
"Jullie zijn vanuit de dingen van beneden, 
Ik ben vanuit de dingen boven” 

Joh. 8:23 
 

Dag allemaal,  

 

Jezus zegt dat de mensen die hem omringen vanuit deze mensenwereld zijn, 

maar hij is niet uit deze mensenwereld (Joh. 8:23). Joh. 3:31 zegt dat hij die 

vanuit "boven" komt, boven allen of alles is en wie uit de aarde komt, is uit de 

aarde en spreekt vanuit de aarde of het aardse.  

 

Het is echter ook zo dat degenen die Jezus "aannemen", ook allen kinderen, 

zonen en dochters worden en op grond daarvan verklaard wordt uit God geboren 

zijn (Joh. 1:12-13; Rom. 8:11-17; Joh. 3:1-8 wedergeboorte of "van boven 

geboren worden").  

 

Jezus is door "boven" verwekt, niet door een menselijke vader/man, maar door 

de krachtige werking van Gods geest in Maria's baarmoeder. Zijn omstanders 

zijn door vaders/mannen verwekt die hun vader waren, maar Jezus is verwekt 

door zijn Vader die in de hemel is, vandaar dat hij "van boven" komt.  

 

Doordat Jezus door zijn Vader in de hemel gezonden is, is hij een boodschapper 

die als het ware "uit de hemel komt" om een boodschap die van God komt, aan 

het volk te verkondigen. Zo is Jezus dus een door God verwekt mens en een 

door God verwekte profeet, die tevens "zoon" van God was in meerdere 

betekenissen, in de 1e plaats dus door het verwekken door God (Lucas 1:32, 

35), in de 2e plaats doordat hij een lid van het godsvolk was (alle Israëlieten 

waren zonen en dochters van God, Mal. 2:10), in de 3e plaats dat hij als gezalfde 

koning ook nog eens in speciale zin Gods zoon werd (Mat. 3:17; Hebr. 1:3-5), en 

in de 4e plaats doordat hij bij zijn opstanding "Gods Zoon in kracht" werd (Rom. 

1:4).  

 

Jezus is niet van aartsengel getransformeerd tot mens, noch van een 2e persoon 

van een goddelijke drie-eenheid, God de Zoon genoemd in de diverse 

geloofsbelijdenissen. Ook is hij niet terug getransformeerd van mens tot een 

aartsengel of een tweede persoon van een drie-eenheid of wat dan ook.  

 

Maar ieder z'n opvatting natuurlijk.  

 

Groet,  

Elle  

 

 

Dag Joop,  

 

Zoals Jezus de goddelijke natuur heeft, zo hebben de gelovigen ook de zeer 

grote belofte van de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf (2 Petr. 1:1-

11), anders gezegd ontkomen aan de sterfelijkheid en vergankelijkheid die in 1 
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Kor. 15:50-56 en Rom. 8:18-24 wordt beschrevenen en zal de volheid van de 

goddelijke hoedanigheden lichamelijk ook in de gelovigen wonen (Kol. 2:9-10) 

daar de gelovigen deze volheid van deze goddelijke hoedanigheden "in Christus" 

verkrijgen bij de opstanding der rechtvaardigen ten leven, en daardoor 

beantwoordt men dus volledig aan het beeld en gelijkenis van God zoals Jezus 

dat als zoon nu ook is.  

 

Men leeft nu als gelovigen al onder het tijdelijke koningschap/koninkrijk van 

Jezus tussen komst en wederkomst als wedergeboren mensen vanwege het 

geloof (Kol. 1:13), maar krijgt door de wijze waarop dat in 1 Petr. 1: 11 wordt 

beschreven toegang tot het aionische/eeuwige koninkrijk van Christus (vers 11) 

wat na het tijdelijke koninkrijk/koningschap wat er nu is, een koningschap te 

midden van z'n vijanden.  

 

Dat tijdelijke koningschap wordt teruggegeven aan God de Vader wanneer de 

laatste vijand, de dood, (dus niet satan!), verslagen wordt bij de wederkomst en 

het definitieve oordeel op de oordeelsdag (1 Kor. 15:23-28).  

 

Het eeuwige koninkrijk/koningschap ontvangt Jezus gelijk na het eindoordeel 

samen met de schapen vaan de rechterzijde (Mat. 25:34). Dát koningschap is 

het eeuwige koningschap waarin ALLE gelovigen van alle tijden delen, en dát was 

al sedert de grondlegging der mensenwereld door God voor hen bereid, en wat 

ook in 2 Tim. 2:10-13 en 4:1 en 8 wordt genoemd.  

 

=====================================  

 

De geesteskracht van God de Vader, waardoor Jezus ontstond in de baarmoeder 

van Maria, is inderdaad van een andere dimensie, nl. van de goddelijke 

dimensie. Op deze manier is er behalve Jezus, niemand verwekt en geboren.  

 

Bij Abraham en Sara werden op hoge leeftijd het vermogen om voort te planten 

weer hersteld zodat ze weer kinderen konden voortbrengen, ook een groot 

wonder van God, daar uit hem en z'n vrouw het enige zaad uiteindelijk zou 

voortkomen en door geloof in dat enige zaad Jezus delen de gelovigen in de 

beloften aan Abraham en zijn zaad, nl. de landbelofte die met andere woorden in 

Mat. 25: 34 staat.  

