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HOE IS IEMANDS IDEE VAN GOD 

 

Preek door Ds. Kenneth J. Alden 

 

Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen 

was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide, AWie zeggen de 

mensen, dat de Zoon des mensen is?@ (  Mattheus 16:13) 

 

Dit is een praktische vraag. AWie is Jezus?@. Het is heel belangrijk dat wij deze vraag 

goed beantwoorden. Onze eigen plaats in de hemel hangt af van ons persoonlijk 

antwoord. Hoe denken we over Jezus? Is Hij gewoon maar een mens zoals Johannes 

de Doper, Elia, Jeremia of één van de andere profeten? Of is Jezus, zoals Petrus zei, 

Ade Christus, de zoon van de levende God?@ 
 

Zien we Hem als een persoon, gescheiden van God Zelf? Of zien we Hem als de Enige 

God, die tegelijkertijd Vader en Zoon is, zoals Jesaja zei: AEen Zoon is ons 

gegeven....en men noemt Hem Sterke God, Eeuwige Vader....? (Jesaja 9:6). Als we 

geloven dat Jezus werkelijk Immanuel is, wat betekent AGod met ons@, wat voor God 

is Hij dan? 

 

In onze preek van deze morgen zullen we kijken naar zowel het belang van ons idee 

van God als naar wat door de Heer geopenbaard is over wat een waarlijk idee van God 

dient te zijn. 

De vraag Awie is God@ kan ver verwijderd lijken van ons alledaagse leven. Het lijkt er 

op dat alleen filosofen en theologen zich met dit soort abstracte dingen bezig houden. 

En toch, toen Petrus de vraag van Jezus beantwoordde, gaf Jezus een antwoord, dat 

duidelijk laat zien, dat het antwoord op deze vraag  belangrijk is. 

Hij zei: AJij bent Petrus, en op deze rots zal Ik Mijn kerk bouwen...en Ik zal u de 

sleutels geven van het Koninkrijk der Hemelen.  (Matth.16: 18,19). 

 

Onze eigen reactie op deze zelfde vraag kan bepalend zijn voor onze plaats in het 

eeuwig koninkrijk. Zoals De Ware Christelijke Godsdienst verklaart: 

AVan een juiste voorstelling aangaande God hangt het ganse lichaam van de theologie 

af, als een ketting van zijn eerste schakel, en als je het wilt geloven, iedereen krijgt 

zijn plaats in de hemelen toegewezen in overeenstemming met zijn voorstelling van 

God@(WCG 163). 

 

De strekking van deze verklaring is enorm: hoe zuiverder en vreugdevoller, verheven 

en verfijnd ons idee van God is, des te zuiverder, vreugdevoller, verheven en verfijnd 

zal onze plaats in de hemel zijn. Maar als ons idee van God grof en onbeschaafd is, zal 

ons lot na de dood ook grof en onbeschaafd zijn. Zoals de grondvesting van een rots 

is, is ons idee van God de basis voor onze plaats in de hemelen. 

 

De Hemelse Leer bedoelt veel meer met de zinsnede Aidee van God@ dan ons 

Aintellectueel begrip@ of  AUit het hoofd geleerde formule@. Waar de Hemelse Leer 

over spreekt is de diepste idee van onze gedachte. Diepste gedachte wordt gezegd de 

eerste uitwerking van het leven te zijn. De Aeerste uitwerking van het leven@ behoort 

het eerste te zijn wat voortkomt uit de liefde van de mens, want liefde is het werkelijke 

leven van een mens. De diepste gedachte waarover we spraken wordt ook het 



2 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Prekenregister van de Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem – preek 27. 

bewustzijn van einddoelen genoemd. Deze einddoelen zijn de dingen , die de liefde als 

de meest belangrijke ziet - (Zie GLW 2).  In dit kader merkt het werk Over de 

Goddelijke Liefde en Wijsheid op  @ Hoe belangrijk het is om een juist idee van God te 

hebben, kan men weten uit de waarheid dat het idee van God de diepste gedachte 

vormt bij allen die religie hebben. Want alle dingen van religie zien naar God 

(GLW13). 

 

Bij een persoon die geen religie heeft, is een gevoel waarin het diepste van de 

gedachte van die persoon eveneens door zijn idee van God bepaald wordt.  

We leren: AIeder persoon of ding wat boven alle dingen liefgehad wordt, is God en is 

Goddelijk voor wie het liefheeft. Bij voorbeeld hij die zichzelf of de wereld boven alle 

dingen liefheeft, is zijn God....@ (WCG293). 

Voor een persoon die God boven alles liefheeft, is zijn idee van God het diepste van 

zijn gedachte. Naarmate  iemands eeuwig lot in overeenstemming is met zijn 

levensliefdes, zo is het ook volgens zijn idee van God. 

