Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 14 - 25
Geachte lezer,
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt
gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden
worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de
deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom
hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om
het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is
daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van
de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan
Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,
dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Ik wil vandaag verder gaan met Fil. 3:20: ” Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten”.

Het thema van vandaag vinden we in de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarom is onze eerste
Schriftlezing Fil. 1 vanaf vers 27 tot en met Filp. 2:11.“Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus,
opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in één geest, één van
ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat
beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hún verderf, doch van úw behoud, en dat van Godswege.
Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in
dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.
Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt (dan) mijn
blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht
of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet
slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk
zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus
is Here, tot eer van God, de Vader”!

Tor zover de Schriftlezing. Eerst even een korte terugblik.
De vorige keer hebben we vanuit Rom 9 nog eens het grote onderscheid mogen zien tussen de roeping van
het volk Israël en waartoe God dat volk bestemd heeft en de roeping van de Gemeente, die een heel andere
bestemming heeft gekregen.
We hebben toen duidelijk gezien hoe het volk Israël als volk tot bekering en wedergeboorte zal komen, zodra
de Gemeente is opgenomen en Israël, gaande door de Grote Verdrukking, tot God gaat roepen.
Dan zal Hij Zich over Israël ontfermen en krijgt dat gelovige overblijfsel, dat zich als volk bekeerd heeft, ook
spoedig het erfdeel dat God onder ede aan Abraham, Isaäk en Jacob beloofd heeft, namelijk het land Eden,
waar dus vroeger ook het Paradijs was, de hof van Eden.
Dat is het land Kanaän, gelegen tussen de rivier de Eufraat en de beek van Egypte. Dat is ook het midden, het
centrum van de aarde, waarin Israël het Priesterlijk Koninkrijk zal zijn voor alle volkeren.
Maar voorafgaande aan die tijd moet eerst de Gemeente vol worden gemaakt en door de Heer van de aarde
worden weggenomen, om verenigd te worden met Hem (Hij het Hoofd, wij de leden) en om de plaats in te nemen van de gevallen engelen.
Israël met zijn aardse roeping, in tegenstelling tot onze hemelse roeping. Gelijk Hebr. 2 en 3 ons dat zo duidelijk zegt. Israël ontvangt een aards erfdeel: het aardse Koninkrijk daar in het midden van de aarde en het
land Kanaän wordt hun vaderland.
Wij echter hebben een hemels vaderland. Israël krijgt straks het herstelde aardse Jeruzalem, dat gereinigd zal
worden, maar de Gemeente heeft de stad van God, het hemelse Jeruzalem, het Vaderhuis met de vele woningen.
Aangezien we deze dingen de vorige keer reeds uitvoerig met elkaar hebben behandeld, behoef ik daarop nu
niet opnieuw in te gaan.
De Gezindheid van Christus.
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Ik wil nu allereerst uw aandacht vestigen op hetgeen we net gelezen hebben in Filp. 2:10, namelijk dat God
Zijn Zoon uitermate verhoogd heeft en Hem de Naam boven alle naam geschonken heeft. En waarom? Omdat Hij Zichzelf heeft ontledigt, Hij, die het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht.
Hij is de eeuwige Zoon van God, zonder begin en zonder einde. De Vader heeft alles door Hem geschapen;
alles is door Hem geworden. Maar Hij heeft Zichzelf ontledigt, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. (de Mensenzoon)
Denkt u zich eens in, de Almachtige God die Zichzelf zo ontledigt, dat Hij gelijk wordt aan ons, nietige mensenkinderen. Maar Hij is ons niet alleen gelijk geworden, want Hij heeft zelfs de gestalte van een dienstknecht
aangenomen!
Nu staat in onze vertaling dienstknecht, maar in het Grieks staat in de grondtekst voor dat woord: “doulos”,
dat “slaaf” of “dienaar” betekent. Letterlijk staat er: “Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen”, want Hij
was volkomen gehoorzaam aan wat de Vader Hem opdroeg, gehoorzaam als een slaaf, maar…in de eerste
plaats uit grote liefde tot Zijn God en Vader.
We lezen nu verder in Filp. 2:8-9.“En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en
Hem de Naam boven alle naam geschonken”.

