Bijbelstudie gemeente ‘de Bronwel’ te Breda over
GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON
Les 5

(zo 16 sept 2012)

In de vorige lessen hebben we gezien, dat als hoofd of eersteling van de
natúúrlijke mensheid de éérste Adam is te noemen. Ook hebben we gezien, dat
als het Hoofd of de Eersteling van de oorspronkelijk bedoelde mensheid niet
Adam, maar onze Heer Jezus (de Christus) is gesteld.
Niemand van het nageslacht van Adam heeft zich vrij kunnen houden van
de velerlei misleidingen door de boze geesten, die de mens brengen onder de
claim van de Dood. ‘Allen zijn onnut (onbruikbaar) geworden voor het doel van

God’ (Rom.3: 9-19).
De Heer Jezus wordt aangeduid als de láátste Adam (1Cor.15: 45). In Hem
kreeg/krijgt het Woord van God volop ‘gestalte’, maar dan wel volgens de door
de Schepper vastgestelde weg. Of zoals de apostel Johannes het in zijn
evangelie neerschreef: ‘Het Woord van God werd in de Heer Jezus vlees en
bloed (Joh.1: 14).
Maar net als in ieder ander mens in een uiterst kwetsbaar uiterlijk
lichaam.
In en door de Heer Jezus in zijn natuurlijk lichaam, waarmee Hij op aarde
kwam via de schoot van Maria, heeft de Schepper/Vader het Woord ‘gezaaid in
de aarde’ om het via het lichaam van de Heer Jezus te laten komen in het
beheersgebied van de Dood(smacht) (o.a. Joh.12: 24).
De Heer Jezus verborg tijdens zijn rondwandeling op aarde dit Woord in
meerdere gelijkenissen, waarmee Hij Zijn discipelen en alle mensen die Hem
hoorden, geregeld onderwees. Deze gelijkenissen zijn opgetekend in de
Evangeliën van het NT van de bijbel. Maar Hij zei daar wel bij: ‘Wie oren heeft,
die hore’ en ‘zal het verstaan’ en ook: ‘wie het zien wil, zal het zien’. (vgl Matth.13:
13-17).
De apostel Johannes stelde als uitgangspunt van zijn evangelie en zijn
brieven dat het Woord bij/in God was; dat het zo nauw met God verbonden was,
dat het zelf ook God was. Dus als het Woord van God tot ons komt, komt God
zelf tot ons. Dat Woord is vlees en bloed geworden in Jezus en zo ook in ons als
gelovigen naar Gods bedoeling. In dat woord is leven en leven openbaart zich in
en door mensen van vlees en bloed (Joh.1: 1-5; 1Joh 1-2 lezen).
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God heeft in de volheid van de tijd Zijn Woord ‘gezaaid’ in de duisternis
van de Dood en uit duisternis en dood werd/wordt het licht (= leven)
geopenbaard. Juist door het ‘zaaien’ (= laten ‘sterven’ ) van het Woord (= zaad
Gods) in het beheersgebied van de Dood(smacht), waar de duivel zich nog roert
alsof hij nog de ‘overste der wereld’ is, werd de verborgen ‘levenskiem’ in het
‘zaad van God’ geactiveerd.
De schijnbaar onoverwinnelijke doodsmacht kon dit levende Woord niet
‘grijpen’ en moest het ‘uitspuwen’ zoals in de profetie de grote vis Jona weer
moest uitspuwen (Jona 2). De claim van de Dood(smacht) werd verbroken en het
Woord van God kon als een licht voor de mensen gaan schijnen.
De massa van de mensen was in de tijd van Jezus gebonden in ‘ duisternis
en schaduw van de Dood’ , net als heden ook vele al of niet godsdienstige mensen,
maar over hen/ons is naar de profetie van Jesaja een ‘groot licht’ gaan stralen.
Dat gebeurde toen het ‘vlees geworden Woord van God als Zoon van God (dus
God zelf als de Heer Jezus (in enkelvoud) op aarde kwam met het evangelie van
het Koninkrijk van God . En dat gebeurt weer in de tijd, waarin de ‘zonen Gods’
(in meervoud) zich openbaren in deze wereld (vgl Jes.9: 1; Joh.1: 4).
In ieder mens van vlees en bloed, die het Woord van God door persoonlijk
geloof in zich opneemt, wordt dit Woord een macht, die de mens niet alleen tot
kind van God maakt, maar hem/haar tot ‘zoonschap’ brengt ( = gelijkvormig
maakt aan Jezus (Joh.1: 12,13).
Zo gaat nog steeds het Woord van God door als een levenwekkend zaad, in
staat om veel even levenwekkende vrucht voor onze God te openbaren. Na de
openbaring van
- de Eérsteling (het Hoofd) wordt sindsdien door de prediking van
het ‘evangelie ván Jezus (de) Christus vervolgens
- het ‘lichaam van Christus’ gevormd (de ware gelovigen sinds de
opstanding van onze Heiland). Dit ‘lichaam’ zal binnen het plan van
onze God tot openbaring komen als ‘vele zonen Gods’ (Rom. 8: 18-23;
Hebr.2: 10) en de hele schepping (mens, dier en plant) verlangt
daar zuchtend naar (Rom.8).
In deze fase van het plan van God leven ook wij. Het ‘lichaam van Christus’
is nu nog niet uiterlijk aan te wijzen als een afgebakende gemeenschap of kerk,
maar her en der verspreid over de hele wereld worden sinds de eerste
‘Pinksterdag’ (Hand.2) in de ‘verborgenheid’ van de ‘moederschoot’ (zie Gal.4: 26)
haar talloze leden tot ‘volheid’ gebracht.
Vervolgens wordt door het evangelie ván Jezus Christus, gepredikt door
de ‘zonen Gods’, de totale en oorspronkelijk bedoelde nieuwe mensheid in de
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Eersteling tot volheid gebracht en deze nieuwe mensheid zal uiteindelijk de
nieuwe hemel en aarde bewonen en beheren. Dan is het ultieme doel van God
bereikt en zal Hij zelf alles in allen zijn (1Cor.15: 28; Op.4: 8-11).
Dan is de periode van het ‘zoonschap’ voorbij en is er sprake van
‘Vaderschap’ met ongekende scheppende mogelijkheden.
Nog enkele Bijbelteksten in dit verband:
Rom. 8: 29: ‘Want die Hij tevoren gekend /herkend heeft, heeft Hij ook

tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Deze
de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders’.
Ef.1: 4 e.v.: In Hem werden ook wij als gelovigen al uitverkoren vóór de
grondlegging /ternederwerping der wereld en vanuit de grote liefde van onze
God voor de mens werden we al van tevoren bestemd tot zoonschap Gods in
vergelijking met onze Heer Jezus.
Hebr.2: 10: Onze God heeft van tevoren bepaald om niet één enkele,
maar véle zonen tot heerlijkheid te brengen en daartoe heeft Hij de Leidsman
onzer behoudenis (de Heer Jezus) door lijden heen geheiligd.

Zoonschap openbaart zich door lijden heen!
Rom.12: 2: ‘Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld (die ‘in het boze’
ligt), maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge zult
mogen erkennen wat de wil van God is: ‘het goede, welgevallige en volkomene’.
Joh.13: 35: ‘Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt:
indien gij liefde hebt onder elkaar’.
De ware discipel van de Heer Jezus heeft het verlangen en verblijdt zich
erin om steeds beter te leren begrijpen, wat het volgen van de Heer Jezus
wezenlijk inhoudt. De verborgen eenheid met de Heer is de basis en de kracht,
waardoor niet alleen een innerlijke, maar ook een uiterlijke gelijkvormigheid aan
de Heer tevoorschijn komt.
In Christus wordt het nieuwe leven geopenbaard, dus zichtbaar gemaakt.
De vruchten van het eeuwige leven, welke in Jezus waren, zullen ook in zijn
volgelingen openbaar worden in een wonderbaarlijke gelijkvormigheid aan Hem.
Daarvoor zijn nodig:
- een helder inzicht in de kern van het evangelie en een persoonlijke
roeping om hierin verder te groeien en
- een vast geloof in de mogelijkheid daarvan.
Stelling:
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Gelijkvormig worden aan het beeld van zoon, zoals de Heer Jezus heeft
laten zien, berust niet op eigen prestaties, maar is mogelijk vanwege de
kracht, die God verleent aan ieder, die oprecht tot Hem komt.
Wedergeboorte
Bij de hele flora en fauna en de mens van de natuurlijke schepping gelden
in één of andere vorm de begrippen:
- 'conceptie van de mannelijke zaadcel met de vrouwelijk eicel,
- het binnen de bescherming van de baarmoeder toegroeien naar
-

geboorte,
ontwikkeling van kind tot volwassenheid en
sterven'.