 

Hoe kan ons diepste idee van God onze plaats in de hemel bepalen?  Zo vaak lijken 

onze ideeën te komen en te gaan in onze geest als een voorbijgaande bries. Zij lijken 

op klederen die we aantrekken en terzijde leggen. Ons idee van God is als iets dat we 

op zondag of tijdens het bidden verkrijgen en wat meestentijds wordt vergeten. Hoe 

kan dit onze plaats in de hemel bepalen? 

 

De Hemelse Leer openbaart dat er veel meer is in onze gedachte dan op het eerste 

gezicht lijkt. In elk van onze ideeën is iets van ons verstand en onze wil. Elk van onze 

ideeën is een afspiegeling van ons en bevat, op een schitterende manier, alle dingen 

van ons leven (HV 2209.2) Engelen kunnen direkt de aard van een persoon of geest 

vaststellen, zodra zij een idee ontvangen dat voortkomt uit zijn wil. (HV 10298:5) 

Als de aard van een persoon bekend wordt uit enig idee uit zijn wil, hoe meer kan zijn 

plaats in de hemel bekend zijn vanuit zijn diepste ideeën - zijn  idee van wat hij boven 

alles liefheeft - zijn idee van God! 

 

Hoeveel zorg zouden we moeten besteden aan de juiste vormgeving van ons idee van 

God? Hoe hard zouden we moeten werken om zuiver te formeren wat het diepste in 

onze gedachte zal zijn? 

Ons wordt gezegd dat zonder een juist idee van God er geen communicatie met de 

hemelen mogelijk , en geen verbinding met het Goddelijke (GLW 13, 

Openb.Ontvouwd 52).   

Zo belangrijk is een juist idee van God, dat de Heer voorziet dat er uit Hemzelf een 

universele invloeiing is, dat er een God is en dat Hij één is. Hij voorziet in 

godsdiensten overal op aarde om tenminste de eenvoudige wezenlijke dingen over 

God te leren.. (Zie WCG 8, 9) De Heer voorziet in de middelen om zich een juist idee 

van God te vormen, omdat Hij weet, wat dat idee betekent voor ons eeuwig leven. (Zie 

GLW 13) Het is gemakkelijk om Hem voor te stellen, ons stimulerend om een juist 

idee van Hem te vormen, terwijl Hij ons vraagt: AWie zeggen de mensen dat Ik, de 

Zoon des Mensen ben?...Wie zeg jij dat Ik ben?  

 

AAlleen door een juist idee van de Goddelijke Drieëenheid kan een juist idee van God 

worden verkregen (WCG163), verklaart de Ware Christelijke Godsdienst. De Heer 

was het idee van de discipelen over de Goddelijke Drieëenheid aan het testen, toen Hij 
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hen vroeg over de AZoon des Mensen@. De AZoon des Mensen@ is de gebruikelijke 

uitdrukking die voor de Heer gebruikt werd, terwijl Hij op aarde was, vooral wanneer 

Hij in verzoeking was. In die tijden scheen de Zoon des Mensen los te zijn van het 

Godddelijke Zelf, wat Zijn ziel was en wat ook ADe Vader@ in het Woord genoemd 

wordt. 

 

Het  los-zijn leek  sterk zo te zijn, niet alleen voor de Heer, maar ook voor hen die 

Hem kenden. Velen dachten dat de Zoon des Mensen geheel gescheiden was van het 

Goddelijke - een gewone mens, hoewel een grote.  Enkelen zeiden dat Hij Johannes de 

Doper was, sommigen Elia en anderen Jeremia of een der profeten (Matth. 16:14) Hoe 

kon Jezus, die at en sliep, wandelde en rustte, bad en vastte zoals zij deden, Jehovah 

zijn?  Hoe kon Jehovah het heelal regeren als Hij hier bij hen was? De mensen 

begrepen niet dat het doel van Zijn komst in de wereld was als een mens te komen, 

zodat Hij kon vechten tegen de hellen op hun eigen vlak en op hun eigen terrein, hen 

verslaan en Zijn Menselijke geest met Zijn Goddelijke Geest verenigen.  

