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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. 
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Boodschap 2 

Noach: het leven en werk dat de eeuw kan veranderen 

Schriftlezing: Gn. 6:5-22; 7:13, 16; Heb. 11:7 

I. Het leven van Noach was een leven dat de eeuw veranderde—Fil. 1:19-21a: 

A. God liet aan Noach de ware situatie zien van de verdorven eeuw waarin hij 
leefde—Gn. 6:3, 5, 11, 13; Mt. 24:37-39; 2 Tim. 3:1-3. 

B. “Maar Noach vond genade in de ogen des Heren”—Gn. 6:8: 
1. Als satan zijn best gedaan had om een situatie te beschadigen, was er altijd 

iemand die genade in de ogen van God vond om iemand te worden die de 
eeuw zou keren—verw. Da. 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Het belangrijkste doel van het verslag in Genesis is niet om de val te laten 
zien, maar om te laten zien wat de genade van God kan doen voor gevallen 
mensen; genade is God Zelf, de aanwezigheid van God, die door ons genoten 
wordt om alles voor ons te zijn en alles in ons, voor ons, en door ons te doen; 
genade is God die naar ons komt om onze levensvoorziening, kracht en alles 
te zijn—Joh. 1:14, 16-17; Op. 22:21: 
a. Het genot van de Heer als genade is met hen die hem liefhebben—Ef. 

6:24; Joh. 21:15-17. 
b. De genade van de Heer Jezus Christus als de overvloedige voorziening 

van de Drie-enige God wordt door ons genoten door de beoefening van 
onze menselijke geest—Heb. 10:29b; Gal. 6:18; Fil. 4:23; Film. 25; 2 Tim. 
4:22. 

c. Gods woord is het woord van genade—Hnd. 20:32; Kol. 3:16; verw. Jr. 
15:16. 

d. We ervaren de door een proces gegane Drie-enige God als de genade van 
leven in het samenkomen met de heiligen op de grond van eenheid—Ps. 
133:3; 1 Pe. 3:7; Hnd. 4:33; 11:23. 

e. We kunnen de Heer ervaren als onze toenemende en toereikende genade 
te midden van lijden en beproevingen—2 Kor. 12:9. 

f. We moeten arbeiden voor de Heer in de kracht van Zijn genade—1 Kor. 
15:10, 58; 3:10, 12a. 

g. We moeten goede rentmeesters zijn van de veelvoudige genade van God— 
1 Pe. 4:10; Ef. 3:2; 2 Kor. 1:15; Ef. 4:29. 

h. Door de kracht van genade, de sterkte van genade en het leven van 
genade, kunnen we juist zijn met God en met elkaar; genade brengt 
gerechtigheid voort—Heb. 11:7; Rom. 5:17, 21. 

C. Zoals zijn grootvader Henoch (Gn. 5:22-24), wandelde Noach met God door geloof 
(Gn. 6:9; Heb. 11:7), dit was Gods goddelijke element, die in hem overgebracht 
en geïnfuseerd werd om zijn bekwaamheid te zijn om te kunnen geloven (Rom. 
3:22); met als gevolg dat hij een erfgenaam was van Gods gerechtigheid (verw. 
Rom. 4:39) en een boodschapper van gerechtigheid werd (2 Pe. 2:5) als een protest 
tegen het boze geslacht; de gerechtigheid van Noach versterkte Gods besluit om 
Zijn oordeel uit te voeren op het goddeloze geslacht. 

D. De ark die Noach bouwde is een beeld van de praktische en huidige Christus 
als Gods behoudenis en om de ark te bouwen is om de praktische en huidige 
Christus als Gods behoudenis op te bouwen in onze ervaring voor de opbouw van 
het Lichaam van Christus als de collectieve Christus; volgens Filippenzen is dit 
de manier waarop we onze eigen behoudenis bewerken—Fil. 2:12-13: 
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1. De ark te bouwen is onze eigen behoudenis te bewerken, dat is om Christus 
op te bouwen in onze ervaring voor de opbouw van het Lichaam van Christus, 
de collectieve Christus. 

2. De ark waar Noach aan werkte en waar hij binnenging was Gods 
behoudenis; we moeten een praktische en huidige Christus hebben, die we 
binnen kunnen gaan als Gods behoudenis. 

