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GODS DROOM (1)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, in de bijbelverkondiging van deze en de volgende week wil ik
aan u duidelijk maken, dat God niet wil dat er ook maar één lid van uw huisgezin of van uw
familie verloren zal gaan. Het is Gods intense verlangen, dat ieder mens, waar ter wereld
ook geboren, zal worden behouden. Hij wil zelfs dat de complete gezinnen worden ingepast
in de Bruid van Christus, dat wil zeggen in de Gemeente.
Het is ook hierom, dat het voor ons gevoel nog zo lang duurt voordat Jezus terugkomt.
2 Petr. 3:9 – “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is
lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering
komen.”
Ik hoorde eens de bekende prediker br. Wilkin van de Kamp zeggen, dat het Gods droom is
dat de aarde bevolkt zal worden met mensen die Hem innig liefhebben en een waarachtig
beeld van Hem zijn. God wil met hen wandelen en Hij heeft hen Zelf ook innig lief.
In Openb. 21:2-3 lezen we over het moment dat die droom is gerealiseerd: “En ik, Johannes,
zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid
als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel,
zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.”
Maar in Gen. 1:27-28 kunnen we over het begin van Gods droom lezen: “En God schiep den
mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!”
Deze woorden sprak God toen de mens nog niet had gezondigd en nog steeds Gods zuivere
en heilige Beeld uitstraalde.
God verlangt naar gemeenschap met deze zuivere schepsels. God wil zich omringen met
gezinnen en families, die in harmonie met Hem leven en die in alles Zijn Beeld en Zijn
Gelijkenis uitstralen. De mens is geschapen om met God te wandelen, hetgeen mogelijk is
door Zijn Geest (Gal. 5:16). God hield ervan om met Adam en Eva samen te zijn, om met
hen te wandelen. Dat leid ik af uit Gen. 3:8, maar ook uit Openb. 21:3 en 22.
Maar helaas werd Gods verlangen in eerste instantie getorpedeerd, doordat de mens (Adam
en Eva) door de zondeval rebelleerde en het leven in zonde liefkreeg boven Hem. En
onmiddellijk stierf hun geest (Gen. 2:17; 3:6-7). Voortaan prefereerde de mens de zonde en
verkoos te leven in duisternis. Joh. 3:19 – “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld
gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken
waren boos.” Leest u ook Joh. 1:5.
Broeders en zusters, de geest van Adam en Eva stierf, maar de verdere gevolgen van hun
zonden waren eveneens desastreus. Zowel voor de mens als voor de aarde.
Gen. 3:15-19 – “En Ik zal vijandschap zetten tussen u (NB, de slang, satan) en tussen deze
vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij
zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw
smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw
begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij
geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood,
zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart
zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,
totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult
tot stof wederkeren.”
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We lezen over een aantal vreselijke gevolgen. Sommige gevolgen zouden zelfs rechtstreeks
de eenheid van het huwelijk tussen man en vrouw en in het gezin aantasten. Allereerst:
1. zou de aarde voortaan doornen en distelen voortbrengen.
2. zouden Adam en Eva ooit ook lichamelijk moeten sterven en tot stof wederkeren.
3. zou er vijandschap tussen de volgelingen van God en satans volgelingen komen.
Maar daarnaast:
4. zouden Adam en alle latere mannen voortaan keihard moeten werken voor hun
boterham. En u begrijpt, broeders en zusters, dat hier al een oorzaak ligt voor veel
onenigheid in huwelijken en gezinnen. De man komt doodmoe thuis van zijn werk,
begint te snauwen tegen vrouw en kinderen. Hij wil niet helpen met de huishouding
en heeft geen aandacht voor de kinderen.
5. zouden Eva en alle latere vrouwen met pijn en moeite hun kinderen moeten baren.
Maar dit wijst op nog meer negatieve gevolgen. Kinderen baren duidt ook op kinderen
grootbrengen. Ook in de opvoeding zouden de vrouwen pijn en smart gaan ervaren.
Het doet vooral de moeders veel pijn als de kinderen ongehoorzaam en brutaal zijn
en hun eigen weg willen gaan.
6. was de door God ingestelde huwelijkseenheid tussen man en vrouw kapot gemaakt.
“……. en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.”
Wat betekent dit?
De combinatie “begeerte” (in het Hebreeuws “te-sjoekah” – hqwvt ) en “heersen” (in
het Hebreeuws “maasjal” – lvm ) komt maar tweemaal voor in het Oude Testament
en wel in Gen. 3:16 en in het verhaal van Kaïn en Abel in Gen. 4:7 – “Is er niet, indien
gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn
begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.” Dit vers betekent dat de zonde
zou proberen om controle over Kaïn te verkrijgen, maar dat Kaïn zou kunnen overwinnen door zélf over de zonde te heersen.
Eva zou dus over Adam proberen controle te verkrijgen, maar Adam zou over haar
heersen. De man is nu eenmaal fysiek veel sterker.
