De vurige rivier van Goddelijke romantiek.
Dan.7:9-10 Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een Oude Wijze plaatsnam. Zijn
kleed was wit als sneeuw, Zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen
en de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem.
A: Onze eeuwige bestemming.
Wanneer wij in Bijbelboeken als Jesaja, Daniël en Openbaring lezen, ontdekken wij dat de
vele engelen in de tegenwoordigheid van Gods troon dienaren van God zijn die belangrijke
opdrachten vervullen. Maar er is een werk in het eeuwige koninkrijk van God dat niet door
engelen gedaan kan worden, omdat dit werk gereserveerd is voor de Bruid van Christus. De
Bruid van Christus zal tot in alle eeuwigheden de heerschappij in het koninkrijk van God met
Christus delen in een partnerschap dat alleen bestemd is voor de volgelingen van Jezus. In
een eeuwige relatie van intimiteit en autoriteit zullen wij de troon en de heerschappij in het
koninkrijk van God delen met Jezus vanaf nu tot in het oneindige van de eeuwigheid. Dit
spreekt van zoveel eer en zulk een groot voorrecht dat wij ons nu nog geen voorstelling
kunnen maken van de toekomst, hoewel vele Bijbelteksten hierover spreken. We zullen een
hartstochtelijke intimiteit met Jezus de Bruidegom ervaren, en we zullen delen in Zijn grote
autoriteit; onze woorden zullen dan dingen tevoorschijn roepen zoals Zijn woorden dingen
tevoorschijn hebben geroepen in de schepping van Gen.1. Door ons spreken alleen al zullen
wij bepaalde zaken in overeenstemming brengen met de Goddelijke orde, en in dit leven zien
wij daarvan al hele kleine tekens in onze autoriteit als volgelingen van Jezus. Maar dit zal tot
grote volheid ontwikkeld worden in het toekomstige koninkrijk van God in een zeer superieur
partnerschap met Jezus ofwel koninklijke heerschappij. Dit is het bruidsperspectief waarover
de Bijbel vele malen spreekt, en dat is onze eeuwige bestemming.
We zullen dan ook een oneindige schoonheid bezitten, de volmaakte schoonheid; dit is een
schoonheid die God ons geeft in Zijn oneindige genade, een schoonheid waarmee Hij ons
voor eeuwig beschermt. De wonderlijk mooie God versiert Zijn eigen volk met schoonheid,
want de schoonheid van God is overdraagbaar aan menselijke wezens dankzij de reddende
kracht van het evangelie (Ps.93:5). Het is echt ondenkbaar, maar God schiep in het begin
mensen naar Zijn beeld (Gen.1:26-27); en hoewel dit beeld enorm verwrongen is door de
zondeval (Rom.3:23), draagt God Zijn schoonheid over op mensen die hun hart hebben
opengesteld voor Jezus (Joh.1:12). Wij zullen in de eeuwigheid een lichaam hebben dat
gelijk is aan het verheerlijkte lichaam van Jezus (Fil.3:21), en dit is veel grootser dan wij op
dit moment kunnen beseffen. Want de Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd en de
vorm van een mens laten aannemen om Hem door de heilige toorn van God te verbrijzelen
en om Hem vervolgens uit de dood op te wekken, zodat Hij voor eeuwig een Mens zal zijn.
Jezus Christus is altijd God geweest en Hij zal ook altijd God zijn, maar sinds Zijn hemelvaart
is Hij ook volledig mens in de hemel; want de Vader vond er vreugde in om Zijn Zoon een
lichaam te geven dat veel grotere capaciteiten heeft dan de lichamen van de engelen. Jezus’
opstandingslichaam bezit de eeuwig capaciteit van licht en kleur, hemelse geuren, met grote
bekwaamheden die ver uitgaan boven die van de engelen. Eeuwige energie, Goddelijk
gevoel en smaak, het vermogen om te spreken en te zingen, om aan te raken en om plezier
te ervaren op een veel intenser niveau dan de engelen.
Maar het unieke is dat de Vader er ook vreugde in vindt om een dergelijk soort lichaam aan
de volgelingen van Jezus te geven, een lichaam dat gelijkvormig is aan het verheerlijkte
lichaam van Jezus. Onze geestelijke, emotionele en fysieke zintuigen zullen oneindig veel
groter zijn dan wij nu bezitten, en we zullen voor eeuwig genieten van de onmetelijke en
oneindige capaciteit van ons hemelse lichaam (1Kor.15:49). Wij zullen voor eeuwig in dit
onsterfelijke lichaam wandelen in het koninkrijk van God, dat is onze eeuwige bestemming.
We zullen niet alleen mooi zijn, maar we zullen ons ook mooi voelen en we zullen de kracht
van Goddelijke schoonheid in ons lichaam voelen.
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B: Bescherming tegen trots.
Ezech.28:12-15 Dit zegt God, de HEER: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld
van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was
bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx
en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je
geschapen werd lagen ze klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je
was door Mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen.
Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment
dat het kwaad vat op je kreeg.