3. De behoudenis in Filippenzen 2:12 is niet een eeuwige behoudenis van 
veroordeling en van de poel van vuur, maar de dagelijkse en voortdurende 
behoudenis, dat is Christus als een levend Persoon; ook al hebben we eeuwige 
behoudenis, we hebben verdere behoudenis nodig te midden van een krom 
en verdraaid geslacht—Fil. 2:15. 

4. Vandaag zijn we in de doortocht van Gods behoudenis; we zijn deze 
doortocht binnen gegaan, en onze voortgang in deze tocht is het bewerken 
van onze eigen behoudenis: 
a. Hoe meer Noach aan de ark bouwde, hoe meer hij door Gods behoudenis 

heen ging, uiteindelijk kon hij datgene binnengaan waaraan hij gebouwd 
had—Gn. 7:7. 

b. De Christus, die wij vandaag opbouwen in onze ervaring, zal onze 
toekomstige behoudenis worden; op een dag, onder de soevereiniteit van 
God zullen we de Christus binnengaan, die wij opgebouwd hebben. 

c. Zelfs vandaag, wanneer we Christus in onze ervaring opbouwen, zullen 
we in staat zijn om in Christus te blijven en in Christus te wonen—Joh. 
15:5: 
(1) Om Christus in onze ervaring op te bouwen is om de Heer lief te 

hebben, met Hem te praten door Zijn naam aan te roepen, om 
gemeenschap met Hem te hebben, door Hem te leven en met Hem 
dag na dag, uur na uur, te wandelen om een mede-wandelaar met 
God te zijn, zodat we een medewerker met God kunnen zijn—Gn. 
5:22-24; 6:9. 

(2) Zo wordt Christus in onze ervaring opgebouwd dat we Hem als onze 
behoudenis binnen kunnen gaan. 

5. Alle vier de hoofdstukken van Filippenzen verwijzen naar de allesomvattende, 
levende persoon van Christus als onze behoudenis: 
a. In Filippenzen 1 is behoudenis Christus leven en Christus vergroten in 

alle omstandigheden. 
b. In Filippenzen 2 is behoudenis Christus weerspiegelen door aan de 

woorden van leven vast te houden. 
c. In Filippenzen 3 is behoudenis gerechtigheid van God, dat is God Zelf 

belichaamd in Christus. 
d. In Filippenzen 4 is behoudenis Christus Zelf als het leven dat waarachtig, 

waardig, rechtvaardig, puur, liefelijk, gunstig over gesproken en vol van 
deugden en lof. 

II. Het werk van Noach was een werk dat de eeuw veranderde—2 Kor. 6:1; 
Mt. 16:18; 1 Kor. 3:12: 

A. God gaf Noach een allesomvattende openbaring, een verdere openbaring, de 
openbaring om de ark te bouwen, die de weg was voor God om een einde te 
maken aan het verdorven geslacht en een nieuw tijdperk binnen te brengen; 
Noach bouwde de ark niet volgens zijn eigen verbeelding, maar absoluut volgens 
Gods openbaring en goddelijke instructies door geloof—Gn. 6:15a; Heb. 11:5-7; 
verw. Ex. 25:9; 1 Kr. 28:11-19; 1 Kor. 3:10-12; Ef. 2:20a: 
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1. De ark is een beeld van Christus (1 Pe. 3:20-21)—niet alleen van de 
individuele Christus, maar ook van de collectieve Christus, de Gemeente, 
die het Lichaam van Christus is en de nieuwe mens om voleindigd te worden 
in het Nieuwe Jeruzalem—Mt. 16:18; 1 Pe. 3:20-21; 1 Kor. 12:12; Ef. 2:15-
16; Kol. 3:10-11; Op. 21:2. 

2. Het bouwen van de ark is een beeld van het bouwen van de collectieve 
Christus met het element van de rijkdommen van Christus als bouwmateriaal, 
door hen die met God samenwerken—1 Kor. 3:9-12a; Ef. 4:12; 2:22. 

3. Dit bouwen is het werken van Christus in de mensen om hen door Christus 
met elkaar op te bouwen dat zij Gods manifestatie in het vlees kunnen 
worden—1 Tim. 3:15-16; 1 Kor. 3:9a, 10, 12; Rom. 11:36. 