Broeders en zusters, de man zou dus voortaan niet meer die liefdevolle echtgenoot zijn,
zoals God het had bedoeld. Neen, hij zou heel gemakkelijk tegen zijn vrouw tekeer kunnen
gaan. Terwijl de vrouw voortaan gevoelig zou zijn om haar man te manipuleren. Zij zou niet
meer die tedere hulp aan zijn zijde zijn. Beiden zouden dus niet meer hun plaats in het
huwelijk kennen. De door God bedoelde eenheid was kapot! Wat een catastrofe!
Maar God stuurde Zijn Zoon Jezus om voor de mensen aan het kruis te sterven. Ieder mens
die in dat Offer gelooft, Jezus aanneemt, en de zondige duisternis vaarwel zegt, wordt gered,
wordt Gods kind en wordt toegevoegd aan dat volk, dat binnen niet al te lange tijd voor
eeuwig met Hem in harmonie zal voortleven. Dit zal een volk zijn, dat volkomen door het
Bloed van Jezus zal zijn vrijgemaakt en gereinigd van elke zonde. Dit volk zal weer het
zuivere Beeld en de Gelijkenis van God uitstralen. Joh. 3:16 – “Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”
Broeders en zusters, in de bijbel staat Gods droom nogmaals heel duidelijk omschreven.
Efez. 5:25b-27 – “………………………… , gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft,
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd
hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou
voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou
heilig zijn en onberispelijk.”
God de Vader zoekt een Vrouw voor Zijn Zoon Jezus. Jezus zoekt een heilige Bruid. En de
bouwstenen van de Bruid zijn de in Hem gelovende en wedergeboren mensen, die samen
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de Gemeente vormen, het mystieke Lichaam van Christus. Die bouwstenen zijn de gezinnen
en de huwelijken en de families. Daarom is Gods volle aandacht en liefde op de gezinnen,
de huwelijken en de families gericht (maar natuurlijk ook op de ongehuwde gelovigen). Déze
vormen de Gemeente, die Jezus’ Bruid zal worden. Natuurlijk zal ieder mens individueel
wedergeboren moeten worden en worden gered. Maar God reserveert in de Bruid een plaats
voor ieder huwelijkspaar en voor het hele gezin en de hele familie. Het vleselijke huwelijk zal
straks niet meer bestaan, maar wel de intense geestelijke gemeenschap tussen de man en
zijn vrouw en met de andere bewoners van de hemel, de gestorven broeders en zusters in
Christus.
In Gods ogen is dit zo uitermate belangrijk, broeders en zusters. Hij stelde dan ook het
huwelijk en het gezin in, vóórdat Hij de Gemeente vormde. Na de schepping van de mens
Adam, was dit Gods eerste daad. Hij gaf aan Adam een vrouw Eva, om met haar een
huwelijk te vormen en met haar een gezin te stichten.
Maar, broeders en zusters, natuurlijk is satan op de hoogte van Gods verlangen om elk gezin
en huwelijk te redden van het eeuwige verderf en in te passen in de heilige, onberispelijke
Bruid van Jezus. Satan zal daarom ook alles op alles zetten om huwelijken en gezinnen te
verwoesten. Ja, zelfs hele families kapot te maken. Hij wil stelen en slachten en verderven
(Joh. 10:10). Maar hij zal er niet in slagen om Gods droom te verhinderen. Want toen Jezus
op de aarde kwam en aan Zijn geestelijke bediening begon, maakte Hij meteen duidelijk aan
de mensen en ook aan satan, dat Hij de huwelijken en gezinnen zou herstellen. Jezus begon
Zijn wonderen en tekenen niet met het genezen van blinden of melaatsen, doven of
kreupelen. Neen, Hij begon met het herstellen van de relaties, die God had ingesteld.
Jezus éérste wonder was het vernieuwen van de wijn op een huwelijksfeest in Kana.
Joh. 2:1-11 – “En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder
van Jezus was aldaar. En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. En als er
wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot
haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot
de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. En aldaar waren zes stenen watervaten
gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot
hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot hen:
Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het. Als nu de hofmeester het
water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de
dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.
En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken
heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel
der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard;
en Zijn discipelen geloofden in Hem.”
Broeders en zusters, Kana betekent “rietstengel”, hetgeen de broosheid van menselijke
relaties illustreert, met name indien men zonder God wandelt. Maar de bijbel zegt in Jes.
42:3a en in Matt. 12:18-20, dat de Heer het geknakte riet niet zal verbreken.
Jes. 42:3a – “Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, ………………”
“Gekrookt” is in het Hebreeuws “ra-tsoets” ( Uwur ), dat betekent “in stukken gebroken,
verdrukt, vernietigd, verpletterd”, maar óók “verwond, ontmoedigd en samen ruziemakend”.
Wat een triest beeld van miljoenen en miljoenen kapotte relaties op aarde, waarin Jezus
wordt buiten gesloten. Maar er is hoop! Als we tot Hem komen, dan zal Hij de verbroken
onderlinge relaties herstellen.