Op deze manier konden ook andere geestelijke mensen zich met het Goddelijke 

verbinden, door Hem te volgen als de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Niet alleen streden de eerste Christenen met de schijnbare scheiding tussen het 

Goddelijke Zelf en Zoon des Mensen, maar ook  in de latere Christelijke Kerk - vooral 

toen hun liefde zich afkeerde van God naar zichzelf en de wereld. Sommige mensen 

kwamen met de verklaring dat Jezus gewoon een erg goed mens was. Anderen zeiden 

dat Hij een gespleten persoon was in God - een Zoon, geboren van eeuwigheid die een 

menselijke natuur aannam in de wereld. Zij zeiden verder dat Zijn menselijke natuur 

voor eeuwig gescheiden bleef van Zijn Goddelijke natuur. Door God in drie Personen 

te verdelen en de Zoon in twee afzonderlijke naturen, dachten zij nog steeds over de 

Zoon des Mensen als in werkelijkheid Johannes de Doper, Eliah of één der profeten. 

We lezen in de Openbaring Ontvouwd: ADe Christelijke kerk erkent inderdaad het 

Goddelijke van de Heer, maar niet Zijn Goddelijk Menselijke. Wanneer zij daarom 

over de Heer denken en spreken vanuit de leer, scheiden zij Zijn Menselijke van het 

Goddelijke, en maken Zijn Menselijke gelijk aan het menselijke van een ander mens; 

terwijl toch het Goddelijke in Zijn Menselijke is als de ziel in het lichaam. Om deze 

reden kunnen mensen als deze geen idee hebben van het Goddelijke; hoewel het idee 

dat is wat verbind, omdat gedachte verbinding maakt:en bovendien, zonder verbinding 

met het Goddelijke door middel van gedachte en liefde....is er geen verlossing@ 
(OO42). 

 

Steeds maar weer leert de Hemelse Leer over de fout van het scheiden van de 

Goddelijke en menselijke naturen van de Heer. Het Menselijke wordt louter menselijk 

door deze scheiding en kan de geest van de mens niet meer verheffen. Jezus is dan één 

van de zo vele mannen en vrouwen die beroemd zijn vanwege hun goddelijke 

eigenschappen, maar Hij inspireert ons niet meer dan op een morele manier. De ene 

dag volgen we Zijn voorbeeld, de volgende nemen we als model Moeder Theresa, 

Ghandi of een of andere heilig-achtige filosoof, Door Jezus van Zijn Goddelijke ziel te 

scheiden, scheiden we ons zelf van het kontakt met het Goddelijke, want dit is niet 

langer zichtbaar en merkbaar voor ons wanneer het van Zijn Menselijke belichaming 

gescheiden is.  Zonder het Menselijke kan het Goddelijke geen verbinding maken met 

de mens, noch kan het genegenheid veroorzaken. Met Jezus als een louter mens en 

God als een gescheiden afstandelijk en onzichtbaar Wezen, wordt ons leven aan onze 

eigen leiding overgelaten. 
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Na het aanhoren wat andere mensen over de Zoon des Mensen dachten, vroeg Jezus 

Zijn discipelen AMaar wie zegt gij dat Ik ben?@ (Matth.16:15).  

Petrus antwoordde met de waarheid welke de rots is, waarop de Heer Zijn Kerk heeft 

gefundeerd: AU bent de Christus, de Zoon van de levende God@. (Matth.16:16) Door te 

zeggen dat Jezus de Christus was, noemde Petrus de Heer de Messias.  

Want Christus betekent in het Grieks en Messias in het Hebreeuws Ade Gezalfde@. 
 

Petrus gaf aan, dat Jezus Jehovah, de God van het heelal was, zoals het geprofeteerd 

was, dat Jehovah alleen zou komen om Zijn volk te bevrijden. Door Jezus de AZoon 

van de levende God A te noemen, erkende Petrus dat Jezus ontvangen was uit Jehovah 

en dat Zijn ziel het ondeelbare Goddelijke leven was en niet zo maar een ontvanger 

van leven, zoals het geval is met elke menselijke bevruchting. Met het Oneindig 

Goddelijke leven als Zijn ziel, was Jezus God Zelf, want er is maar Een Oneindige. De 

Hemelse Leer spreekt van eenvoudige en verheven ideeën over de Heer (Zie 

Geestelijke Dagboeken 4441-3). Een eenvoudig idee van de Heer zou kunnen zijn dat 

Hij ieder en elk geschapen ding regeert, zonder dat dit bewust is van de vele 

hoedanigheden van de Heer, de drieëenheid in Hem, de wijze waarop Hij de mensen 

verloste, enzovoort. Vele geesten vinden zegen en zoete rust in een eenvoudig idee 

over de Ene God die alle dingen regeert. Een hoger idee van de Heer echter strekt zich 

uit in vele ideeën over de Heer en ziet hun verwantschap in die Ene God. 

 

De wijzere engelen voelen zegening uit zulke ideeën, want zij zien de Ene God, die 

Zijn liefde en wijsheid aanpast aan de engelen van alle hemelen. 

