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GODS SCHEPPING – DE MENS, EEN LEVENDE ZIEL     ''In dit speciaal schrijven laten we de wetenschap en een aantal schrijvers die gebruik maken van de dynamiek van het menselijk lichaam,  een boodschap onthullen dat Gods grootheid in creatie toont!'' In majestueuze taalgebruik verklaart de Bijbel dat ''de Heere God de mens uit 

het stof der aarde geformeerd had'' (Gen. 2:7).  Dit verwijst naar de chemische samenstelling van de mens – zijn materiaal, de fysieke aspecten. De Bijbel gaat verder: ''. . . en (God) blies den adem des levens in zijn neusgaten; alzo werd de mens tot een levende ziel'' (Gen. 2:7).  De mens is in principe dus een materiële entiteit, en nog belangrijker is dat hij een geestelijke entiteit is. God beheerst het begin van deze  afzonderlijke menselijke cel, en ontwikkelt het als volwassene tot in 100 biljoen cellen.     ''Zelfs het beste taalgebruik dat we kunnen opbrengen kan het verbijsterende wonder van een kleine afzonderlijke menselijke cel, dat we het  bevruchte ei noemen niet beschrijven – het delicate, geweldige begin van een mensenleven. Een menselijk embryo, met zijn afzonderlijke cel,  vermenigvuldigt zich door de tijd heen totdat het in volwassenheid explodeert tot in 100 biljoen cellen!'' Is het een enig wonder dat Koning David geïnspireerd werd om het volgende uit  te roepen,  ''Ik was .  .  .  gewrocht (letterlijk geborduurd)''  (Psalm 139:15). De Psalmist zinspeelde op de aders en slagaders die gelijk als gekleurde draden door het lichaam ineenstrengelen! – Lees ook de verzen 14, 16.      Dat God voor een ieder mens een speciaal plan heeft is waar, op een keer zullen we de tijd nemen om het te overdenken. Welke bouwmeester  zou zonder een blauwdruk proberen om een belangrijk bouwwerk te construeren? Niettemin is de mens veel complexer en oneindig veel meer  waard dan het grootste gebouw of computer. Het menselijk lichaam is een meesterstuk van creatie! Het is met een hart geconstrueerd, dat dagelijks honderden liters bloed door de aderen pompt! Dag in dag uit verrichten de maag en lever verbazende wonderen van metabolisme,  hetwelk energie uit het voedsel neemt terwijl het verteerd wordt en het voor de bloedbaan beschikbaar maakt. Niet alleen de huid beschermt het lichaam, maar met behulp van zijn duizenden zweetklieren,  reguleert het nauwkeurig de temperatuur van het lichaam. Wanneer het lichaam in een normale toestand verkeert, schommelt de temperatuur dichtbij de 37 °C. zelfs als de buitentemperatuur tussen de -34 °C onder nul tot 48 °C schommelt. Het oog, dat oneindig meer delicaat en complexer dan een televisiebeeld-buis is, heeft miljoenen zenuwen die 
op de gewaarwording van licht en kleur reageren en de impressies als een compleet beeld naar de hersenen zenden, en zodoende de 
scène die zich voor het oog afspeelt exact reproduceren! De longen verzamelen zuurstof uit  de lucht en voeden zodoende het bloed, hetgeen op zijn beurt de nodige substantie naar ieder deel van het lichaam brengt! De longen ademen de nutteloze kooldioxide uit. In die zelfde bloedstroom zijn er miljoenen witte bloedlichaampjes die constant voor de indringende bacteriën alert zijn. Na de ontdekking ervan, worden  de bacteriën krachtdadig aangevallen en vernietigd!     Misschien is het meest verbazende feit van dit alles dat de genen van twee ouders zich zullen verenigen om een andere mens naar hun  gelijkenis te produceren, die op zijn beurt over dezelfde capaciteit om te kunnen reproduceren beschikt! – Maar van de drie-enige natuur van  de mens wat uit de lichaam, ziel en geest bestaat is het lichaam de geringste!  Geen wonder dat de Psalmist zei,  ''ik ben op een heel 
vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt!'' (Ps. 139:14).   