Niet lang geleden sprak de Amerikaanse voorganger br. Bayless Conley op de televisie over
dat geknakte riet. Hij vertelde hoe jochies in hun jeugdjaren fluitjes maken van rietstengels.
Ze snijden er een paar gaatjes in en hebben in een mum van tijd dan een fluitje. Een mooi
fluitje dat mooie tonen geeft, maar ook heel kwetsbaar is. Riet is nu eenmaal heel erg teer.
Na korte tijd is zo’n fluitje uiteraard verkreukeld en niet meer geschikt. Dus snijden die
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jongens in korte tijd weer een nieuw fluitje. Wat een dramatisch beeld van veel relaties,
waarin Jezus geen plaats heeft. Gedurende korte tijd wordt er prachtige muziek gemaakt,
maar dan opeens is de relatie kapot, verwond en verkreukeld. Niet meer geschikt en niet
meer in staat om mooie tonen voort te brengen. Maar nogmaals, er is hoop! Jezus wil het
gekrookte, geknakte riet niet helemaal breken, maar juist herstellen.
Het bewuste huwelijk in Kana was ook geen feest meer. De wijn was opgeraakt! En dat kan
natuurlijk niet op zo’n mooi feest! Wat betekent wijn in bijbelse zin?
1. Wijn duidt op het Bloed van Jezus. Dit blijkt uit Jezus’ woorden in Joh. 2:3-4 en bij de
instelling van het Heilig Avondmaal (Luk. 22:20). In dit huwelijk was dus het Bloed
van Jezus niet meer actief om de zonden van de man en zijn vrouw te reinigen.
2. Wijn duidt ook op blijdschap (Richt. 9:13). Dus hier op blijdschap in het huwelijk. Die
blijdschap was weg. Als man of vrouw de zonden in hun huwelijk toelaten, zich niet
meer met elkander verzoenen en het niet door Jezus’ Bloed laten reinigen, dan zal
uiteindelijk de blijdschap en de liefde voor elkaar verdwijnen. Dan zal het huwelijk niet
meer bruisend zijn. Het woordje “wijn” (in het Hebreeuws “jajien” – Nyy ) komt van een
stam, die “bruisen” betekent. Zo moet het zijn, broeders en zusters, onze huwelijken
moeten bruisen van blijdschap en van liefde. Maar dit kan slechts door Jezus.
Gelukkig veranderde Jezus water in nieuwe wijn. Hij beval om de op het erf aanwezige (lege)
reinigingsvaten tot aan de rand toe te vullen met water. Hierin zien we de kern van het
probleem. Die vaten hadden vol moeten zijn. De lege harten van de man en zijn vrouw
moesten weer gevuld worden. Elke zonde in hun hart moest worden beleden, zodat er
reiniging en verzoening kon plaatsvinden. Dan komt er nieuwe blijdschap. Blijdschap op
grond van de diepe verzoening door het Bloed van Jezus. De nieuwe wijn in het huwelijk!
Zowel de bruid als de bruidegom konden nu weer blij zijn en zich in elkaar verheugen.
Dit was Jezus’ allereerste wonder, het herstellen van een huwelijksrelatie. Blijkbaar voor God
dus ontzettend belangrijk. Joh. 2:11: “Dit beginsel (dwz, begin, eerste) der tekenen heeft
Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen
geloofden in Hem.”
Jezus herstelde het geknakte riet. Want God wil dat man en vrouw vreugde aan elkaar
beleven in alle reinheid. Dat ze samen met Jezus een hechte eenheid vormen en elkaar
innig liefhebben. Dat de man zijn vrouw liefheeft met zijn gehele hart zonder oog voor andere
vrouwen. Dat de vrouw naast haar man staat en hem helpt. Dat zij hem als de enige
beschouwt, die ze vertrouwt en op wie ze altijd kan rekenen, wat er ook gebeurt. Hierin zal
Gods heerlijkheid worden geopenbaard aan de ongelovige mensen in de omgeving.
Broeders en zusters, volgende week zal ik deze bijbelverkondiging vervolgen. Dan zal ik
verdergaan met het twééde wonder in Jezus’ aardse bediening.
Moge de Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Maar als de Heilige Geest Zijn vinger heeft
gelegd op kwetsbare of wellicht zondige plekken in uw huwelijksleven, komt u dan nu tot
Jezus. Misschien is alle vreugde in uw huwelijk weggeëbt. Wellicht is zelfs de liefde voor
elkander reeds tanende. Ga dan naar Jezus, de Maker van het huwelijk. Alleen Degene Die
het huwelijk heeft ingesteld, is in staat om het (geknakte riet) te repareren. Maar het herstel
begint door aan elkander en aan God élke (óók verborgen) zonde te belijden. Dan zal door
het Bloed van Jezus een heerlijke verzoening volgen. Gode zegene u. Amen.
(wordt vervolgd)

