanschouwen (Ps. 27:4), 
zullen we de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen en worden we van 
heerlijkheid tot heerlijkheid naar Zijn beeld getransformeerd. 

d. Veel christenen zijn zonder vreugde omdat de Geest in hen niet vreugdevol 
is (Ef. 4:30; verw. Ps. 16:11; 43:4; Hnd. 3:19-20; Ex. 33:11, 14-17; Heb. 1:9; 
Jr. 15:16; Joh. 15:9-11; 1 Joh. 1:3-4; 2 Joh. 12; Fil. 4:4); als we ons hart niet 
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naar de Heer wenden en de Geest van de Heer vanuit onze geest naar 
ons hart laten verspreiden, dan voelen we ons beperkt en moedeloos. 

e. Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid (2 Kor. 3:17); als iemand zegt 
dat een samenkomst saai is, moeten we beseffen dat hij degene is die zich 
vanbinnen verveeld voelt; maar als we ons hart naar de Heer wenden, 
genieten we van de Geest als onze vrijheid. 

f. Als de bevrijdende Geest eenmaal de weg heeft om zich in alle delen van 
ons hart te verspreiden, zijn we bevrijd, overstijgend en vrij; deze vrijheid 
is heerlijkheid en heerlijkheid is de aanwezigheid van God en de uitdrukking 
van God; we voelen ons verheven, vereerd en heerlijk omdat we naar Zijn 
beeld zijn getransformeerd—2 Kor. 3:18; Gn. 1:26. 

C. Transformatie brengt ons van de ene vorm, de vorm van de oude mens, naar een 
andere vorm, de vorm van de nieuwe mens; de Heer volbrengt dit werk van 
transformatie door het dodende effect van de dood van Christus—2 Kor. 4:10-12, 
16-18: 
1. In 2 Korintiërs 4:10 zegt Paulus dat we altijd het sterven van Jezus in ons 

lichaam omdragen; het sterven betekent hier doden; de dood van Christus 
doodt ons—1 Kor. 15:31, 36; Joh. 12:24-26; 2 Kor. 1:8-9. 

2. De dood van Christus bevindt zich in de samengestelde Geest; de Geest is de 
toepassing van de dood van Christus en de werkzaamheid ervan. 

3. Het christelijke leven is een leven dat constant onder het doden van de 
samengestelde Geest is; dit dagelijkse doden wordt uitgevoerd door de 
inwonende Geest met de omstandigheden als het dodende wapen. 

4. Onder Gods goddelijke en soevereine ordening werkt alles samen ten goede 
van ons, voor onze transformatie, door de dood van Christus; “ten goede” in 
Romeinen 8:28 heeft niets te maken met fysieke personen, zaken of materialen; 
er is maar één Persoon goed, namelijk God—Lc. 18:19: 
a. Alle personen, zaken en materialen die met ons te maken hebben worden 

door de Heilige Geest gebruikt om ten goede voor ons te werken, zodat de 
Heer ons kan overladen met goeds (Ps. 68:20a), met de Drie-enige God 
Zelf—verw. Gn. 45:5; 50:20. 

b. Alle personen en alle situaties die met ons te maken hebben zijn zo 
beschikt door de Geest van God dat ze overeenkomen met Zijn werk in 
ons, zodat we getransformeerd worden en gelijkvormig gemaakt worden 
naar het evenbeeld van de eerstgeboren Zoon van God—verw. Mt. 10:29-
31. 

D. Transformatie wordt in ons uitgevoerd als we de tuchtiging van de Heilige Geest 
ervaren—Rom. 8:2, 28-29; Heb. 12:5-14: 
1. Het innerlijke werk van de Geest is om ons als nieuwe wezens samen te 

stellen, maar het uiterlijke werk van de Geest is om ieder aspect van ons 
natuurlijke wezen door onze omstandigheden teniet te doen—verw. Jr. 48:11. 

2. We moeten meewerken met de Geest die binnenin werkt en de omstandigheden 
accepteren die de Heer voor ons heeft beschikt—Fil. 4:12; Ef. 3:1; 4:1; 6:20; 
1 Kor. 7:24. 