Er moeten evenveel ideeën van de Oneindige God zijn als er plaatsen in de hemel zijn. 

Wanneer het idee van God als Lam van God in iemands leven heerst, zal hij misschien 

zijn woonplaats vinden tussen engelen die vooral onschuld liefhebben. Zo=n idee kan 

heersen in ons als we de kwaadheden van eigendunk en zelfleiding vermijden. Als de 

Heer in de eerste plaats gezien wordt als Koning, zal men zijn gezellen vinden bij hen, 

die vooral de heersende natuur van de Goddelijke waarheid vereren..Zo kan onze 

eerste gedachte zijn, als we afzien van het anderen overheersen of trotsweg onszelf 

leiden door middel van zelf-ontwikkelde waarheden. 

Als Jezus vooral gezien wordt als onze genadevolle Vader in de hemelen,  zullen 

engelen die vooral genadevol willen handelen, onze naasten zijn.. 

Wij zien de Heer zo als we in onszelf de bedoeling en de handeling van wreedheid en 

haat verafschuwen. 

 

We zouden uren op een Zondag middag kunnen nadenken over de verschillende 

eigenschappen van de Heer, het soort engel wiens idee van God op hem van 

toepassing is en welk soort kwaad we moeten mijden om in een zelfde idee en leven te 

komen. 

De hoeksteen van een juist idee van God is het Goddelijke te zien in de Menselijke 

vorm waarin Hij Zichzelf openbaart.  Het is God te zien als een Goddelijk Mens. Zoals 

verklaard in Ware Christelijke Godsdienst: AHet idee van God als een Mens is de 

juiste voorstelling; omdat God Goddelijke liefde en Goddelijke wijsheid is, tegelijk 

met elke eigenschap daarvan, en het onderwerp van dit is geen ether of wind, maar de 

Mens. (WCG 621:7) 

Een juist idee van God hebben, brengt niet alleen iemand een plaats in de hemel maar 

het draagt met zich mee al het geluk van die plaats. AGezegend zijt gij, Simon Bar -
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Jonah....= zegt de Heer in antwoord op Simon=s ware voorstelling (Mattheus 16:17)De 

Hemelse Leer vat samen: 

 

AAllen die de hemel binnengaan krijgen een plaats toegewezen, en aldus eeuwige 

vreugde overeenkomstig hun idee van God....@ (WCG 621:7) 

De zegeningen en vreugde die aanwezig zijn bij het juiste idee van God zijn niet zo 

maar een soort intellectuele voldoening. Deze blijdschap komt  vanuit het zijn ogen 

richten op dat wat men liefheeft boven alle dingen en zijn leven daarnaar 

rangschikken. 

 

Het komt er op aan om een duidelijk Menselijk beeld te hebben van al die 

eigenschappen die men in zijn eigen leven wil hebben en deze te ontvangen door het 

volgen van de Heer. Deze blijdschap is de vreugde van vrede en tevredenheid die 

behoort bij het zien van God als een hemelse Vader met waarneembare vaderlijke 

hoedanigheden van liefde, genade, wijsheid en zachte leiding. De poorten van de hel 

kunnen niet standhouden tegen het idee van het Goddelijk Menselijke, zoals deze wel 

deden tegen de begrippen van het Goddelijke gescheiden van het Menselijke. In het 

idee van God-Mens liggen werkelijk de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Zoals 

engelen tegen sommige geesten opmerkten.over het idee van God als Mens, AIn de 

hemel is het idee van God, dat Hij de Heer Verlosser is, Hij is de God van hemel en 

aarde, zoals Hij Zelf geleerd heeft. Laat jullie idee van God zijn zoals het onze, en we 

zullen met elkaar verbonden zijn.@ (WCG 621:7) 

 

Laten we dan de tijd nemen om over God te lezen, onze ideeën vanuit Zijn Woord te 

vormen, onszelf onderzoeken op gedachten en bedoelingen, die strijdig zijn met een 

waar idee van Hem, en kwaadheden vermijden omdat zij zonden tegen God zijn. Op 

deze wijze kunnen we in ons hart een idee van God vormen dat wij het diepst 

liefhebben en dat een stevige rots zal zijn, waarop de Heer Zijn Kerk kan bouwen, en 

onze plaats van eeuwige blijdschap in de hemelen. Laten we de Heer antwoorden met 

echte liefde en ware wijsheid, wanneer Hij vraagt: AWie zeggen de mensen dat Ik, de 

Zoon des Mensen, ben?.... 

Wie zeggen jullie dat Ik ben?...  

 

Amen 

 

Lezingen:  

Jesaia 45: 1-6, 18-25,  

Matth. 16: 13-28 

GLW 13, WCG 621:7 

 