Mensen zijn niet de eerste personen die schoonheid van God ontvingen, want er was ook
een ander die schoonheid van God ontving; zijn naam was morgenster en hij was een zoon
van de dageraad (Jes.14:12), maar bovengenoemd gedeelte uit Ezech.28 laat zien dat deze
cherub - die wij kennen als lucifer - trots werd op zijn schoonheid, en zo kwam hij ten val. En
daarom was het voor God nodig om Zichzelf de vraag te stellen hoe Goddelijke schoonheid
beschermd kon worden tegen trots, zodat de van God gegeven schoonheid zuiver bewaard
kon worden in Zijn schepselen. Om die reden schiep God de natuurlijke wereld, waar wij
mensen in geplaatst zijn met de mogelijkheid van een vrije keus en het vermogen om voor of
tegen de zonde te kiezen. Door de zondeval is de mens zwak geworden in zijn intellect, in
zijn emoties en in zijn lichaam; zijn geest werd verduisterd, zijn begrip werd vertroebeld en
zijn hart werd verzwakt door zondige verlangens. Ons lichaam werd verzwakt en sterfelijk,
maar God kwam met Zijn oneindige genade en verwijderde alle gevolgen van de zonde om
ons voor te bereiden op het ontvangen van eeuwige glorie en schoonheid (Rom.8:28-30). Als
gevolg daarvan mogen mensen leven vanuit zeer grote dankbaarheid voor hun redding en
het ontvangen van Goddelijke schoonheid.
Terwijl satan viel vanwege trots over zijn schoonheid, worden wij als gelovigen beschermd
door de dankbaarheid in ons hart; want terwijl satan viel vanwege zijn trots, daalde Jezus
vrijwillig af naar de aarde om door de toorn van God verbrijzeld te worden, zodat wij door
Gods genade beschermd worden in onze dankbaarheid vanwege onze eeuwige redding. De
schoonheid die wij bezitten wordt beschermd door nederigheid in ons hart en door eeuwige
dankbaarheid in het besef dat wij deze schoonheid niet aan onszelf te danken hebben, maar
aan de God die Mens geworden is en ons heeft versierd met Zijn eigen schoonheid. Dit komt
voort uit onze worsteling in deze tijd waarin wij lessen leren voor de eeuwigheid; dit stelt ons
in staat om voor eeuwig dankbaar te zijn en Goddelijke schoonheid te ontvangen met een
nederig hart, zodat wij op een waardige manier de Bruid van Christus kunnen zijn zonder
trots te worden op wat ons in genade gegeven is. Dit plan van God is zo ingenieus en zo
meesterlijk, en het heeft alles te maken met wie wij voor eeuwig zullen zijn; maar dit is wel
voortgekomen uit het vurig brandende hart van God die vol is van vurig verlangen. Wanneer
wij dit kunnen begrijpen, zal ons hart verankerd raken in het gepassioneerde hart van God;
dan zullen wij een stevig fundament in ons leven hebben dat ons stabiel maakt in een tijd
waarin de wereld tot op zijn grondvesten geschud gaat worden (Hebr.12:26-29).
Wanneer wij later voor de troon van God staan, zullen wij de enorme wijsheid van Zijn grote
plan begrijpen en de eeuwige reikwijdte van Zijn genade beginnen te doorgronden; dan
zullen wij Hem aanbidden om Zijn wonderbaarlijke wijsheid (Openb.15:3-4). We zullen dan
nederig gehouden worden in liefde, omdat we inzicht krijgen in de diepte van Zijn liefde
waarmee Hij ons beschermt tegen het grote gevaar van trots en geestelijke afval. De
verleiding om trots te worden op onze van God gegeven schoonheid zal oneindig ver van
ons verwijderd zijn, omdat eeuwige dankbaarheid als een rivier van vuur zal stromen door de
harten van mensen. Deze dankbaarheid maakt onze kijk op het leven totaal anders, maar de
afwezigheid van deze dankbaarheid kan ons leven al bij de kleinste gebeurtenissen laten
schipbreuklijden. God verheerlijkt ons en Hij versiert ons met Zijn eigen schoonheid, maar
nog meer dan dat omarmt Hij ons met Zijn liefde in intimiteit.
C: De God van vurig verlangen.
God is liefde (1Joh.4:8+16) en omdat wij naar Gods beeld geschapen zijn, heeft Hij in ons
het intense verlangen naar vurige intimiteit met God gelegd; sinds de zondeval heeft de
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mens vele valse interpretaties van deze liefde gemaakt, maar de vonk van hunkering naar
echte liefde is nooit gedoofd in de menselijke hart. Er is een plaats bij God waar vrijwillige
liefde naar zijn allerhoogste punt wordt gebracht; vrijwillige liefhebbers van God zullen naar
een hoogte worden gebracht die ver uitstijgt boven de positie van engelen, waar we meer
schoonheid van God zullen hebben en meer zullen delen in Zijn autoriteit. In deze intimiteit
zullen wij toegang hebben tot de tegenwoordigheid van God en inzicht krijgen in de vele
verborgen mysteries van Gods hart (1Kor.2:9-12). Wij hebben nu al het voorrecht om dicht
bij God te mogen komen (Hebr.7:19b, 10:19), maar in de eeuwigheid zullen wij de volheid
van Gods tegenwoordigheid volledig mogen ervaren. We zullen groot inzicht hebben in de
schoonheid van de Heer, een voorrecht waar we nu al in beperkte mate van genieten; en we
zullen gefascineerd worden met de majesteit van de Heer, een voorrecht dat alleen voor het
verloste volk van God gereserveerd is. We zullen oneindig veel meer dan de engelen van
grote voorrechten mogen genieten vanwege de liefde van Hem die de Vader verlaten heeft
om één kunnen worden met ons.
