Gods plan met de mensen
Voordat je aan de hand van de volgende vragen en Bijbelteksten nagaat wat Gods plan
inhoudt, denk eerst zelf eens na over wat het plan van God met de schepping en de
mens inhoudt. Hoe zou je dat omschrijven?

1 Redding van de verloren mens
Wat is Gods heilsplan als je uitgaat van de volgende teksten?
Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is
het die zijn volk zal redden van hun zonden.
Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en
worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
1 Timotheüs 1 : 15 … Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te
behouden …
1 Johannes 2:2 Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze,
maar ook voor die der gehele wereld.
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons
heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig
leven hebbe.
Romeinen 5:9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door
Hem behouden worden van de toorn.
God schiep de mens om voor altijd (onsterfelijk) op de aarde te wonen. Helaas is de
mens in zonde gevallen. Hij ligt onder Gods toorn en verdient verloren te gaan. Maar God
heeft Zijn eigen zoon gezonden als offer voor de zonden. En iedereen die dat gelooft
wordt voor eeuwig behouden en komt in de hemel. Dat is in de ogen van veel christenen

het heilsplan van God. Toch is dat maar één aspect van het plan van God. Er is nog zo
veel meer dat deel uitmaakt van Gods plan met de mens.
Dit eerste aspect van Gods heilsplan houdt verband met het negatieve, je zou kunnen
zeggen de schade herstellen van de zondeval. Door het werk van de Heer Jezus aan het
kruis is dat herstel volbracht. En ook dat is nog veelomvattender dan alleen de
verzoening van de zonden, want Christus werk houdt meer in. Wat heeft Christus nog
meer gedaan dan de verzoening van zonden volgens de volgende teksten?
Jesaja 53:4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten
gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en
verdrukte. 5
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ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en
door zijn striemen is ons genezing geworden.
NBV Jesaja 53:4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze
zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij
getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem
neerkomen.
Christus heeft dus niet alleen onze zonden op zich genomen, maar ook onze ziekten en
smarten of lijden gedragen, onze straf kwam op Hem neer en om onze overtredingen
werd hij doorboord. Christus heeft alle negatieve gevolgen van de zondeval gedragen en
herstel gegeven. Zijn straf bracht ons vrede. Het Hebreeuwse woord voor vrede is
shalom. Dat betekent vrede, voorspoed, geluk, welvaart, volkomenheid heelheid. Zie je
hoeveel meer Christus heeft bereikt dan de verzoening van onze zonden?

2 De verloste mens opgenomen in de gemeente van God
God heeft de gemeente al “bedacht” voordat Hij de wereld heeft geschapen. Dat
betekent dat toen God hemelen, aarde en de mens schiep, Hij al wist dat de toestand en
de omstandigheden van Adam en Eva niet Zijn uiteindelijke bedoeling waren. Vóór de
schepping had Hij al de gemeente bedacht. De gemeente moet daarom wel heel
bijzonder zijn in de ogen van God. We ontdekken daar iets van als we zien welke beelden
in de Bijbel worden gebruikt om de gemeente te beschrijven.

Wat was Gods bedoeling met de gelovigen van de gemeente waar Hij al voor de
schepping aan dacht?
Efeze 1: 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der
wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde
heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door
Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.15
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij
hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die
Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
De gemeente vormt de familie of het gezin van God. Hij is de Vader, de gelovigen zijn
kinderen en zonen. En het gaat nog verder. We zijn niet alleen uitverkoren om zonen van
God te worden.
Waartoe zijn de gelovigen die de gemeente vormen ook bestemd?
Efeze 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik
spreek met het oog op Christus en op de gemeente.
Openbaring 19: 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van
vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de
Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn
en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en
zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en
smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der
heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal
des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
Hoe wordt de gemeente in de volgende verzen beschreven en wat zegt dat over de
relatie tussen de gelovigen van de gemeente en Christus?
Efeze 1:22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen
volmaakt.

Efeze 5:23 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is
zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
Ook het vierde beeld dat voor de gemeente wordt gebruikt geeft iets weer over de relatie
tussen God en de gemeente. Welk beeld is dat en wat leidt je daaruit af over de relatie
tussen God en de gemeente?
1 Korinthe 3: 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u
woont?
2 Korinthe 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met
afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal
onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
De gemeente is dus heel hecht verbonden met God de Vader (als kinderen of zonen)
door de Zoon die haar leven is (Kolosse 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven
is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.) en door de Geest die in haar woont.
Dat was God plan voor de mens. Mensen die Zijn zonen zouden zijn, heel nauw
verbonden met Christus want de gemeente zal tot bruid worden gegeven aan Christus.
De verbondenheid tussen de gemeente en Christus gaat nog verder zoals het beeld van
het lichaam en het hoofd weergeeft. Deze verbondenheid, deze hechte en intieme relatie
tussen de gemeente en de Heer Jezus gaat veel verder dan het eerste aspect van Gods
heilsplan, de verlossing van de mens van zonden. En er zijn nog meer aspecten van Gods
heilsplan.