III. Bediening komt voort uit openbaring plus lijden – wat we zien is in ons 
gewerkt door lijden; we bedienen dus wat we zijn: 

A. Hoewel er veel bedieners zijn, ze hebben allemaal maar één bediening, namelijk 
de bediening van het nieuwe verbond om Gods nieuwtestamentische economie 
te voltooien; we werken samen met Christus om deze unieke bediening uit voeren, 
namelijk Christus uitdelen aan mensen voor de opbouw van Zijn Lichaam—Hnd. 
1:17; Ef. 4:11-12; 1 Tim. 1:12; 2 Kor. 4:1; 6:1a. 
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B. In zijn geheel heeft het Lichaam één unieke collectieve bediening, maar omdat 
deze bediening de dienst van het Lichaam van Christus is en omdat het Lichaam 
veel leden heeft, hebben alle leden hun eigen bediening om de unieke bediening 
uit te voeren—Hnd. 20:24; 21:19; 2 Tim. 4:5; Kol. 4:17. 

C. De bediening is om de Christus die we hebben ervaren uit te delen, en deze 
bediening is samengesteld met, en voortgebracht en gevormd door, de ervaringen 
van de rijkdommen van Christus die we hebben verkregen door lijden, verterende 
druk en het dodende werk van het kruis—Hnd. 9:15-16; Kol. 1:24; Fil. 3:10; 
1 Tim. 4:6; 2 Kor. 1:4-6, 8-9, 12; 3:3, 6: 
1. De bediening van de Geest betekent voor ons dat we de hoogste piek van de 

goddelijke openbaring moeten bereiken doordat we Christus uitdelen als de 
Geest, die leven geeft—1 Kor. 3:8-9, 6, 3; Op. 22:17a. 

2. De bediening van gerechtigheid betekent dat we de God-menselijke wandel 
binnengaan doordat we Christus niet alleen als onze objectieve gerechtigheid 
uitdelen, maar ook als onze subjectieve en tot uitdrukking gebrachte 
gerechtigheid voor de oprechte uitdrukking van Christus—Rom. 5:17; Fil. 
3:9; Op. 19:8. 

3. De bediening van verzoening betekent dat we mensen hoeden in 
overeenstemming met God (in eenheid met Christus in Zijn hemelse bediening 
van hoeden) doordat we Christus uitdelen als het woord van verzoening, zodat 
we Gods kinderen in hun geest als het Heilige der Heiligen kunnen brengen 
waardoor zij personen kunnen worden die naar de geest wandelen—2 Kor. 
5:18-20; Joh. 21:15-17; 1 Pe. 5:2-4; 2:25; Op. 1:12-13; Heb. 10:19, 22; 1 Kor. 
2:15. 

4. Als we deze wonderbaarlijke bediening met haar drie aspecten volledig 
binnengaan, heeft de Heer een weg om de gemeenten in een nieuwe opwekking 
te brengen. 

D. Verdrukking is de zoete bezoeking en vleeswording van genade met alle 
rijkdommen van Christus; genade bezoekt ons vooral in de vorm van verdrukking— 
2 Kor. 12:7-10: 
1. Door verdrukkingen wordt het dodende effect van het kruis van Christus op 

ons natuurlijke wezen toegepast door de Heilige Geest, zodat de God van 
opstanding Zichzelf in ons kan toevoegen—2 Kor. 1:8-9; 4:16-18. 

2. Verdrukking brengt verdraagzaamheid voort en verdraagzaamheid brengt 
het kenmerk van goedkeuring voort, ofwel een goedgekeurde kenmerk of 
eigenschap die het gevolg is van het doorstaan en ervaren van verdrukking 
en beproeving—Rom. 5:3-4. 

E. God goot Zichzelf in onze harten uit als liefde met de Heilige Geest, die aan ons 
gegeven is als de motiverende innerlijke kracht, zodat we meer dan zegevierend 
zijn in alle verdrukkingen; welke verdrukking we dan ook ondergaan, we worden 
niet te schande gemaakt, maar brengen Christus tot uitdrukking voor Zijn 
vergroting—Rom. 1:5; 8:31-39; 2 Kor. 5:14-15; Fil. 1:19-21a. 


