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Bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling.
Er is geen belangrijker waarheid voor de gelovige (behalve dan de zekerheid van redding) dan te
weten wat Gods huidige doel is. Als we waardig willen wandelen op de plek waar God ons geplaatst
heeft, moeten we niet onwetend zijn van deze grote waarheid. Er is geen ervaring die meer rust
brengt voor de geest, meer moed voor het hart en meer innerlijke vrede dan die welke komt met
het kennen van Gods huidige doel en het leven in harmonie daarmee. Iedere gelovige zou deze
pertinente vragen moeten stellen en vervolgens gaan zoeken naar de antwoorden daarop: Wat is
Gods huidige doel? Wat is God nu aan het doen? Faalt Hij of slaagt Hij?
Met grote nadruk wil ik, zonder verdere woorden van inleiding op het onderwerp, stellen dat het

Gods huidige doel is, in de geschiedenis van Zijn lange omgang met de mensheid, om
een volledig verslag te maken van de genade, die inherent is aan Zijn karakter.
In tegenstelling daarmee kunnen we zeggen dat God nu niet Zijn macht, majesteit, gerechtigheid en
oordeel demonstreert. Hij toont Zijn genade. Dit is Zijn huidige doel. Daarmee begon God toen Hij
Zijn Koninkrijksdoeleinden opschortte. Hij liet dit bekendmaken in de afkondiging van Zijn heraut,
de apostel Paulus, zoals geregistreerd in Handelingen 28:28 - “Het zij u dan bekend, dat dit heil
Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!”
Zo gaat het nu al bijna 2000 jaar en het zal doorgaan totdat het verslag van Zijn genade is voltooid
tot Zijn eigen tevredenheid. En dan zal Hij heerschappij over de aarde en al haar inwoners op Zich
nemen, en Zijn huishouding (bedeling) zal radicaal veranderen van één van absolute genade in één
van absolute regering.
In Lucas 6:35 vermaande de Heer Jezus Zijn discipelen om van hun vijanden te houden, en Hij
verklaarde dat zij, door dit te doen, kinderen (letterlijk: zonen; ware uitingen) van de Allerhoogste
zouden zijn. Daarna ging Hij verder met de verbazingwekkende verklaring “Hij is goed jegens de
ondankbaren en bozen.”
Het concept van God, dat in deze woorden is uiteengezet, is in strijd met de opvatting van vrijwel
alle religies en religieuze mensen van vandaag. Zij stellen en leren dat Hij alleen vriendelijk is voor de
goeden en niets anders dan wraak uitmeet voor de ondankbaren en slechten. Vriendelijkheid tonen
aan de ondankbaren en slechten is zeker genade in actie, en een dergelijke handeling zou
automatisch voortvloeien uit degenen die genadig zijn. De Schrift, van Genesis 1 tot Handelingen
28:28, getuigt van het feit dat God genadig is en van de talloze daden van genade die uit Hem
voortvloeiden, hoewel Hij bij vele gelegenheden in toorn en oordeel handelde. Echter nu maakt Hij,
in de geschiedenis van al Zijn omgang met de mensheid, een absoluut, onbetwistbaar verslag van de
waarheid van de gesproken woorden over Hem in Lucas 6:35: “Hij is goed jegens de ondankbaren en
bozen.”
Wanneer God Zijn huidige demonstratie van genade heeft voltooid, kan nooit meer iemand
twijfelen aan Zijn genade. Als men dat toch doet, kunnen we verwijzen naar het verslag dat altijd het
positieve bewijs zal geven dat Hij “de God van alle genade" is (1Petrus 5:10).
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Deze demonstratie van Zijn genade vindt nu plaats in een bedeling (uitdeling, toediening) van
genade, waarin elke daad van God er één is van liefde en welwillendheid aan hen die het niet
verdienen, in die mate zelfs, dat als Hij niet kan handelen in genade, Hij helemaal niet zal handelen.
Hij zal niet toelaten dat er iets tussenbeide komt in Zijn huidige werkwijze, dat Zijn genadeverslag
zou kunnen bederven. En hoewel we nu Zijn genadeverslag niet kunnen lezen of traceren (al Zijn
huidige werk van genade is onnaspeurlijk - Efeziërs 3:8), is toch elke dag er één van Gods genade
voor de wereld en één van bijzondere genade voor hen die nu geloven.
Het zal ons enorm helpen om Gods huidige doel te waarderen als we bedenken dat de woorden
genade en bestuur de polariteit van Gods karakter kenmerken. Hij is “de God van alle genade"
(1Petrus 5:10), én Hij is “de Rechter der ganse aarde" (Genesis 18:25). Als de Rechter van de hele
aarde moet Hij doen wat juist is, dat wil zeggen: gerechtigheid toepassen. Als de God van alle
genade, zal Hij genade betonen. Maar dit zijn zulke totaal verschillende principes, die kan Hij niet
allebei tegelijkertijd uitvoeren met betrekking tot dezelfde zaken. Aangezien in tijden vóór
Handelingen 28:28 God Zich niet had verplicht aan één specifieke manier van omgaan met de
mensheid, was Hij vrij om genade te tonen óf recht te spreken. Van beide kunnen vele voorbeelden
getoond worden.
God heeft Zich nu toegewijd aan het handelen in genade. Hij heeft dit verklaard door Zijn
uitverkoren apostel Paulus, en we zouden er goed aan doen om Hem te geloven op Zijn woord en
dienovereenkomstig te denken. Dit is de grote waarheid, die wordt geopenbaard in Paulus’ latere
brieven, vooral Efeziërs en Kolossenzen.