Jezus heeft nooit een intieme eenheid gevormd met de engelen, en ook hebben zij nooit de
diepte van Zijn ontfermende liefde leren kennen (Hebr.2:16), maar Hij is afgedaald naar de
aarde om Zijn Bruid aan Zichzelf te kunnen verbinden in grote eenheid (Efez.5:25-32). Wij
hebben het voorrecht om van de intieme liefde van Jezus te genieten, en dat is iets wat
engelen niet kunnen; zij hebben het vermogen om respect en eerbied voor Jezus te hebben,
maar zij kunnen geen intieme liefde voor Jezus ervaren. Wij hebben als Gods mensen het
unieke vermogen om de liefde van God te beantwoorden met menselijke liefde, en dat is iets
waar engelen niet toe in staat zijn want zo zijn zij niet gemaakt. We zullen voor eeuwig
gegrepen zijn door de grenzeloze liefde van het eeuwig brandende hart van een romantische
God, want God bezit een zelfgenoegzame liefde waarin Hij geen engelen of mensen nodig
heeft maar er toch voor kiest om vanuit de overvloed van Zijn passie Zichzelf te delen met
mensen. We zullen voor eeuwig gegrepen zijn door deze vurige liefde die eens en voor altijd
beslag op ons heeft gelegd, en we zullen zonder een enkele onderbreking voor altijd de
kracht van de liefde ervaren.
Nu nog ervaren wij de pijn van het onvermogen om onszelf volledig over te geven aan deze
vurig gepassioneerde God, en dat frustreert ons; maar de kracht zal in de eeuwigheid volop
aanwezig zijn, en in de eindtijd zullen wij al een demonstratie van deze kracht ervaren. We
zullen in de eeuwigheid leven vanuit de zekerheid dat God van ons geniet en ons eeuwig
overlaadt met Zijn gepassioneerde liefde. We zullen altijd Zijn schoonheid aanschouwen en
gefascineerd zijn door wie Hij is, en we zullen volledig in beslag genomen worden door de
vurige liefde waarmee Hij ons omringt. Engelen voor de troon van God worden ook in beslag
genomen door de majesteit van God (Jes.6:1-3, Openb.4:6-8), maar er is een grens die zij
niet kunnen overschrijden; zij worden gefascineerd door de majesteit en schoonheid van
God in groot respect zonder dat zij in aanraking komen met de vurige passie van Gods hart
die Hij alleen voor mensen naar Zijn beeld heeft gereserveerd. De rivier van Gods liefde is
alleen gereserveerd voor de Bruid van Christus; deze vurige liefde is de enige reden waarom
wij geschapen zijn en waarom wij voor eeuwig bestaan.
Het is onvoorstelbaar maar de eeuwige God van transcendente schoonheid en superieure
heiligheid staat in vuur en vlam in Zijn vurig verlangen naar mensen; en Hij wordt gedreven
door intense hunkering naar de mensen die naar Zijn beeld geschapen zijn. Hij doet al deze
dingen met het oog op ons, en het woord van God durft zelfs te belijden dat alle dingen aan
ons toebehoren (1Kor.3:21-22) omdat Hij zoveel bestemd heeft voor degenen die Hem met
heel hun hart liefhebben (1Kor.2:9). God doet deze dingen voor Zijn eigen eer en glorie,
maar tegelijkertijd doet Hij deze dingen voor de glorie en vreugde van Zijn eeuwige erfenis,
en dat is Zijn Bruid.
D: Gods vuur is Gods liefde.
Deut.4:24a Want de HEER, uw God, is een verterend vuur……
Deut.4:31a Want de HEER, uw God, is een God van liefde……
Veel te veel gelovigen associëren het vuur van God met Zijn rechtvaardigheid en oordeel,
maar dit geeft een verwrongen beeld van God; het vuur van God moet vooral in verbinding
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worden gebracht met Zijn gepassioneerde hart dat overstroomt van vurige liefde voor
mensen. Ja, het is waar dat de God van vurig verlangen alles vernietigt wat Zijn liefde in de
weg staat, maar het vuur in Zijn hart heeft in de eerste plaats te maken met Zijn vreugde en
Zijn romantische emoties. In de tweede plaats heeft dit vuur te maken met Zijn oordeel,
d.w.z. dat God alles aan de kant schuift en vernietigt wat Zijn liefde in de weg staat. Het vuur
van Gods oordeel is een zijtak van het vuur van Gods romantische verlangens waarmee Hij
hunkert naar mensen die naar Zijn beeld geschapen zijn en die door het evangelie hersteld
zijn in het beeld van God. Het vuur van God spreekt in de eerste plaats van Zijn vurige
verlangen naar mensen (Spr.8:31), en dit vuur van Zijn passie is zo hevig dat het een jaloers
vuur is; maar deze jaloersheid spreekt van Zijn grote vreugde over mensen. God ervaart
zeer vurige emoties wanneer Hij het zaad van het evangelie in onze harten zaait, want Hij
weet wat het einddoel zal zijn; en vanwege dit einddoel werd Hij een Mens en ging de weg
van het kruis (Hebr.12:2).
