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. . . En de Heere zei: "Zie naar Mij hoe ik ben, zie naar mij hoe ik wandel en leef."
Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn (1 Johannes 4:17), zoals de Heere wandelde en leefde,
zo horen wij te wandelen en te leven (1 Johannes 2:6). En God zei in Genesis 1:26: Laat Ons
mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over
de vissen der zee... En in vers 27, God schiep de mens (ons) naar Zijn eigen beeld. Het plan
van God is om zonen op de aarde te hebben die net zo als Christus wandelen en leven, toen
hij 2000 jaar geleden kwam. Dit plan werd 6000 jaar geleden gehinderd door de Satan in de
hof van Eden, door Eva en Adam te misleiden. Vóór de val van Adam en Eva waren ze naar
het beeld van de Zoon van God (Christus), gloeiend van Shekina-glorie, maar na hun val
door de zonde verloren ze hun goddelijk potentieel, tot een gevallen potentieel.
Glorie voor God voor zijn liefde jegens ons, dat Hij 2000 jaar geleden kwam om ons te redden en aan ons te
herstellen, dat wat we in Adam verloren hadden (Neal Frisby’s rol 53 laatste alinea). God kwam in het ambt van de
Zoon om ons te laten zien wie we zijn, hoe we horen te wandelen en te leven om Zijn beeld en gelijkenis opnieuw
weer te geven op de aarde. De Heere sprak deze boodschap tot mijn hart en ik zal het in twee delen geven, op basis
van de bijbel en geschriften van de vroegere (William M. Branham) en latere (Neal Frisby), regenboodschappers, die
ook op de bijbel gebaseerd zijn. Laten we beginnen:
CHRISTUS ONS VOORBEELD (DEEL I): GELIJK HIJ IS, ZIJN WIJ.
1 Johannes 4:17 zegt, dat zoals Christus is, wij ook zijn. Zoals Christus in het ambt van de Zoon op aarde was, zo
zijn wij dat nu. Wanneer we Jezus als onze Heer en redder ontvangen, komt de Geest van God in onze geest; om een
operatie uit te voeren om de aard van de zonde en dood te verwijderen, en de aard van gerechtigheid en het leven in
onze geest op te nemen, en ons opnieuw te positioneren als rechtschapen zonen Gods met eeuwig leven. 1 Petrus 1:23
zegt; Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig
blijvende Woord van God. 2 Petrus 1:4 zegt, dat we deel hebben aan de goddelijke natuur van Christus, die aan ons
hersteld is.
Het Woord van God is het leven van God (Johannes 6:63). De aard van het Woord van God in Christus en ons heeft
ons tot het Woord van God gemaakt. Als u naar een ware heilige kijkt is dat hetzelfde als het kijken naar het Woord
van God (Rol 47 paragraaf 3). Wij zijn mede-erfgenamen van Christus (Romeinen 8:17). We zijn gebaard door het
Woord van de waarheid (Jacobus 1:18); we zijn benen van Zijn benen en vlees van Zijn vlees (Efeziërs 5:30).
Het is voor de zonen Gods heel belangrijk om te weten, te geloven en zich bewust te zijn van wie ze werkelijk zijn.
Zoals Christus de Zoon van God rechtvaardig is, eeuwig leven heeft, het Eeuwig Woord is, en toen hij kwam was Hij
het Woord van God op de aarde, zo zijn wij nu ook rechtvaardig en het Eeuwige Woord van God op de aarde en
eeuwig levend. We moeten ons bewust zijn van deze waarheid en er in verankerd zijn, Amen. Wij zijn dus
rechtvaardige zonen van God met het Woord van God, wij zijn als Woordbomen om Woordvruchten op aarde voort te
brengen die het beeld en de gelijkenis van God laten zien (Mattheüs 7:15-20). (W.M. Branham’s, The Seven Church
Ages blz. 85, derde regel) Met het offer van Christus op Golgotha, waar Hij Zijn kostbare bloed vergoot voor onze
zonden, heeft Hij eenieder van ons tot in onze oorspronkelijke positie teruggezet. Dat is het evangelie, het
wonderbaarlijke goede nieuws van wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Dus zie naar Jezus en zie Hem zoals Hij is, u zou uzelf ook hetzelfde moeten zien omdat zoals Hij is, wij dat ook
zijn, HALLELUYAH. Dank u Jezus, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, Amen. (I Johannes 3:14) We
zijn nu nieuwe schepsels (2 Korinthiërs 5:17). Zonen van God zijn goden (Psalm 82:5-7), (Johannes 10:34-35),
(Johannes 17:22). De gerechtigheid van God over ons en de natuur van God in ons maakt ons tot verrezen zonen van
God, wij zijn goden. Na God de Almachtige de Heere Jezus Christus, zijn wij de volgende in de rangschikking van de
hele universa, maar we moeten wandelen en leven zoals Hij wandelt en leeft om onze hoge positie te beoefenen en er
van te genieten.
In de volgende delen zullen we praten over hoe hij wandelde en leefde, want als we in de positie van Christus zijn
(Kolossenzen 1:13), moeten we ook wandelen en leven zoals Hij dat deed. De Heere Jezus Christus, de Eeuwige
Vorst, zij al de glorie voor altijd en eeuwig, Amen.
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