Hij is de geringste onder de mensenkinderen geworden. Hij liet Zich niet Rabbi noemen, al spraken de Joden
Hem wel zo aan, maar Hij zegt: ”Ik kom om te dienen”. Hij was gehoorzaam tot de dood aan het kruis en dat is
die smadelijke dood aan het vloekhout, waaraan Hij zich liet nagelen.
De gezindheid die hier openbaar kwam in Gods Zoon de Heer Jezus, is in wezen de gezindheid van de Vader
Zelf. En alles wat in ons hoogmoedig en trots is, wat roemt in zichzelf en eigen eer en zelf beklag zoekt, wordt
hier aan het kruis letterlijk kapotgeslagen.
Dat is de ondergang van satan, die oorspronkelijk die gezalfde cherub was, één van de hoogste geschapen
engelen, die tot de Morgensterren behoorde, zoals we hebben gelezen in Jesaja en Ezechiël. Een cherub, een
gezalfde cherub, maar die trots en hoogmoedig werd door zijn macht en heerschappij, die aan God gelijk wilde
worden en die een derde van de engelen heeft meegesleurd in zijn opstand tegen God.
Nu zien we hoe God in de Heer Jezus alles hersteld wat door deze cherub op een vreselijke wijze verontreinigd, ontheiligd en kapot gemaakt is. God herstelt dat op een wonderlijke wijze. Hij nam daar geen engel voor,
maar zond Zijn eigen Zoon “in het vlees” in deze diepe en smartelijke weg, die voor de hele schepping zichtbaar is en dat niet alleen voor ons mensen.
Ook de engelen zijn begerig om hierin inzicht te verkrijgen, want hen wordt geleerd, dat dit de weg van de
heerlijkheid is. Dit gedeelte van de Filipenzen brief is daarom zo machtig voor ons, omdat Paulus ons daarin
oproept diezelfde gezindheid in ons te hebben, welke ook in de Heer Jezus is, zoals we lezen in Filp. 2:5-6.
“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk
zijn niet als een roof heeft geacht”.
“het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht”. Wat bedoelt de Schrift hier, als van de Heer Jezus gezegd
wordt dat “het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht”?

Niet alleen Bijbelverklaarders, maar ook bijbelvertalers hebben met de betekenis van deze woorden geworsteld, zoals ook de vertalers van onze huidige Bijbelvertalingen. Men veronderstelt namelijk dat de woorden
“het Gode gelijk zijn” betrekking zouden hebben op de Heer Jezus Zelf en op Zijn positie ten opzichte van God
de Vader.
Wanneer de tekst dan luidt, dat Hij deze positie van: “het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht”, zouden we dat woordje “roof“ (Grieks: “harpagmos”) niet moeten verstaan als: stelen, onrechtmatig toeëigenen,
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maar wel als: “zichzelf iets toe eigenen en daaraan vasthouden”. En dan zou de betekenis van deze woorden
zijn, dat de Heer Jezus Zich het God gelijk zijn niet Zelf heeft toegeëigend en Zich daaraan ook niet vasthoudt.
In de Leidse vertaling en de vertaling van Prof. Brouwer vindt u deze zienswijze zelfs in de bewoordingen van
de tekst terug! “Die hoewel Hij Gods gestalte had, er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te
eigenen”. “die, ofschoon hij in de gestalte Gods bestond, het niet als een angstvallig te bewaren goed beschouwde, aan God gelijk te zijn”.

Maar de vraag is gewettigd of de woorden “het God gelijk zijn“ wel op de Heer Jezus Zelf betrekking hebben.
Is Hij God gelijk? Zo niet, dan verstaan we deze zin verkeerd.
Welnu, ik meen dat het naar de Schrift is te stellen, dat de Heer Jezus niet gelijk is aan God (“Theos”), maar
dat Hij als de Zoon van God Zelf God is en als zodanig deel uitmaakt van de Goddelijke drie eenheid. (Vader,
Zoon en Geest)
Van de vele teksten waarmee deze uitleg zou kunnen worden gestaafd, noem ik er slechts enkele te weten:
Joh. 1:1. “In de beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”.
Hebr. 1:8. “maar van de Zoon (zegt God): Uw troon, o God (“Theos”) is in alle eeuwigheid”.
Hebr. 1:9b. “daarom heeft U, o God (“Theos”), uw God (“Theos”) met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten”.
Ps. 2:2b. “en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde”.