Wanneer deze waarheid in ons hart gezaaid wordt en wortel begint te schieten, zullen wij
niet alleen verbijsterd zijn over de intense crisis van de eindtijd, maar nog veel meer zullen
wij met diepe verwondering perplex staan over de intensiteit van Gods vurige liefde waarmee
Hij de natuurlijke geschiedenis van de mensheid tot een ontknoping leidt. Onze God is een
verterend vuur (Hebr.12:29), maar daardoor ontvangen wij een onwankelbaar koninkrijk dat
wij in grote dankbaarheid mogen aanvaarden, zodat wij Hem kunnen dienen op een manier
die Hem vreugde verschaft (Hebr.12:28). Het druist tegen elk menselijk verstand in, maar het
is de logica van het evangelie dat zondige mensen bevrijd worden van de boeien en ketenen
van rebellie en gebondenheid, en vervolgens voor eeuwig samen met Christus op de troon
van God worden geplaatst (Openb.3:21, 5:9-10). Dit is het gevolg van het overstromende
hart van de eeuwige, ongeschapen God.
Mozes beschreef het vuur van God vooral in samenhang met Gods gerechtigheid en Gods
heiligheid, maar het was David die het vuur van God vooral beschreef in samenhang met het
vurig verlangen van God naar mensen. David kende zelf een intens diepe hunkering naar het
kennen van God, en dit verlangen domineerde zijn leven (Ps.16:5-11, 27:4, 73:25+28); dit
maakte David tot een theoloog van de Goddelijke romantiek, en werd hij een student van de
vurige emoties van God. Daarom schreef David in de psalmen veel over Gods schoonheid,
vreugde, verlangen en hunkering, en beschreef hij zichzelf als een mens die schuilde in de
schaduw van Gods liefde waarbij hij dronk uit de rivier van Gods vreugde (Ps.36:8-10). David
wist wie God was en zo vaak als hij kon haakte hij zichzelf vast aan de persoonlijkheid van
God en tapte hij uit de Bron van levend water. David kende God als een God van vreugde en
hij wist dat de vreugde van God ook voor hem als mens beschikbaar was, en zo verloor hij
zichzelf regelmatig in deze rivier van vreugde. Het is de heilige romantiek in het hart van God
dat de gemeente van de eindtijd bovennatuurlijke kracht zal geven om te genieten van de
hemelse Bruidegom temidden van de hevigste vervolgingen uit de natuurlijke geschiedenis
van de mensheid.
Ongeveer 500 jaar later zag de profeet Daniël hoe er een rivier van vuur uit de vurige troon
van God stroomde, en hij begreep dat deze vurige rivier God Zelf was in vurig verlangen
naar Zijn volk. Deze vurige rivier zal alles verteren wat het vurige verlangen van God in de
weg staat, want de Vader verlangt ernaar aan Zijn Zoon een Bruid te geven die voor eeuwig
de partner van Jezus zal zijn. Deze rivier van vuur uit Dan.7:9-10 komt voort uit God Zelf en
stroomt in de persoon van de Heilige Geest naar de aarde om mensen in vuur en vlam te
zetten met deze liefde van God. En weer 500 jaar later vinden we de in een bovenzaal in
Jeruzalem waar het vuur van de Heilige Geest neerdaalt op alle aanwezigen (Hand.2:1-11).
Dit vuur daalde zichtbaar neer op de daar aanwezige gelovigen en veranderde hen in totaal
andere mensen die de toenmalige wereld volledig op hun kop zouden zetten. Deze van
nature zwakke en gebroken mensen veranderden in mensen die uit een andere wereld leken
te komen; zij werden kinderen van de opstanding (Luc.20:36) en wandelden in de kracht van
de toekomende eeuw. Carrière, geld, positie, ambitie, aardse vreugde en plezier werden
door hen in een totaal ander licht gezien en beoordeeld. Het succes van hun leven werd
hoofdzakelijk bepaald door de mate waarin zij uitzicht hadden op de eeuwigheid. De apostel
Johannes zag dat deze rivier van vuur tenslotte werd tot een zee van glas die vermengd was
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met vuur, en op deze glazen zee stonden alle gelovigen bij elkaar en zij aanbaden God
(Openb.15:2).
E: De romantiek van een smoorverliefde Bruidegom.
Joh.15:9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in Mijn liefde.
Het allerbeste wat je in je leven kunt doen en wat het allerverstandigst is, dat is om je leven
volledig aan God te geven; want er is een wereldwijde crisis op komst en de gemeente van
Jezus is vrijwel in zijn geheel totaal onvoorbereid, en een onvoorbereide gemeente is niet in
staat om een onvoorbereide wereld voor te bereiden op deze crisis. Maar Gods genade aan
een wereld die niet is voorbereid, is een gemeente van Jezus die in beslag is genomen door
de vurige liefde van Jezus de Bruidegom. En in haar geestelijk romantische relatie met Jezus
zal zij de oogst van de eindtijd met totaal andere ogen zien, en in haar intimiteit met Jezus
zal zij ook de tijdelijke Goddelijke oordelen over de aarde met totaal andere ogen zien. Want
verloren in de vreugde en het plezier van een smoorverliefde God zullen de gelovigen elke
crisis van de eindtijd totaal anders beoordelen dan de wereld dat zal doen; volgelingen van
Jezus vinden hun glorie in God en in de komende opstanding, niet in hun aardse bezittingen.
Want het volk van God bestaat uit ambassadeurs van het hemelse koninkrijk en gezanten
van Gods genade die voorbestemd zijn om de mensheid inzicht te geven in het vurige doel
van Gods oordelen in de eindtijd. De romantiek van Gods genade nodigt de hele mensheid
uit om het koninkrijk van God binnen te gaan.