     Is het mogelijk dat God, Die zo een geweldige creatie zoals de mens heeft gemaakt, hem aan zijn lot overlaat, en geen plan voor zijn  
leven heeft? Nee! ''Jezus heeft hier en in de Hemel ook een plan voor uw leven! – De mens is een getuige en een winner van zielen –  
het bewijs van een levende God!''      Bijbel geleerden hebben een lange tijd anderen onderwezen dat het menselijk lichaam, onbesmet door zonde zijnde, oorspronkelijke door  God ontworpen werd om het tenminste circa 1.000 jaren uit te houden! – Als voorbeeld; de eerste godvruchtige mensen wiens namen in de  Bijbel zijn opgetekend leefden dichtbij die tijdspanne. Enos leefde 905 jaren, Kenan 910 jaren, Noach 950 jaren (Gen. 9:29),  Adam 930 jaren,  Seth 912 jaren, Jered 962 jaren, Methusalach 969 jaren! (Gen. Hfdst. 5) Het Millennium, de gouden eeuw op de aarde, zal er duizend jaren zijn  en  ''daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen . . . want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde.'' (Jes. 
65:20) Verbazingwekkend! Men moet weten dat de uitverkorenen voordat het Millennium aanvangt opgenomen zijn, en dat ze gedurende deze tijd tot in de eeuwigheid in de Heilige Stad met Christus zullen heersen en regeren!    ''Aan al de wonderen van het lichaam voegen we toe dat een persoon met redding en de geest, door geloof wonderen en mirakelen kan werken, zelfs scheppende wonderen om genezing te brengen! Het menselijke lichaam is ook op een andere wijze uniek; aan het einde zal de  geestelijke ziel aangaande de komst van de Heere profeteren, met urgentie het seizoen van Zijn wederkomst naar voren brengen! – En dit zelfde geweldige lichaam zal continueren en is tot in een verheerlijkte staat veranderd en leeft voor eeuwig met de Heere Jezus! Geweldig!''        ''God heeft Jeremia, Jesaja, David, en de profeten tevoren gekend, en Hij gaf Zijn wil aan hen door! – De Heere kent alzo al Zijn volk groot en  klein van tevoren!'' – U hoort vaak sommige zeggen, wat is de wil van God? Het zelfde als voor de profeten, om Zijn werk uit te voeren!''      ''Als u ondersteuning geeft en bidt om zielen te redden, kunt u er zeker van zijn dat u de duivel te slim af bent en dat u een groot deel van  Gods wil in uw leven zult vinden! – Dus hebt u de sleutel naar Zijn wil. En als er iets anders aan de wil van God toegevoegd zou moeten 
worden, zal Hij u leiden omdat u het Evangelie werk ondersteund! Vertrouw, geloof het! – De profeten waren zielen winners en zo zijn wij dat ook in dit werk! – En ook zullen degenen die in het Evangelie werk helpen voldoening in hun zielen vinden, en ze zullen hier en in de hemel voor het ondersteunen van het Evangelie van de Heere Jezus beloond worden!'' – ''Een Oogst van zielen is de echte wil van God!''       Gods mensen zijn nu ''de pijl'' in Zijn boog geworden, de steen in Zijn slinger, de reiziger in Zijn wiel! (Ezech. 10:13) – De stralen van Zijn  zon, de weerspiegeling van Zijn maan! (Openb. Hfdst. 12) – De stem in Zijn macht tegen de kwade krachten! – Ook zijn zij de schoonheid van  Zijn regenboog, en alzo zullen zij met Zijn Geest bekleed worden! Hij zorgt voor Zijn Volk!                                               In Zijn Overvloedige Liefde,Neal  Frisby
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