EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE—MAŁE CICHE

HET LEVEN EN HET WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD
Boodschap negen
Het leven in opstanding
Schriftlezing: Gn. 8:4, 7-17, 20-22; 9:1-2, 6-11; 1 Pe. 3:20-21; Joh. 20:1; Rom. 8:1; 2 Kor.
12:9; 2 Tim. 1:10; 2 Tim. 2:1; Jud. 1:24; 2 Pe. 1:4; 1 Kor. 10:13
I. Na de zondvloed rustte de ark op het gebergte van Ararat; dit is een
teken, een beeld en een afschaduwing van de opstanding van Christus—
Gn. 8:4:
A. Volgens de Bijbel is de ark een beeld van Christus; de ark die door het water heen
ging duidt op Christus die onder Gods oordeel door de wateren van de dood heen
ging.
B. De ark die op het gebergte rustte, duidt op Christus die opstond uit de wateren
van de dood—1 Pe. 3:20-21:
1. De ark rustte op de zeventiende dag van de zevende maand—Gn. 8:4:
2. Als je de Bijbel zorgvuldig leest en tegelijkertijd naar de geschiedenis kijkt,
ontdek je dat de zevende maand, ten tijde van de uittocht uit Egypte en het
Pascha, veranderd werd in de eerste maand—cf. Ex. 12:2.
3. De Heer Jezus werd gekruisigd op de veertiende dag, de dag van het Pascha
in dezelfde maand.
4. Volgens de kalender stond de Heer Jezus dus op de zeventiende dag van de
eerste maand (de voormalige zevende maand) op.
II. Het leven van de acht personen na de zondvloed is een beeld van het
huidige gemeenteleven:
A. Het nummer acht staat voor opstanding; Christus stond op de eerste dag van de
week op, dit is de achtste dag—Joh. 20:1.
1. De ark was een beeld van Christus en door de zondvloed heen gaan was een
voorafschaduwing van de doop—1 Pe. 3:20-21.
2. Het leven van deze acht opgestane personen op de nieuwe aarde is een beeld
van het gemeenteleven; wij, de mensen in het gemeenteleven, zijn opgestane
mensen, een andere gemeenschap en een andere samenleving in opstanding.
B. De vleselijke personen, aangeduid door de raaf, keren terug naar de wereld die
veroordeeld wordt door God:
1. Voordat de acht personen hun nieuwe leven begonnen op de nieuwe aarde,
voerde Noach een paar testen uit; hij liet een raaf en een duif naar buiten—
Gn. 8:7-12.
a. De raaf is een onreine vogel en staat voor de vleselijke mensen; ze zijn
onrein omdat ze dode dingen eten, namelijk kadavers.
b. De reine vogels zijn rein omdat ze zaden eten; ze eten iets levends.
c. Eet je iets levends of iets doods, de kadavers of de zaden? Degene die
kadavers eet is een raaf en zij die zaden eten zijn duiven.
2. Toen de raaf door Noach naar buiten werd gelaten, verliet die de ark alsof hij
uit een kooi kwam; toen hij alle kadavers zag drijven, begon hij te feesten:
a. Toen de raaf opgesloten zat in de ark, was hij hongerig en had hij niets te
eten; maar toen hij de ark verliet, vond hij veel dode dingen om te eten.
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b. Dit betekent dat er in de Gemeente geen dood is en dat alle raven
uitgehongerd worden; als ze de kans krijgen om weg te gaan, zullen ze
wegvliegen en weer dode dingen gaan eten.
De geestelijke personen, die aangeduid worden door de duif, blijven in de
Gemeente en zorgen voor het leven in de Geest:
1. Toen Noach de duif naar buiten liet, kon die geen rustplaats vinden omdat
de aarde nog bedekt was door de wateren van de dood; daarom keerde de
duif terug naar de ark—8:9.
2. Na zeven dagen liet Noach de duif weer naar buiten en dit keer keerde die
terug met een verse olijftak; de olijf staat voor de Geest en de nieuwe, verse
olijftak staat voor het nieuwe leven in de Geest.
3. Toen Noach de duif voor de derde keer naar buiten liet, keerde die niet terug,
omdat het land van het leven niet meer bedekt was.
Het eerste wat de opgestane personen deden nadat ze de ark verlieten, was een
altaar bouwen en offeranden aan God offeren—8:20-22.
Het gemeenteleven in opstanding gaat terug naar het begin voor de vervulling
van Gods eeuwig voornemen—9:1-2, 6-7:
Het opgestane volk, de mensen van de Gemeente, leven onder een verbond—9:811:
1. Dit verbond bestaat vooral uit één aspect, namelijk dat de dood nooit meer
zal komen door het oordeel van de wateren van de dood; dit symboliseert het
gemeenteleven waar geen dood meer is, maar leven:
a. Nadat je uit de ark bent gekomen, kun je nog steeds angstig zijn en
denken dat de zondvloed na een tijdje nog eens zal komen; je zou dan
geen zekerheid hebben.
b. Dit betekent dat we, zelfs nadat we gered zijn en in het gemeenteleven
zijn gebracht, nog steeds bedreigd worden door teisterende zonden en de
mogelijkheid op mislukking; we kunnen bang zijn voor Gods oordeel—
Rom. 8:1.
c. Geloof je gevoelens niet en luister niet naar je overtuigingen; jouw
overtuigingen zijn leugens en ze zijn niet betrouwbaar; we leven onder
Gods belofte, Gods verbond—de regenboog:
(1) Het verbond zegt: “Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in
zwakheid volbracht.” Geloof je dit?—2 Kor. 12:9.
(2) Het verbond zegt ook: “Christus heeft de dood te niet gedaan.” Geloof
je dit?—2 Tim. 1:10.
(3) Ben je zwak? Dan moet je zeggen: “Nee, ik ben niet langer zwak want
het verbond zegt: ‘sterk je in de genade die Christus Jezus is.’”—2
Tim. 2:1
(4) We kunnen verklaren dat we bewaard worden van struikelen, omdat
het verbond zegt: “Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u
struikelt”—Jud. 1:24.
(5) We worden beveiligd, gewaarborgd en beschermd door de beloften
in Gods verbond; deze beloften zijn groot en waardevol en maken ons
deelgenoot van de goddelijke natuur en zorgen ervoor dat we kunnen
ontsnappen aan het verval van de wereld door lust—2 Pe. 1:4.
2. God hield Zich trouw aan Zijn verbond en plaatste als teken hiervan een
regenboog in de lucht; Hij is getrouw aan wat Hij zegt, getrouw aan Zijn
woord—9:12-17; 1 Kor. 10:13.