Met deze 3e tekst aanhaling komt gelijk naar voren, wie diegenen (meervoud) zouden kunnen zijn op wie: “het
God gelijk zijn“ dan wel betrekking zou kunnen hebben en dat zijn zij die de Heer Jezus van de Vader ontvangen heeft, die Hij met Zijn eigen bloed duur gekocht en betaald heeft en die als “de Zijnen” deel uitmaken
van Zijn lichaam: de Gemeente.
Zij zijn namelijk Zijn deelgenoten. En we lazen in de vorige aflevering dat ook zij door God gezalfd zijn 2 Cor. 1:
21. “Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God”. Wij zullen bij Jezus wederkomst een verheerlijkt Lichaam ontvangen, aan Hem gelijkvormig. We zullen Hem mogen zien gelijk Hij is en
aan Hem gelijk zijn.
“Aan Hem gelijk zijn”, ja! Maar Hij is en blijft de Kurios, de Koning der koningen en de Heer der Heren. Voor

Hem zal alle knie zich buigen en elke tong belijden: Jezus Christus is HEER, tot eer van God, de Vader.
Gelijk zijn aan Hem (God gelijk), door God gezalfd en bevestigd in de Gezalfde, maar wat lezen we zo net in
Hebr. 1:9b? “daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven Uw deelgenoten“. De conclusie
moet derhalve zijn, dat de Godheid van de Heer Jezus staat BOVEN het God gelijk zijn van de Zijnen.
Laat ons terugkeren naar die tekstregel uit Filp. 2:6 en ons realiseren dat de Heer Jezus het God gelijk zijn van
allen, wier redding en verlossing Hij tot stand zou brengen, dat wil zeggen: Zijn deelgenoten, niet als een roof
heeft geacht.
Dat de Heer Jezus een volstrekt enige en unieke positie bij de Vader in de hemel had, welke Hij met niemand
behoefde te delen, heb ik in de diverse Bijbelstudies al meermalen getoond. Denkt u bijvoorbeeld maar aan
Spr. 8:20. “Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht”.

Wat zien we nu in die door God verordineerde weg der verlossing voor de in zonde verloren mensheid? Ten
eerste: Dat de Heer Jezus, de geliefde eniggeboren Zoon des Vaders die weg van ’t Lam Gods dat de zonde
der wereld wegneemt, zou moeten gaan en dat Hij die Zelf ook wilde gaan, zoals we o.a. lezen in: Hebr. 10:7.
“Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen”.
Psalm 40:8-9. “Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen,
mijn God, uw wet is in mijn binnenste”.
Joh. 17:4. “Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt”.
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Ten tweede: De Heer Jezus wist en besefte ten volle wat zijn verzoening en verlossing werk inhield. Niet alleen Gods Geest en Gods liefde tot het verlorene zijn in Hem, want ook Gods wet en wil zijn in Zijn binnenste.
(Ps. 40).
Hij wist alles aangaande het moeten afleggen van Zijn heerlijkheid en van de gestalte Gods, het Zichzelf ontledigen, het de mensen gelijk worden, ja, meer nog: de gestalte van een dienstknecht te moeten aannemen,
vernederd, verloochend en verworpen worden en dan dat smartelijke plaatsvervangende lijden en sterven te
moeten ondergaan.
We lezen dat in de vier aankondigingen van Zijn lijden door de Heer Zelf in Matt. 16, 17, 20 en 26, maar ook in
Zijn spreken tot de Emmausgangers, als Hij tot hen zegt: Luc. 24:25-26. “En Hij zeide tot hen: O onverstandigen
en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden
om in zijn heerlijkheid in te gaan”?

En denkt u tenslotte aan deze woorden van de Heer Jezus in Luc. 18:31b. “Hij nam de twaalven terzijde en
sprak tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des
mensen volbracht worden”.