3 Vervuld met de Heilige Geest om het beeld van Christus te vertonen
Een mens die tot geloof in de Heer Jezus komt, ontvangt het nieuwe leven en is een kind
van God. Maar een gelovige wordt pas een volwassen zoon genoemd als hij geleid
(beheerst, gestuurd, gedomineerd) wordt door de Geest van God.
Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Wat is het doel van de Geest van God in een gelovige?
2 Korinthe 3:17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. 18
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NBV 2 Korinthe 3:17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van
de Heer is, daar is vrijheid. 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer
aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van
dat beeld worden veranderd.
Galaten 4:19 mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus
in u gestalte verkregen heeft;
Een belangrijk doel van Gods plan met de mens is dat Christus gestalte krijgt in de mens.
Welk verband zie je tussen dit doel van God en de vrucht van de Geest?
Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
God hield zoveel van Zijn zoon dat Hij het plan heeft opgevat om mensen te scheppen
die op Zijn zoon lijken. Dat wordt bewerkt door de Heilige Geest die in de gelovigen
woont en het karakter van Christus in hen gaat realiseren.

4 Bevrijding van de mens om God in vrijheid te dienen
God heeft mensen geschapen omdat Hij van ze wil genieten. Het gedrag van mensen is
echter niet automatisch in overeenstemming met Gods wil. Met het volk Israël heeft God
een verbond gesloten waarin Zijn wet voor dat volk was opgenomen. Die wet bleek een
zware last te zijn, waaraan de mens niet kon voldoen. In de bergrede legt de Heer Jezus
uit dat die wet nog niet eens de werkelijke verlangens van God weergeeft over het
gedrag van de mensen. De wet van Gods koninkrijk gaat nog veel verder. Hoe wordt die
wet genoemd in het volgende vers?
Galaten 6:2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus
vervullen.
De wet van het verbond met Israël heeft de zonde doen kennen. Daardoor werd
zichtbaar dat de mens een slaaf is van de zonde. Wat houdt Gods plan in voor de
gelovigen?

Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
Johannes 8: 31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de
waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en
zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 Jezus
antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een
slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
Als een mens bevrijd is van het slavenjuk van de wet en de zonde houdt dat niet in dat
de gedragingen van de mens aan geen enkele norm hoeven te voldoen.
Hoe wordt de nieuwe norm genoemd in de volgende teksten?
Wat betekent dat ?
Jakobus 1:25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij
blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn
in zijn doen.
Jakobus 2:12 Spreekt zo en handelt zo als (mensen past), die door de wet der vrijheid
zullen geoordeeld worden. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen
barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid (echter) roemt tegen het oordeel. 14 Wat
baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken
heeft? Kan dat geloof hem behouden?
Een wet lijkt je vrijheid alleen maar in te perken. Maar als die wet precies beschrijft wat
je zelf wilt doen, is die wet een wet van de vrijheid. En dat is bij de wedergeboren mens
het geval. Want wat staat er geschreven over de nieuwe mens?
Efeze 4:21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de
waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt,
die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door
de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God
geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
Kolosse 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken
afgelegd, 10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis

naar het beeld van zijn Schepper, 11 waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood,
besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is
Christus.
De wet was een juk, maar wat zegt Christus over het nieuwe juk? .Wat zou hij bedoelen
met dit juk?
Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Johannes schrijft ook over de geboden van God. Wat zegt hij daarover en hoe kun je dat
verklaren?
1 Johannes 5: 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn
geboden zijn niet zwaar,
Gods verlangen is dat mensen op een bepaalde manier leven, volgens bepaalde normen.
Hij wil bijvoorbeeld dat mensen barmhartig zijn. Die regels zijn niet iets dat Hij ons
oplegt en waar een mens moeite voor moet doen die te houden. Dat lukt toch niet. Maar
Gods heeft ons een nieuw leven gegeven en de Heilige Geest, die er naar verlangen zo te
leven. God heeft Zijn wetten in het nieuwe hart geschreven. Daarom voldoet de mens
die leeft vanuit zijn nieuwe leven en geleid door de Heilige Geest als vanzelf aan Gods
wet van de vrijheid. Dat is een aspect van Gods plan met de mensen. En Hij heeft dat
mogelijk gemaakt door hun hart te vernieuwen en hun Zijn Geest te geven waardoor zij
volgens Zijn normen leven.

5 Liefde
Je zou liefde de kern van Gods heilsplan kunnen noemen, want God is liefde.
Hoe heeft God Zijn liefde geopenbaard?
Waarom is liefde ook voor de wedergeboren mens een kenmerk?
1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde
Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de
wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God
liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een
verzoening voor onze zonden.