 

Jezus was zowel de zoon van Adam (die ook de belofte had om voor de 

schepping op aarde te zorgen en erover heerschappij te voeren) als de zoon van 

Abraham die de landbeloften ontving, als de zoon van David die de 

koninkrijksbeloften ontving dat er altijd iemand vanuit zijn lendenen op de troon 

zou zitten. Dit alles sluit zo goed in elkaar en gaat in elkaar over, dat het voor 

mij een wonderbaarlijk iets is. Voor een ander kan het ook de grootste onzin zijn 

natuurlijk.  
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Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Pucka,  

 

Jou bericht komt mij bekend voor. Misschien zal je het al eens eerder hier 

hebben neergezet .  

 

Als ik naar het verband kijk waarin Jeremia 31 staat vermeld, dan blijkt dat het 

gaat over de eigenzinnige vrouw Israël die gevraagd wordt hoelang ze nog blijft 

talmen om in alle opzichten terug te keren tot JHWH,  

 

Normaliter vraagt een man een vrouw. Zo is het in geestelijk opzicht ook. Het is 

altijd God die in dit geval het volk Israël opzoekt, en niet omgekeerd. Maar Gods 

werk in de harten brengt hier verandering in: de vrouw (Israël) zal de man (God) 

gaan zoeken.  

 

Met andere woorden, God maakt iets nieuws in dit geval. Hij veroorzaakt in het 

hart van de vrouw Israël een verandering, nl. Israël maakt God het hof of 

"omvangt" (niet ontvangt) God. Er is niets minder dan een scheppingswerk voor 

nodig om deze verandering te weeg te brengen, wil zijn volk dat zo ver bij hem 

vandaan geleefd heeft, God voortaan gaan zoeken.  

 

Het Hebreeuwse woordje 'tesovev' heeft vrijwel dezelfde stam als het woordje 

'sjovevah'. Dat onderstreept de innerlijke verandering die bij het volk Israël werd 

geschapen in die tijd. Maar daar is dus nogal wat voor nodig, nl. een 

scheppingswerk door God in het hart en om het hart te raken.  

 

Het is te vergelijken met wat er ook wel wordt gezegd over een nieuw hart wat 

God schept, een hart wat toenadering zoekt bij God. Dit geschiedt o.a. doordat 

God in Jer. 31:33-34 een nieuw verbond belooft waarbij de wet van God in hun 

binnenste, in hun het hart wordt geschreven wat in de 1e plaats met Israël in de 

1e eeuw werd gesloten met Jezus als middelaar tussen God en Israël, maar waar 

ook de volken bij worden betrokken die Jezus erkennen als zowel het offer wat 

het nieuwe verbond in kracht zet, als dat ze Jezus als hun middelaar tussen God 

en Israël, maar dan ook tussen henzelf en God, omdat het nieuwe verbond niet 

alleen voor Israël was, maar ook voor de volken. Dat was een mysterie of 

geheimenis wat o.a. door Paulus werd geopenbaard in Efeze 3:1-13.  

 

Dat zowel Israël als de overige volken er mee gemoeid zijn zien we b.v. ook door 

het gebruik van de sleutels van het koninkrijk door Petrus, waarbij eerst voor 

Israëlieten, daarna Samaritanen, en daarna de overige volken het binnengaan 

van het koninkrijk wordt ontsloten. Uiteindelijk wordt het een grote schare 
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gelovigen, een volk zo talrijk als de zandkorrels aan de zeeoever en als de 

sterren aan de hemel, gezegend door het ENE zaad van Abraham, en wat te zien 

en te begrijpen is in Op. 7 waar zowel gelovigen uit de 12 stammen Israëls, 

aangegeven door het symbolische getal 144.000, als gelovigen uit de overige 

volken worden genoemd, een grote schare gelovigen die het aionische, eeuwige 

hetgeen wil zeggen het aionen doorgaande en doorbestaande koninkrijk zullen 

binnengaan wat op aarde wordt bevestigd volgens wat Jezus in Mat. 25:34 zegt 

op het moment dat hij ALLE volken oordeelt, en de schapen en bokken van 

elkander scheidt.  

 

Het ene houdt het andere in, nl. de landbelofte die wordt verkregen door geloof 

in Jezus als Gods gezalfde koning-hogepriester en middelaar in het nieuwe 

verbond en ook het zaad van Abraham wat de vervulling van alle beloften beërft 

en zal zien en meemaken.  

 

Ook Jezus zelf spreekt daarover in Mat. 8:10-13, eigenlijk het hele gedeelte 5-13 

waar het geloof van de heidense hoofdman centraal staat en waar dus ook naar 

voren komt dat het koninkrijk Gods wat vanuit de hemel wordt geregeerd en 

gegeven, niet alleen voor Israël was maar tevens voor "de velen die uit oost en 

west kwamen" en samen met Abraham, Izaak en Jacob zullen aanliggen in dat 

koninkrijk, en dat sommige Israëlieten die niet geloven, dat koninkrijk niet 

ontvangen, maar gelovige mensen uit de volken weer wel.  

 

En dat allemaal omdat God veroorzaakt dat mensen, zijn volk, voorgesteld als 

een vrouw in Jer. 31:22, op zoek gaat naar de man God en God "het hof maakt", 

anders gezegd God "omvangt". God is aantrekkelijk voor mensen en worden 

door deze aantrekkingskracht naar God getrokken om geestelijke gemeenschap 

te hebben met God via de werking van Gods heilige geest die hen wordt gegeven 

door het geloof stellen (Efeze 1:13-14).  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 