In Joh.15:9 doet Jezus de ongelooflijke uitspraak dat Hij ons liefheeft met de overstromende
volheid van de liefde waarmee God de Vader Zijn eigen Zoon liefheeft; Jezus voelt dezelfde
emoties voor ons als datgene wat de Vader voor Hem heeft gevoeld vanaf de eeuwigheid.
Het is echter voor ons in dit aardse leven onmogelijk om ook maar enigszins de liefde van de
Vader voor Jezus te kunnen bevatten; maar het is en blijft een realiteit dat Jezus voor ons
dezelfde intense liefde koestert. Ondanks het feit dat Zijn volgelingen Hem diezelfde nacht
nog zouden verloochenen en in de steek zouden laten, bleef het hart van Jezus zeer vurig
branden met hartstochtelijke liefde; want dit betreft niet de volwassenheid van ons geloof
maar de vurige liefde van Zijn eeuwig gepassioneerde hart. Het is niet ons verlangen naar
Hem maar Zijn vurige verlangen naar ons dat Jezus er toe dreef om de hemel te verlaten,
Mens te worden op de aarde en vervolgens verbrijzeld te worden door de toorn van God, om
ons voor eeuwig bij Zich te kunnen nemen en ons te kunnen versieren met Goddelijke
heiligheid en ons totaal te kunnen vullen met Zijn eigen eeuwige vreugde.
Joh.15:11 Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen
zijn.
Het is onvoorstelbaar, maar Hij die alles had omdat de Vader Hem eeuwig liefhad, werd een
Mens om ons te kunnen winnen voor een eeuwige intieme liefdesrelatie met Hem; zo roept
Hij ons in een eeuwige verzadiging waarin zowel Zijn eigen verlangen als ons verlangen
optimaal bevredigd zullen worden in het vuur van Goddelijke liefde en passie. Vervolgens
spreekt vers 16 over vruchtbaarheid die voortkomt uit deze relatie van vreugdevolle passie,
maar vers 18 spreekt over een wereldwijde woede en haat die in beweging zal komen als
resultaat van het openbaar worden van deze intieme relatie tussen Jezus en Zijn gemeente.
En wij zijn degenen die dit bruidsperspectief van Gods woord openlijk mogen verkondigen
aan de wereld en iedereen uitnodigen die deel wil uitmaken van de Bruid (Opb.19:9, 22:17).
Het onderwerp van Gods eeuwige vreugde is onmetelijk en bevat vele dimensies waarin wij
spanning en schijnbare tegenstrijdigheid ervaren; en het lijkt er op alsof de prijs om te mogen
deelnemen veel te hoog is. Maar Jezus sprak alleen tegen pasgeboren gelovigen over deze
hoge prijs om Hem te kunnen volgen (Luc.14:25-35), want wanneer wij eenmaal openbaring
en inzicht hebben ontvangen in het vurige hart vol passie, is elke prijs voor het volgen van
Jezus slechts minimaal wanneer we het vergelijken met datgene wat we er voor terugkrijgen.
Het berekenen van de kosten is iets dat hoort bij het begin van de reis, maar wanneer wij op
weg zijn en het einddoel in de gaten houden, beschouwen wij elke prijs als waardeloos afval
(Fil.3:8). Wanneer wij gezien hebben hoe Jezus Zichzelf heeft gegeven voor ons (Hebr.12:2),
beschouwen wij elke prijs van onze kant als iets dat totaal niet opweegt tegen wat Jezus
voor ons heeft gedaan.
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De grote vraag is hoe wij deze eeuwige extatische vreugde kunnen ontdekken en ervaren in
een tijd waarin de hele wereld ondergedompeld wordt in de grootste crisis van de menselijke
geschiedenis. Want de eindtijd zal een tijd zijn waarin nog maar twee opties overblijven; of
mensen genieten van de intense vreugde die de geestelijke intimiteit met Jezus verschaft, of
mensen raken totaal verdwaasd en verslaafd aan de duistere hartstochten van de wereld
waarin ze volledig demonisch gebonden raken en geen uitweg meer hebben voor hun pijn.
Mensen die verzaken om binnen te gaan in de heilige romantiek en intense bovennatuurlijke
vreugde, zullen verstrikt raken in bitterheid tegen God en grote angst vanwege de oordelen
die komen gaan. Ze zullen verward raken in dingen die alleen maar betekenis kunnen krijgen
in de romantiek van het koninkrijk van God, maar wanneer wij al onze aandacht schenken
aan deze bovennatuurlijke vreugde van ongekende intensiteit, zullen wij alles in ons leven
opnieuw gaan definiëren en waarderen. Het zuivere evangelie van Jezus Christus is bedoeld
om mensen in aanraking te brengen met het bruidsperspectief van het koninkrijk van God,
en de laatste generatie van de menselijke geschiedenis zal intens leren leven vanuit dit
perspectief temidden van chaos en martelaarschap.