B. Door het bouwen en binnen gaan van de ark, werd Noach niet alleen gered van 
Gods oordeel over het boze geslacht door de vloed, maar werd hij ook afgezonderd 
van dat geslacht en naar een nieuw tijdperk gebracht—Gn. 6:5-22. 

C. Evenzo zullen wij, door de Gemeente te bouwen en het gemeenteleven binnen 
te gaan, gered worden van Gods oordeel over het huidige boze geslacht door de 
grote verdrukking heen en zullen wij in een nieuw tijdperk overgebracht worden, 
het tijdperk van het millennium—Heb. 11:7; Mt. 24:37-39; Lc. 17:26-27; 21:36; 
Op. 3:10. 

D. De lengte van de ark was driehonderd el, de breedte vijftig el, en de hoogte dertig 
el (Gn. 6:15); de basisgetallen in Gods bouwerk zijn drie en vijf (verw. Ex. 27), 
die duiden op de vermenging van de Drie-enige God met de mens door Zijn 
goddelijke uitdeling (2 Kor. 13:13; Ef. 4:4-6). 

E. De ark had drie verdiepingen, de onderste, de tweede en de derde—Gn. 6:16: 
1. De drie delen van de tabernakel duiden op de diepte die wij allemaal binnen 

moeten gaan; de drie verdiepingen van de ark duiden op de hoogte die we 
allemaal moeten bereiken. 

2. De drie verdiepingen van de ark duiden op de Drie-enige God; de Geest 
brengt ons naar de Zoon en de Zoon brengt ons tot de Vader; wanneer we 
tot de Vader komen zijn we op de derde verdieping—Lc. 15:4-7, 8-10; 18-23; 
Ef. 2:18. 

3. We moeten de diepste en hoogste intimiteit met onze Drie-enige God 
binnengaan, zodat Hij ons naar de ‘derde verdieping’ kan brengen om ons 
Zijn mysteries, geheimen en verborgen schatten te laten zien—1 Kor. 2:9; 
2 Kor. 2:10; Ex. 33:11. 

F. In de ark was een opening naar de hemel voor het licht—Gn. 6:16: 
1. Het Hebreeuwse woord voor opening heeft dezelfde oorsprong als het woord 

voor middaguur; dit betekent dat wanneer je onder de opening (het raam) 
bent, je in het middaguur bent en vol licht bent—verw. Spr. 4:18. 

2. Zoals er maar één raam, één opening in de ark was, is er ook maar één raam, 
één openbaring en één visioen door één bediening in Gods bouwwerk—Hnd. 
26:19; Gal. 1:6-9; 1 Tim. 1:3-4; verw. 2 K.2:2, 9, 13-15. 

G. Er is maar één deur, één ingang naar de ark; deze ene deur is Christus—Gn. 
7:13, 16; Joh. 10:9: 
1. Noach, die de ark binnenging, is een beeld van ons binnengaan in Christus— 

Joh. 3:16; Gal. 3:27. 
2. Wanneer we in de Heer Jezus geloven, worden we ‘opgesloten’ door God 

zonder een weg om uit Hem te gaan—verw. Joh. 10:28-29; Ps. 139:7-12. 
H. De ark was van goferhout gemaakt, een soort cipres, een harsachtig hout dat de 

aanslag van water kan doorstaan; dit is een beeld van de gekruisigde Christus, 
die de doodswateren kan doorstaan—Gn. 6:14; Hnd. 2:24. 
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I. De ark was van binnen en van buiten bedekt met pek, dit is een beeld van het 
verlossende bloed van Christus dat Gods bouwwerk van binnen en van buiten 
bedekt—Gn. 6:14; Heb. 9:14; Ex. 12:13.  
1. Het Hebreeuwse word voor pek heeft dezelfde oorsprong als het woord voor 

verzoening, wat ‘bedekken’ betekent, Noach en zijn familie werden gered 
van het oordeel van de vloed door het pek op de ark, dit betekent dat de 
gelovigen in Christus gered worden van Gods oordeel door het verlossende 
bloed van Christus—Rom. 5:9. 

2. Wanneer wij op het bloed zien, hebben wij vrede; wanneer God het bloed 
ziet, is Hij tevreden gesteld; wanneer satan het bloed ziet is hij niet in staat 
om aan te vallen; wanneer de engelen het bloed zien, verheugen zij zich—
Op. 12:11. 