1 Kor 8: 3 maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.
Liefde is niet alleen wezenlijk voor God en de wedergeboren mens. Ook voor Christus is
liefde wezenlijk. Waaruit blijkt dat?
Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven.
Efeze 5:2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor
ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 25
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor
haar overgegeven heeft,
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn
schapen 12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de
wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht - en de wolf rooft ze en jaagt ze
uiteen - 13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14 Ik ben
de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent
en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.
1 Joh 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft
ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.
Bij God is liefde de kern van Zijn heilsplan. Bij Christus is liefde de kern van Zijn
overgave. En bij de discipelen is liefde de kern van hun discipelschap, want daaraan zijn
zij te herkennen. Wat leer je nog meer van Johannes over liefde van de gelovigen?
Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad
heb, dat gij ook elkander liefhebt. 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen
van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
Johannes 15:9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn
liefde. 10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons
heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.
1 Johannes 2:9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot
nu toe. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks;
11 maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet
niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
1 Johannes 3:15 Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat
geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. 16 Hieraan hebben wij de
liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor
de broeders ons leven in te zetten. 17 Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn
broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde
Gods in hem? 18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong,
maar met de daad en in waarheid.
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 20 Indien iemand
zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn
broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet
liefhebben.
In Gods heilsplan draait het dus om liefde van God, van Christus en van de gelovigen.

6 Met Christus regeren
Wat was de opdracht die God aan Adam gaf?
Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem;
man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest
vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de
vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde
kruipt.
Omdat Adam faalde en de opdracht om over de aarde te heersen niet heeft uitgevoerd,
heeft God de tweede Adam gezonden, dat is Christus. Wat wordt er van Hem gezegd in
verband met het heersen over de aarde?

1 Korinthe 15:45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een
levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
Efeze 1:9 …dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de
volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is
Christus, samen te vatten, 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben,
waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles
werkt naar de raad van zijn wil,
Christus kwam om te heersen, om het koninkrijk van God te vestigen. Welke boodschap
verkondigde de Heer Jezus daarom?
Mattheüs 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Wat leer je uit het volgende vers?
Mattheüs 28: 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle
macht in de hemel en op de aarde.
De Heer Jezus had macht over heel de aarde. Het koninkrijk was niet alleen beperkt tot
het volk Israël. Wat zegt het volgende vers daarover?
Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in
de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al
wat Ik u bevolen heb.

Het koninkrijk van God krijgt definitief vorm als Christus terugkomt op de wolken
Mattheüs 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel
en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des
mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
Nu is het koninkrijk nog verborgen omdat de Koning afwezig is, maar in de discipelen is
het zichtbaar. Zij erkennen de Koning en onderwerpen zich aan Hem. Wat kenmerkt het
koninkrijk en hoe is het daardoor nu ook al zichtbaar?

1 Korinthe 4:20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
Als het koninkrijk nu ook al (in verborgen vorm) aanwezig is op de aarde, betekent dat
dat Christus nu alle macht heeft in de hemel en op aarde. Hoe zit dat met de discipelen,
hebben die nu ook al autoriteit ontvangen om te heersen?
Mattheüs 10:1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine
geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. … 7 Gaat en
predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt
doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen,
geeft het om niet.
Lucas 10:9 en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is
nabij u gekomen.
Het leven van de gelovige is bedoeld om de Koning te dienen en zich zo voor te bereiden
op het regeren met Hem. Voor nu heeft dat te maken met toewijding, gehoorzaamheid.
Het grote heilsplan van God omvat dat Christus zal regeren over de schepping met de
gemeente als zijn vrouw die met Hem regeert. De gemeente heeft dus een heel hoge
positie gekregen. Dat gaat veel verder dan het ontvangen van verlossing en vergeving.
Gods plan met de mens gaat nog verder.

7 Gemeenschap met en het aanschouwen van God in Zijn heerlijkheid
Er is nog een aspect van God heilsplan dat betrekking heeft op de gemeenschap die
gelovigen met de Zoon en de Vader hebben. Welke bijzondere voorrechten voor de
gelovigen worden hier beschreven?
Johannes 17:21 opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in
Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En de heerlijkheid, die
Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: 23 Ik in
hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij
gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader,
hetgeen Gij Mij gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad
voor de grondlegging der wereld.

1 Johannes 1:3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook
gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en
met zijn Zoon Jezus Christus.
Hier staat dat wij de heerlijkheid hebben ontvangen die de Vader aan de Zoon heeft
gegeven. Daarboven mogen de gelovigen de heerlijkheid van de Zoon aanschouwen en
daarin ook de heerlijkheid van de Vader. Welk plan heeft God met de gelovige volgens de
volgende teksten?
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?
1 Korinthe 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van
aangezicht tot aangezicht.
Openbaring 22:4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun
voorhoofden zijn
Efeze 1: 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld,
opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij
ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus
Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
Het plan van God met de mens was dus niet beperkt tot de aarde en een eeuwig leven
zonder zonde. Zijn plan ging verder. Hij wilde een intieme relatie met de mensen. En Hij
geniet zoveel van Zijn zoon, dat Hij heeft bedacht dat de mensen het beeld van Zijn zoon
vertonen en met Zijn zoon regeren. Je zou dus kunnen zeggen dat Gods plan met de
mens vooral betrekking heeft op relaties van de Vader en de Zoon en de Geest en de
mens.