Zo gelden t.a.v. de nieuwe schepping, welke uit de eerste tevoorschijn
komt, de begrippen:
- 'gemeenschap van de mens met het Woord (zaad) van God, wat leidt tot
- innerlijke wedergeboorte,
- opstanding van tussen de doden uit (Ef.5: 14 lezen!),
- vernieuwing van denken, en
- ontwikkeling tot volkomenheid en
- eeuwig leven'.
Daarbij moeten we dus bedenken, dat ieder mens in natuurlijke zin wel
ooit geboren is geworden en aan lichamelijk sterven onderhevig is (en dit gaat
door tot het einde van deze tijd),
maar dat de innerlijke mens (geest en ziel) nooit meer ophoudt te
bestaan, omdat ze als ‘adem van God’ van Hem is uitgaan en ook weer tot Hem
zal terugkeren (Rom.11: 36; 1Cor.8: 6).
Als er geen sprake is van het geestelijk proces van 'innerlijke
wedergeboorte' als gevolg van duidelijke
- bekering en geloof,
- 'sterven' (afleggen) van de ‘oude (natuurlijk georiënteerde) mens’ en
- 'opstanding’ (aandoen) van de ‘nieuwe mens’, welke naar de wil (het beeld)
van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid (Ef.4: 22-24; Col.3: 9,10).
- doop en vervulling met de Geest van God,
dan blijft bij het sterven van het aardse lichaam de innerlijke mens ("geest
en ziel"), onder de claim van de Doodsmacht in het dodenrijk bewaard om
rechtvaardig geoordeeld te worden naar wat tijdens het aardse leven in het
lichaam verricht is, hetzij goed of kwaad (Rom.14: 10; 2Cor.5: 10). Omdat ook het prilste
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levensbeginsel van de mens uit God voortkomt, zal in het scheppingsproces tot
volheid worden gebracht. Daarom gaat het bewust voortijdig afbreken van de
vrucht van dit levensbeginsel in de baarmoeder (het plegen van abortus) in
tegen de scheppingsorde van God en is volstrekt zonde te noemen.
Is er echter sprake van duidelijke bekering en daarop volgende innerlijke
wedergeboorte door het levende Woord van God, dan wordt de innerlijke mens
vanwege het daadwerkelijk geloof in de verzoening door Jezus Christus, die door
zijn lijden en sterven de'zonde der wereld' heeft weggenomen, overgebracht
vanuit de ‘macht (claim) van de duisternis (zonde- en doodsmacht ofwel duivel en
Dood) in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde’ (Col.1: 13,14).
Jezus, Hoofd van de mensheid
De Heer Jezus is ook het door God aangewezen Hoofd van de van
oorsprong af bedoelde mensheid. Deze wordt in het begin van de bijbel al
aangeduid in Gen.1: 26 en 27 en geeft in feite de doelstelling van de eeuwige en
onzienlijke Schepper weer. In de grondvertaling van Reisel van het boek Genesis
staat hier:
‘God uitte zich: ‘Wij zullen maken een mens(heid) naar ons beeld, in overeenstemming met ons en
zij zullen heersen enz. Toen schiep God de (oer)mens naar zijn (eigen) beeld; (en) naar het
Goddelijk beeld heeft Hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft Hij hen (of de éne,
éérste mens!?) geschapen’.

Het eeuwig voornemen van de Schepper was en is het creëren van een
mensheid, welke enerzijds een afstraling zou zijn van Zijn heerlijkheid en de
afdruk (beeld) van Zijn wezen als God en anderzijds een zelfstandig denkend
wezen mens (geschapen naar zijn eigen beeld).
Hebr. 1: 1b t/m 3 luidt: …‘de Zoon, die Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle
dingen, door wie (beter: ter wille van wie) Hij de wereld geschapen heeft. Deze, de
afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door
het Woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben,
Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge’.

Tot hier deze studie-in-lesvorm over het thema:

‘Gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon’.
Moge deze studie bijdragen tot een diepere kennis en aanvaarding van het
eeuwig voornemen van onze God. Alle eer aan Hem! Amen.
Hessel Hoefnagel, sept 2012.
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