J. Het water waar Noach doorheen ging is een beeld van het water van de doop—
1 Pe. 3:20-21: 
1. De pek op de ark, dat op het bloed van Christus duidt, redde Noach van het 

oordeel van de vloed, en het water van de vloed dat op het water van de 
doop duidt, oordeelde niet alleen de wereld, maar zonderde Noach af van 
het boze geslacht—Ex. 14:26-30; Hnd. 2:40-41. 

2. Het water van de vloed bevrijdde Noach uit de oude manier van leven in 
een nieuwe omgeving; op dezelfde manier bevrijdt het water van de doop 
ons van de ijdele manier van leven, dat we geërfd hebben en brengt ons in 
een manier van leven in opstanding in Christus—Rom. 6:3-5. 
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Boodschap 3 

De triomf van de overwinnaars 
gezien met Daniël en zijn vrienden 

Schriftlezing: Da. 1 – 6 

I. “En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die 
velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en 
altoos”—Da. 12:3; verw. Da. 1—6: 

A. Iedereen in de plaatselijke gemeenten zou een stralende ster moeten zijn, een 
kopie van de hemelse Christus als de levende Ster (Nu. 24:17; Op. 22:16; verw. 
Mt. 2:2); de sterren zijn zij die schijnen in de duisternis en door wie mensen 
zich wenden van de verkeerde weg naar de rechte weg (Op. 1:20). 

B. De overwinnaars als de stralende sterren zijn de boodschappers van de 
gemeenten, zij die één zijn met Christus als de Boodschapper van God en die de 
huidige Christus bezitten als de levende en frisse boodschap gezonden door God 
aan Zijn volk—Op. 1:20—2:1; Mal. 3:1. 

C. Er zijn twee manieren om een overwinnende ster te worden—ten eerste, door 
de Bijbel, en ten tweede, door de zevenvoudig versterkte Geest: 
1. “En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan 

daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 
de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”—2 Pe. 1:19: 
a. Petrus vergeleek het profetische woord in de Schrift met een lamp, die 

schijnt in een duistere plaats; dit geeft aan dat (1) deze eeuw een duistere 
plaats is in een duistere nacht (Rom. 13:12) en alle volken van deze 
wereld bewegen en handelen in duisternis (verw. 1 Joh. 5:19); en (2) het 
profetische woord van de Schrift, als de schijnende lamp voor de gelovigen, 
geestelijk licht over draagt dat schijnt in hun duisternis (niet slechts 
kennis in woorden en letters voor hun verstandelijk begrip), hen een 
stralende dag doet binnen gaan, zelfs door de duistere nacht heen, totdat 
de dag van de wederkomst van de Heer aanbreekt. 

b. Voordat de dag van de wederkomst van de Heer aanbreekt, gaat de 
Morgenster op in de harten van de gelovigen, die zijn verlicht en 
onderwezen door acht te slaan op het stralende profetische woord in de 
Bijbel; als wij acht slaan op het woord in de Bijbel dat schijnt als een lamp 
in een duistere plaats, dan hebben we Zijn opgang in onze harten om te 
schijnen in de duisternis van afvalligheid waarin we ons nu bevinden, 
vóór Zijn feitelijke wederkomst als de Morgenster—Op. 2:28; 22:16; 2 Tim. 
4:8. 

2. “Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft”—Op. 
3:1: 
a. De zeven Geesten zijn één met de zeven sterren, en de zeven sterren 

zijn één met de zeven Geesten. 
b. De zeven Geesten van God stellen de Gemeente in staat om intens levend 

te zijn, en de zeven sterren maken dat zij intens straalt. 
c. De zevenvoudig versterkte Geest leeft en kan nooit worden vervangen 

door dode letters of door kennis—2 Kor. 3:6. 
d. De zeven sterren zijn de boodschappers van de gemeenten; zij zijn de 

geestelijke mensen in de gemeenten, zij die de verantwoordelijkheid 
dragen van het getuigenis van Jezus; zij hebben een hemelse natuur en 
staan in een hemelse positie net als de sterren—Op. 1:20. 
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II. Het principe van het wederopbouwwerk van de Heer zien we bij “Daniël 
en zijn vrienden” (Chananja, Misaël en Azarja), die absoluut één waren met 
God in hun overwinning over satans listen—Da. 2:13, 17; verw. Op. 17:14; 
Mt. 22:14: 