Indien God niet als zowel de God van genade als de God van bestuur wordt erkend, dan zullen we
een vertekend beeld van het karakter van God hebben, een beeld dat afkomstig is van geloof in
slechts een deel van de waarheid. Wanneer de mensen beweren dat, vanwege de grote liefde van
God, geen mens ooit zal worden gestraft, dan negeren zij één kant van Zijn karakter. Ze leggen de
nadruk op de God van genade en negeren de God van bestuur. Hij strafte in het verleden en Hij zal
straffen in de toekomst. Het duidelijk waarneembare feit dat Hij vandaag de dag geen mensen
straft, is een bewijs van Zijn huidige bedeling waarin Hij genadig handelt met allen. Het betekent
niet dat Hij niet langer de Rechter van de hele aarde is, Die zal doen wat juist is op die dag wanneer
elke zonde en overtreding zijn rechtvaardige vergelding krijgt (Hebreeën 2:2; 12:23).
De mensheid zal nog een complete en openlijke demonstratie van het bestuur van God gaan zien en
beleven. De mensen zullen daarvan de macht en de principes ervaren, de methoden en de moraal,
de gerechtigheid en de oordelen, het licht en het leven, de genezing en de gezondheid, de voordelen
en de zegeningen. Dit zal allemaal worden geopenbaard. “Dan vrezen alle mensen en verkondigen
Gods daad,en slaan acht op Zijn werk” (Psalm 64:10). Onder een bedeling van Goddelijk bestuur
zullen de mensen door ervaring de Rechter van de hele aarde leren kennen en ondervinden dat Hij
rechtvaardig handelt. Dan zullen zij in staat zijn om een volledige vergelijking te maken tussen Gods
bestuur en menselijk bestuur en zij zullen het laatste voor altijd verwerpen.
Dit is wat de wereld zou hebben gezien en ervaren wanneer God Zijn Koninkrijksdoeleinden niet had
opgeschort aan het einde van de Handelingenperiode. Het fundament voor de volledige openbaring
van Gods rechtvaardige bestuur, het geopenbaarde Koninkrijk van God, werd gelegd in die
drieëndertig jaar. De halm en aar fasen van het Koninkrijk werden afgewerkt (zie Marcus 4:26-29).
Het stadium van het volle koren in de aar was nu aangebroken. Maar dit alles werd door God
opgeschort om een ander doel te bereiken, dat voor mensen uiterst essentieel is, willen zij ooit de
God van de genade leren kennen. Dit doel was een geheim, alleen bekend bij God, totdat Hij het aan
de apostel Paulus openbaarde.
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God maakt nu, binnen de geschiedenis van de mensheid, een volledig verslag van de genadige kant
van Zijn karakter. Hij doet dit in een bedeling (uitdeling) van genade waarin al Zijn bestuurs- of
Koninkrijksdoeleinden zijn opgeschort.
Gods huidige doel is: slagen, elke dag en in elk opzicht. Hij faalt niet in wat Hij Zich tot doel heeft
gesteld. Elke dag die voorbijgaat op de kalender voegt nog een pagina toe aan het verslag van Zijn
genade. Dit verslag is voor ons nu niet toegankelijk. Al Zijn handelingen zijn geheim. Zijn werken zijn
onnaspeurlijk, onvindbaar. Echter, er komt een dag waarop de geheime daden van God aan ons
geopenbaard zullen worden. Dan, wanneer we ogen hebben die echt kunnen zien, en wanneer we
terugkijken op zo’n 2000 jaar Goddelijke geschiedenis, zullen we weten en ervoor zorgen dat de
wereld het weet: dat Hij inderdaad de God van alle genade is.
Aangezien Gods huidige bedeling er één van genade is, zoals Paulus zo stellig verkondigt in Efeziërs
3:2, kan hij niet een bedeling van Zijn Goddelijke bestuur zijn, zelfs niet ten dele. In Efeziërs 4:32
verklaart Paulus dat God genadig met ons handelt.
Een andere belangrijke passage, in verband met Gods huidige doel, is 2Timotheüs 1:9. Deze passage
is zo slecht vertaald dat zijn grote boodschap is afgevlakt. In een meer accurate en letterlijke
weergave, zou je dit lezen: “Die ons redt en roept in een heilige roeping, niet overeenkomstig onze
werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons wordt gegeven
in Christus Jezus vóór aionische* tijden.”
* Het Griekse woord aion betekent een lang tijdperk met een begin en een einde, waarin een bepaald wereldsysteem (of
wereldorde) van toepassing is en werkt. De Bijbelvertalers vertalen het ten onrechte met eeuwig(heid) of wereld, maar
soms ook met eeuw, wat een betere vertaling is. Het “eeuwige leven” in de Bijbel is dus het aionische leven, d.w.z. het
leven tijdens de komende aionen/eeuwen waarin Christus als Koning op aarde zal regeren.

De gelovigen van vandaag zijn de bijproducten van Gods huidige betoon van genade. Hij is genadig
voor allen om het verslag van Zijn genade te kunnen maken. De reden van Gods lange tolerantie van
het kwaad, Zijn huidige stilte ten aanzien van de overvloedige en manifeste wandaden, en Zijn
tolerantie van de werken van Satan kan alleen verklaard worden indien we beseffen dat God bezig is
een ander doel te vervullen. Zijn doel heeft alles te maken met de volledige openbaring aan de
mensheid van Zijn karakter. Wat Hij nu doet is omwille van Zijn eigen naam.
God doet nu al wat nodig is om eens en voor altijd vast te leggen, boven alle twijfel, dat Hij de God
van alle genade is. Dit is waar Hij nu mee bezig is. Dit is Zijn huidige doel.
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