Er zijn drie simpele feiten te vermelden over dit bruidsperspectief van de Bijbel, deze intieme
relatie met Jezus de Bruidegom. In de eerste plaats bestaat deze extatische relatie met
Jezus als een werkelijk feit; in de tweede plaats is deze relatie meer dan voldoende om je
emotionele hart bovennatuurlijke kracht te geven in de tegenstrijdigheden van de laatste
generatie die vol scherpe conflicten is. En in de derde plaats is de realiteit van deze relatie
binnen het bereik van iedereen die hongert naar God, want in de genade van God is deze
vurige liefde voor Jezus beschikbaar voor ieder zwak en gebroken mens die gevangen zit in
de illusies van een gebroken wereld. De Vader heeft bepaald dat de hoogste mate van
extatische vreugde beschikbaar zal zijn in de eindtijd, en daarom mogen wij ons ontwikkelen
tot geestelijk agressieve zoekers van Goddelijke vreugde. Daarbij moeten we rekening
houden met het feit dat deze boodschap ons hart en leven volledig op zijn kop zal zetten en
in eerste instantie grote verwarring zal brengen, totdat ons hart verbinding maakt met de
vurige passie die als een rivier uit de troon van God stroomt. De worsteling is van essentieel
belang om uit de duistere kokon van wereldse verlangens, emotionele geremdheid en
aardse gebondenheid tevoorschijn te kunnen komen (Marc.4:19). De strijd is een wezenlijk
onderdeel van de reis (Matt.7:13-14), want deze reis heeft te maken met agressieve liefde
die alleen door agressieve mensen in ontvangst genomen kan worden (Luc.16:16). Dit is
alleen bestemd voor mensen die met niets anders meer genoegen kunnen nemen dan alleen
dit hemelse vuur van hartstochtelijke passie. Want alleen mensen met een brandend hart
(Luc.24:32) kunnen wonen in de tegenwoordigheid van verterend vuur (Jes.33:14b), want
daar zullen we de Koning in al Zijn schoonheid aanschouwen (Jes.33:17).
F: De doop in vurige liefde.
Luc.12:49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen
dat het al brandde!
Luc.316b …… Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.
De doop in de Heilige Geest is een doop in vuur zodat wij gelijkvormig worden aan de God
die een verterend vuur is (Hebr.12:29); het is op dit moment voor ons nog onmogelijk om de
diepten en reikwijdte van het vuur in Gods wezen te begrijpen, maar God was een brandend
vuur voordat Hij iets geschapen had. Het natuurlijke vuur op aarde is slechts een vaag beeld
van het eeuwige vuur dat in het hart van God brandt; dit vuur in Gods wezen is een vuur van
intens verlangen, een vuur van intense vreugde. God staat in vuur en vlam met een vurige
passie en vurig verlangen, en dit vurige gepassioneerde verlangen onderscheidt God van de
hele schepping; dit vurige verlangen is een wezenlijk onderdeel van Zijn transcendente
schoonheid. Zoals de hemel hoog boven de aarde is (Jes.55:9), zo is Gods genade zeer
hoog verheven boven onze natuurlijke denkpatronen; want God verlangt er intens naar om
genadig te zijn voor zwakke en gebroken mensen. Alleen mensen zijn naar het beeld van
God geschapen en hebben daarom het vermogen om liefde van God te ontvangen en deze
liefde te beantwoorden; en vuur is het beeld dat dit liefdevolle vermogen tot expressie brengt.
God is de Heer over alle engelen, en Hij oefent heerschappij over hen uit met groot gezag;
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maar engelen zijn niet in staat om gehoor te geven aan de diepste verlangens van God.
Want in het hart van God leeft een vurig verlangen dat alleen beantwoord kan worden door
mensen die naar Zijn beeld geschapen zijn, en die datzelfde verlangen in hun wezen met
zich meedragen.
En zoals Jezus in alle eeuwigheid de vurige omarming van de Vader heeft ervaren en Gods
liefde met vurige passie heeft kunnen beantwoorden, zo zijn ook wij voorbestemd de vurige
liefde van Jezus de Bruidegom te ontvangen en te ervaren, en ook Zijn vurige liefde met heel
ons hart te beantwoorden in vurige passie. De schoonheid van Jezus, Zijn zeer extatische
vreugde en vurige passie zijn op een unieke manier alleen voor mensen gereserveerd die ja
hebben gezegd tegen de uitnodiging om deel te willen nemen aan de Bruid van Christus
(Openb.19:9). Jezus heeft de unieke capaciteit om liefde en vreugde te voelen op een
manier die wij ons niet eens kunnen voorstellen, maar toch zijn wij geroepen om voor eeuwig
deze gepassioneerde liefde en extatische vreugde te ervaren in ons eigen emotionele hart.
Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde (Matt.28:18), en Hij bezit eeuwige dimensies
van Goddelijke wijsheid (Kol.2:3), maar al Zijn grote macht en al Zijn buitengewone wijsheid
vloeien voort uit Zijn vurige gepassioneerde liefde. Paulus omschreef dit als de lengte en de
breedte, als de hoogte en de diepte van de liefde van Christus (Efez.3:18), maar hij maakte
onmiddellijk duidelijk dat wij nooit in staat zullen zijn de buitenste grenzen van deze liefde te
bereiken (Efez.3:19). Wij zullen de eeuwigheid nodig hebben en de volledige gemeente van
alle tijden en culturen en de volheid van de Heilige Geest om alle diepten van de liefde van
Jezus te kunnen doorzoeken.