A. In zijn duivelse beproeving van Daniël en zijn vrienden veranderde Nebukadnessar 
hun namen die aangaven dat ze God toebehoorden, in namen die hen één 
maakten met afgoden—Da. 1:6-7: 
1. De naam Daniël, wat God is mijn Rechter betekent, werd veranderd in 

Beltesassar, wat betekent de prins van Bel of de favoriet van Bel—Js. 46:1. 
2. De naam Chananja, wat God is genadig of rijkelijk begenadigd door God 

betekent, werd veranderd in Sadrach, wat betekent verlicht door de 
zonnegod. 

3. De naam Misaël, wat wie is als God? betekent, werd veranderd in Mesach, 
wat betekent wie is als de maangodin Shack? 

4. De naam Azarja, wat God is mijn Helper betekent, werd veranderd in 
Abednego, wat betekent de getrouwe knecht van de vuurgod Nego. 

B. Daniël en zijn vrienden waren zegevierend over het demonische dieet—Da. 1: 
1. De duivelse beproeving van Nebukadnessar bestond als eerste uit het 

verleiden van de vier briljante jonge nakomelingen van Gods verslagen 
uitverkorenen, Daniël en zijn drie vrienden, om verontreinigd te worden 
door van het onreine voedsel te nemen dat geofferd was aan de afgoden. 

2. Dat voedsel eten was voor Daniël en zijn vrienden hetzelfde als verontreiniging 
in te nemen, de afgoden tot zich te nemen en daardoor één te worden met 
satan—verw. 1 Kor. 10:19-21. 

3. Toen Daniël en zijn vrienden weigerden het onreine voedsel van 
Nebukadnessar te eten en in plaats daarvan kozen om alleen groenten te 
eten (Da. 1:8-16), weigerden zij deel te hebben aan het principe van de boom 
van kennis van goed en kwaad (verw. Gn. 3:1-6) en namen zij van de boom van 
het leven, waardoor zij één werden met God (verw. Gn. 2:9, 16-17). 

4. Het wederopbouwwerk van de Heer is het herstel van het eten van Jezus 
voor de opbouw van de Gemeente—Gn. 2:9, 16-17; Op. 2:7, 17; 3:20. 

5. We kunnen Jezus eten door Zijn woord te nemen en nauwgezet te zijn door 
alleen om te gaan en in contact te komen met hen die de naam van de Heer 
aanroepen vanuit een rein hart—Jr. 15:16; 2 Tim. 2:22; 1 Kor. 15:33; Spr. 
13:20.  

C. Daniël en zijn drie vrienden triomfeerden over de duivelse blindheid, waardoor 
mensen de betekenis van het grote menselijke beeld niet konden zien en de 
verbrijzelende steen als de goddelijke geschiedenis in de menselijke geschiedenis— 
Da. 2: 
1. De collectieve Christus als de steen en de berg, de Bruidegom met Zijn bruid, 

de collectieve mens van God met de adem van God, zal de antichrist en zijn 
legers verbrijzelen en doden door de adem, het zwaard, van Zijn mond—Da. 
2: 34-35, 44-45; 2 Tes. 2:8; Op. 19:11-21; Gn. 11:4-9; verw. Js. 33:22.  

2. Christus brengt Zijn bruid voort als de nieuwe schepping door groei, 
transformatie en volwassenheid; daarom is er een dringende behoefte aan 
volwassenheid—Kol. 2:19; 2 Kor. 3:18; Rom. 12:2; Heb. 6:1a. 

3. Christus als de levende en kostbare steen, als het fundament, als de hoeksteen 
en als de sluitsteen van Gods bouwwerk infuseert ons met Zichzelf als de 
kostbaarheid om ons te transformeren in levende en kostbare stenen voor 
Zijn bouwwerk—1 Pe. 2:4-8; Js. 28:16; Zach. 3:9; 4:7, 9-10. 
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D. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de verleiding van het aanbidden van 
afgoden—Da. 3; verw. Mt. 4:9-10: 
1. Alles wat niet de ware God is in onze wedergeboren geest is een afgod 

waarmee we God vervangen; alles wat niet in de geest of van de geest is, is 
een afgod—1 Joh. 5:21. 

