Goddelijk ingrijpen is ons beloofd
Door: Otis Sellers

We hebben een duidelijke belofte van God dat “als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de
Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten” (Jesaja 59:19 Statenvertaling-Jongbloededitie;
King James Version). Het gevolg van deze Goddelijke invasie van de aarde door de Geest van God,
zal zijn dat mensen van oost tot west de Naam des Heren zullen vrezen.
Als er ooit een tijd was in de menselijke geschiedenis, waarin de vijanden van waarheid, rechtvaardigheid en godvrezendheid als een overstroming kwamen, dan is het wel de tijd waarin wij nu
leven [dit artikel werd geschreven vóór 1992]. In het licht van deze overvloedige ongerechtigheid,
hebben zij, die geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, alle recht om te geloven
dat God zal ingrijpen, dat Hij Zichzelf zal injecteren in de voortgang van de geschiedenis, en dat Hij
deze op Zichzelf zal richten. Dit is onze hoop; dit is onze enige hoop; dit is de allerbeste hoop van de
mensheid. God zal niet falen. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.
Eén van de grootste miskende waarheden van de Bijbel is, dat God zeer duidelijke plannen heeft om
de aarde over te nemen door Zijn Geest en om Zijn gezag op aarde te vestigen en te handhaven
door middel van Zijn Geest. De eerste van deze waarheden wordt verkondigd in het hierboven
weergegeven Jesaja 59:19 (Statenvertaling-Jongbloededitie; King James Version). De tweede staat
in Joël 2:28 en Handelingen 2:17. De derde vinden we in Johannes 16:7,8.
Dit alles wordt bewerkstelligd door Jezus Christus gedurende Zijn huidige zittingsperiode ter
rechterzijde van God in de hemel. Zijn vijanden worden tot Zijn voetenbank zolang Hij daar is
(Hebreeën 1:13). Het is de Geest van de Heer die een banier zal oprichten tegen de krachten van het
kwaad. Dit komt tot stand door een woord van de Heer in de hemel dat in wezen aan alle
goddelozen verklaart: “Stop! Tot hier en niet verder” (2Timoteüs 3:9). God heeft beloofd dat Hij de
kracht van het kwaad en de goddelozen zal breken (Psalm 10:15) en een einde zal maken aan de
goddeloosheid (Psalm 7:10). Dit zijn opmerkelijke beloften en het is tragisch dat zo weinig mensen
daar iets vanaf weten.
De belofte van God dat Hij van Zijn Geest zal uitgieten op alle vlees (Joël 2:28; Handelingen 2:17) is
zo groot dat hij onze verbeelding te boven gaat. Slechts weinigen, die beweren te geloven wat God
zegt, zijn in staat om deze specifieke verklaring te geloven. Niettemin is dit de manier waarop God
de aarde zal overnemen door Zijn Geest.
Wanneer deze belofte werkelijkheid wordt, gaat ook de grote belofte van Christus in vervulling: dat
de Geest van God, die optreedt als een adviseur, de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid
en oordeel (Johannes 16:7,8). [De heilige Geest is de Trooster. Troost betekent verbond. Het komt
van het Middeleeuwse woord trust en dat betekent “Ik blijf bij je” - “Ik leef met je mee, ik voel je.”]
Het zal de tijd zijn waarin een man een stem achter zich zal horen, die zegt: “Dit is de weg, wandelt
daarop,” wanneer hij naar links of naar rechts wil gaan (Jesaja 30:21).
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Ik kan alleen maar medelijden hebben met hen die geen enkel werk van God voor de nabije
toekomst zien, behalve dan de donkerheid van verdrukking en een denkbeeldig Armageddon. God
heeft geweldige beloften gedaan. Deze zullen volledig in vervulling gaan.
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