De liefde van God is een jaloerse liefde, want hoewel Hij vele verlangens heeft m.b.t. Zijn
hele schepping, concentreert Hij Zich met een jaloerse liefde op mensen; en God is niet
bereid mensen met iets of iemand anders te delen (Ex.34:14, Deut.4:24). Om die reden zal
God alles in ons leven verwijderen wat Zijn liefde hindert en in de weg staat; want Hij is meer
op zoek naar vrijwillige liefhebbers dan naar verplichte gehoorzaamheid. De waardigheid van
de mens is dat hij een vrije keus heeft om God vrijwillig lief te hebben of om te weigeren Hem
gehoorzaam te zijn. Om die reden zijn zowel het eeuwige leven in het koninkrijk van God als
het eeuwige oordeel in de poel van vuur een werkelijke realiteit die gebaseerd is op de vrije
keus van mensen. Om die reden zal de Heer alles verwijderen wat Zijn liefde in de weg
staat, en Hij zal zowel de aarde als de hemel schudden om een weg te banen voor Zijn
liefde, zodat mensen een keus moeten maken. De oordelen van God in de eindtijd vloeien
voort uit Zijn vurige verlangen en Zijn jaloerse liefde, want Hij weigert om mensen te moeten
delen met de misleidende leugens van zonde en goddeloosheid. Deze jaloersheid is een
vurige liefde die grote bescherming biedt aan hen die ja zeggen tegen Zijn uitnodiging tot
een eeuwige relatie van vurige intimiteit, want niets mag in de weg staan tussen Jezus en
Zijn Bruid. Om die reden is de doop in de Heilige Geest tegelijkertijd een doop in vuur, want
wij hebben God nodig om God te kunnen leren kennen.
Het is het eeuwige plan van de Vader om mensen met vrijwillige liefde in hun hart volledig in
beslag te nemen met de buitengewone schoonheid van Jezus Christus, zodat zij voor
eeuwig gefascineerd zullen worden en perplex zullen staan over de persoonlijkheid van
Jezus. God lokt mensen in het romantische perspectief van het evangelie, en Hij ontsluit de
hemelse schatkamers zodat mensen een bepaalde mate van geestelijke openbaring kunnen
ontvangen, waardoor hun emotionele hart een radicale verandering ondergaat. Want het is
de kennis over God die ons van binnenuit verandert waardoor wij anders gaan denken en
voelen. Want er ontstaat grote geestelijke rijkdom wanneer God Zichzelf openbaart aan het
menselijke hart, zodat er een vuur aangestoken wordt wanneer de vurige God Zichzelf aan
ons bekendgemaakt. Dan zullen wij anders naar God kijken, anders naar onszelf kijken,
anders naar het leven kijken, en ook anders naar de oordelen van God kijken; we zullen ons
hele leven totaal anders bezien wanneer het vuur van God ons hart in vuur en vlam steekt.
Dit spreekt van grote geestelijke rijkdom.
Dit vuur van God heeft twee kanten, want het vuur van God heeft het vermogen om alles
weg te branden wat Zijn liefde in de weg staat, maar het heeft ook het vermogen om Zijn
liefde in ons hart aan te wakkeren. Wanneer iemand de God van vuur weigert toe te laten in
zijn leven, zal het vuur van God hem oordelen; maar wanneer iemand in zijn zwakheid naar
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God toegaat om zichzelf volledig aan Hem over te geven, zal het vuur van God juist grote
kracht schenken aan zijn zwakke hart. God komt altijd met Zijn vuur, en het vuur van Zijn
oordeel is niet in strijd met het vuur van Zijn liefde, want er is geen tegenstrijdigheid in het
hart van deze jaloerse God.
G: Het vuur van Zijn tegenwoordigheid.
Jes.4:2-6 Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar
sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots
vervullen. Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven zal heilig
genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. Wanneer de
HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft
afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal Hij boven de plaats
waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend
vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die
schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.
Er zullen tijden gaan komen dat het vuur van Gods tegenwoordigheid zal rusten op de
plaatsen waar gelovigen samenkomen, zoals in Hand.2 het vuur van de Heilige Geest rustte
op de gelovigen in Jeruzalem. Ze zagen het vuur van God bij elkaar verschijnen en de
invloed was zeer groot in een ieder van hen, maar toch was hetgeen wat er gebeurde maar
een zwakke schaduw van het vuur van God dat in de eindtijd op Zijn volk zal rusten. Want
Jezus Zelf zal het kostbare sieraad zijn waarover elke gelovige met trots vervuld zal worden,
en de manifestatie van Zijn schoonheid zal een zuiver oordeel en een zuiverend vuur zijn.
Zijn glorieuze luister zal alles overdekken; wanneer het vuur van God op ons komt, zullen wij
nieuwe capaciteit ontvangen om geestelijke openbaring te zien. Toen Jezus over Zichzelf
sprak met twee mannen op weg naar Emmaüs, raakte hun hart in vuur en vlam toen Hij de
Schriften voor hen opende (Luc.24:32). Wanneer het levende Woord het geschreven woord
voor ons hart opent, worden wij in vuur en vlam gezet; want het is de schoonheid van de
Heer die ons op dat moment aanraakt. Maar dit vuur van passie maakt ook ons hart zacht,
zodat wij beter in staat zijn onszelf aan God te geven; want er is niets zo krachtig dan de
kracht die ons in staat stelt onszelf in liefde aan God te geven. Wij willen graag God vurig
liefhebben, maar we ontdekken dat onze zwakheid ons verhindert om Hem met vurige
passie lief te hebben. Wij zijn verdrietig omdat we ervaren dat onze zwakheid ons verhindert
om standvastig en volhardend de Heer lief te hebben, maar het vuur van God geeft ons hart
de kracht dat te doen waarvoor we geschapen zijn en waar we zo naar verlangen, namelijk
God liefhebben met heel ons hart.