En Matt. 26:38. “Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij”.
En toch, dit alles vooraf wetende, is Hij niet weerspannig geweest en is niet teruggedeinsd. Hij liet Zich verdrukken en deed Zijn mond niet open. Hij stelde Zichzelf als een smetteloos schuldoffer aan God, om veler
zonden op Zich te nemen en Hij goot daartoe Zijn leven uit in de dood.
Ten derde. De Heer Jezus wist van de beginnen wat het doel van Zijn plaatsvervangend lijden en sterven zou
zijn, namelijk om door dit verzoening en verlossingwerk (waartoe Hij Zich ten diepste moest vernederen, ontledigen en prijsgeven) vele, vele zonen (zowel uit Joden als uit de heidenen) tot heerlijkheid te brengen, opdat
zij het recht van zonen (en dochters) zouden ontvangen, aan Hem gelijkvormig zouden worden en zouden mogen delen in Zijn heerlijkheid.
Terecht zouden we nu de vraag kunnen opwerpen (menselijk denken): ”Is dat nu het loon voor dit moeite vol
lijden en sterven, dat de Heer Zijn volstrekt enige en unieke positie bij de Vader verliest (moet prijsgeven), omdat Hij deze nu moet gaan delen met hen die Hij verlost en tot heerlijkheid gebracht heeft”?
Dan moet het antwoord toch zijn: Ja! Want de Heer Jezus heeft dit God gelijk worden van de verlosten niet
als roof geacht. Immers wat lezen we in Hebr. 12:2. ”die, OM DE VREUGDE, WELKE VÓÓR HEM LAG, het kruis
op Zich heeft genomen, de schande niet achtende”.

Die vreugde gold niet in de eerste plaats het feit, dat de Vader Hem, na Zijn volbrachte middelaarswerk, weer
in Zijn vroegere heerlijkheid zou herstellen (hoe heerlijk opzich ook), maar (Joh.17) dat de verlosten ten volle
Zijn blijdschap in zichzelf zouden hebben, dat zij bij Hem in de hemel zouden mogen zijn, om Zijn heerlijkheid
te aanschouwen die God Hem gegeven heeft en……in die heerlijkheid zouden delen.
Wanneer we in Jesaja 53:11 lezen: ”Om Zijn moeitevol lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe”, dan slaat die
verzadiging op de Heer Jezus intense vreugde en voldoening over deze vrucht van Zijn volbrachte middelaarswerk en dat is: Zijn Lichaam, de Gemeente, maar ook Zijn Bruid, die Hij lief heeft.
Dan proeven we uit alles die voor onze begrippen onpeilbare, niet in woorden uit te drukken liefde van God tot
het verlorene (zie Joh. 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”), die even sterk in de
Zoon is. Vandaar dat de liefde van de Heer Jezus dezelfde is als de liefde van God.
God heeft ons geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus en ons bestemd tot gelijkvormigheid
aan het beeld van Zijn Zoon. En de Zoon, onze Heiland en Heer, ons Hoofd en onze Hogepriester heeft dit
niet als een roof geacht, integendeel! Hij verheugt Zich hierover tot verzadiging toe!
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Het is de vervulling van Zijn wil, zoals we dat lezen in het Hogepriesterlijk Gebed in Joh. 17:24. “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 vóór de grondlegging der wereld”.

U weet, dat Paulus in de brief aan de Efeziers, in hoofdstuk 3 vanaf vers 17b, spreekt over het (samen met alle
heiligen en geworteld en gegrond in de liefde) in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte
en diepte is en te kennen de liefde van Christus.
“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de
breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat
gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in
alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen”.

Wel nu, is het niet zo dat de woorden van Filp. 2 vanaf vers 5, zoals we die nu hierboven samen overdachten,
ons reeds een heerlijk zicht geven van de hoogte en diepte van de liefde van Christus?
“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk
zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus
is Here, tot eer van God, de Vader!

O, Heer wat is Uw liefde groot,
Oneindig Uw gena,
Dat Gij Uzelf gaf in de dood
En stierf op Golgotha.
Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Heer Zegene u, Amen.
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