2. De vijand van het Lichaam is het zelf dat God vervangt met eigen belang, 
zelfverhoging, zelfverheerlijking, eigen schoonheid, en eigen kracht; in het 
Lichaam en voor het Lichaam verloochenen we het zelf en verkondigen we 
niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer—Mt. 16:24; 2 Kor. 4:5. 

3. De vrienden van Daniël hadden een waarachtige geest van martelaarschap; 
zij stonden voor de Heer als de unieke God en verzette zich tegen het 
aanbidden van afgoden ten koste van hun eigen leven, ze werden op bevel 
van Nebukadnessar in de vurige oven geworpen—Da. 3:19-23. 

4. Toen Nebukadnessar in de vurige oven keek zag hij vier mannen wandelen 
in het midden van het vuur (Da. 3:24-25); de vierde persoon was de 
voortreffelijke Christus als de Zoon des mensen, die was gekomen om met 
Zijn drie gemartelde en vervolgde overwinnaars te staan en om het vuur tot 
een aangename plaats te maken om in rond te wandelen. 

5. De drie overwinnaars hoefden God niet te vragen hen te redden van de 
vurige oven (Da. 3:17); Christus als de Zoon des mensen—Hij die gekwalificeerd 
en in staat is om met Gods volk mee te voelen in alle dingen (Heb. 4:15-16)—
kwam om hun Vriend te zijn en voor hen te zorgen in het uur van hun lijden, 
door Zijn aanwezigheid maakte Hij hun plaats van lijden tot een aangename 
situatie. 

E. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de bedekking, waardoor mensen niet 
in staat zijn te zien dat de hemelen worden geregeerd door de God van de 
hemelen—Da. 4: 
1. Als degenen die door God zijn uitverkorenen om Zijn volk te zijn voor de 

voortreffelijkheid van Christus zijn we onder Gods hemelse bestuur met als 
doel Christus superieur te maken—Da. 4:18, 23-26, 30-32; Rom. 8:28-29; Kol. 
1:18b; 2 Kor. 10:13, 18; Jr. 9:23-24. 

2. “En die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen”—Da. 4:37b. 
F. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de onwetendheid betreffende de 

gevolgen van de losbandigheid voor God en de belediging van Zijn heiligheid—
Da. 5: 
1. Belsassar gebruikte het gouden en zilveren gerei dat bedoeld was voor de 

aanbidding van God in Zijn heilige tempel in Jeruzalem voor de aanbidding 
van afgoden; dit was een belediging van Gods heiligheid (Da. 5:4); hij had 
moeten leren van de ervaring van Nebukadnessar (Da. 4:18-37); hij had deze 
les echter niet geleerd en als gevolg daarvan moest hij lijden (Da. 5:18, 20, 
24-30; 6:1). 

2. “Omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van 
dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem 
gevonden wordt, in Daniël”—Da. 5:12a. 

3. “Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel 
gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men 
heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, 
uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken; gij hebt de 
goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien 
of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem is en die 
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al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt”—Da. 5:22-23, verw. 
Da. 5:20. 

G. Daniël en zijn vrienden triomfeerden over de subtiele verleiding die de trouw 
van de overwinnaars in de aanbidding van God verhinderde—Da. 6: 
1. Het middelpunt van Daniël 6 is het gebed van de mens voor de uitvoering 

van Gods economie; de gebeden van de mens zijn de sporen die de weg banen 
voor de voortgang van Gods beweging; er is geen andere weg om Gods 
economie tot volheid en tot vervulling te brengen dan door gebed; dit is het 
verborgen geheim van dit hoofdstuk. 

2. Daniël bad met open vensters in de richting van Jeruzalem; door zijn genadig 
gebed bracht God Israël terug naar het land van hun vaderen—Da. 6:11; 
verw. 1 K. 19:12, 18. 

3. “Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij 
naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant 
van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad 
en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen”—Da. 6:11. 

4. God luistert naar ons gebed, wanneer ons gebed gericht is op Christus 
(uitgebeeld door het heilige land), op het koninkrijk van God (uitgebeeld door 
de heilige stad) en op het huis van God (uitgebeeld door de heilige tempel) 
als het doel in Gods economie—1 K. 8:48-49. 
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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. 
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