Daarna zullen we in staat zijn om de schoonheid van Gods persoonlijkheid te communiceren
met anderen; m.a.w. het vuur van Gods liefde stelt ons in staat om Zijn schoonheid te zien,
daarna onszelf volledig aan Hem te geven, en tenslotte met anderen te communiceren. God
gebruikt vele beelden uit de natuur om waarheid over Zichzelf te communiceren, zoals water,
olie, wind; maar vuur is het meest krachtige beeld dat God over Zichzelf communiceert. In
Jes.6 heeft de profeet Jesaja een visioen van de Heer op Zijn troon, en de heiligheid van de
Heer, d.w.z. de schoonheid van Zijn persoonlijkheid wordt aan Jesaja geopenbaard. Deze
openbaring van de majesteit van de Heer maakt dat Jesaja van zijn eigen zwakheid wordt
overtuigd, en beseft hij dat hij geen recht van spreken heeft (Jes.6:5). Vervolgens heeft hij
het vuur van Gods altaar nodig om een zalving op zijn lippen te ontvangen die hem in staat
stelt om zichzelf beschikbaar te stellen voor het werk van God. In dit visioen is het vuur van
God van cruciaal belang om een mens in staat te stellen een visioen te ontvangen en daarna
gehoor te geven aan een belangrijke opdracht. Op dezelfde manier zullen ook wij met grote
aandrang voor de troon van God moeten verschijnen om het beloofde vuur van God te
kunnen ontvangen, zodat wij als gemeente van de eindtijd het vuur van intimiteit en autoriteit
tot onze beschikking krijgen om de grote opdracht te voltooien. Wat God voor Jesaja deed,
wil Hij ook voor ons tot doen; en wat God voor de apostelen op de pinksterdag te Jeruzalem
deed, wil Hij ook voor ons doen, want God is niet veranderd.
Jes.33:5 beschrijft hoe de Heer hoogverheven is en dat Hij hoog hierboven woont; maar
vervolgens wordt in Jes.33:14 de vraag gesteld wie er bij God kan wonen in Zijn verterend
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vuur. Het is duidelijk dat dat alleen mogelijk is wanneer wij zelf in vuur en vlam gestoken zijn
met het heilige vuur van God door de doop in de Heilige Geest wat een doop met vuur is. En
Jes.33:16 belooft daarna aan degene die met vuur gedoopt is, dat hij hoog hierboven zal
wonen in een veilige en onneembare rotsburcht. Jes.33:17 is de climax van dit hoofdstuk
want dit vers belooft ons dat wij in het wonen temidden van het vuur van God de schoonheid
van de Koning met eigen ogen zullen zien. Vervolgens belooft Jes.33:20 dat wij de stad van
God, het hemelse Jeruzalem, ook met onze eigen ogen zullen zien. Dit is de weg die het
vuur van God in ons leven aflegt; het vuur ontspringt uit het hart van God en stroomt via Zijn
troon naar ons leven (Dan.7:9-10), en stelt ons in staat te wonen in verterend vuur. Wanneer
het vuur in ons hart brandt, zullen wij de schoonheid van Jezus kunnen zien, want wie rein
van hart is, zal God zien (Matt.5:8). Dan zullen wij ook in staat zijn om de stad van God in al
haar schoonheid te kunnen zien; volgens Jes.33:21-24 zal dat de plaats zijn waar de Heer
ons Zijn macht toont, waar Hij door ons heen de zieken geneest en de gebondenen bevrijdt
door demonstraties van Zijn schoonheid en macht.
Tenslotte neemt de profeet Jesaja ons mee naar het hoogtepunt van openbaring, namelijk in
de onthulling van God als een Bruidegom in Jes.61:10-62:5; daar onthult de profeet het
geheim van heiligheid, d.w.z. transcendente schoonheid. Want Jes.61:10-11 laat ons zien
dat wij geestelijk veilig zijn in de heiligheid van God waarmee Hij ons versiert als een sieraad
van schoonheid. Want terwijl de wereld raast van woede in rebellie tegen God, en velen
gebukt gaan onder grote angst vanwege de oordelen van God, en vele gelovigen vanwege
lauwheid en ongeloof Jezus de rug toekeren, zullen wij in staat zijn inwendig beschermd te
worden doordat onze innerlijke mens versierd is met de glorieuze schoonheid van Jezus de
Bruidegom. Wij zullen niet alleen maar veilig kunnen zijn door afstand te nemen van alles
wat goddeloos en bedorven is, maar we zullen optimaal veilig zijn wanneer wij inwendig
gefascineerd zijn door de schoonheid en majesteit van Jezus. Dan zijn wij intens in beslag
genomen door de romantiek van het evangelie en het vurig brandende hart van Jezus die
met grote passie ons hart vult met Zijn eigen extatische vreugde.
De hoogste interpretatie van het kleed van onze bevrijding en de mantel van gerechtigheid
(Jes.61:10) is het bruiloftskleed dat de Heer aan ons geeft (Matt.22:11); de bruiloft van het
koninkrijk van God (Matt.22:2) is het meest verheven denkpatroon in het hele koninkrijk. Het
feest van intimiteit met God vindt zijn hoogtepunt in het gefascineerd zijn door de schoonheid
van Jezus, en de profeet Jesaja profeteert dat het hoogtepunt van onze redding werkelijk
goed begrepen wordt in onze versiering als een Bruid.
Jes.61:10 Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed
mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een
bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Jes.62:2b-3 Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER Zelf heeft bepaald. Je
zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de
hand van je God.
V.v.d.B. 
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