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In deel 1 van deze boodschap zeiden we dat gelijk Christus is wij
ook zijn en dat is waar volgens de Schriftgedeeltes (1 Johannes 4:17
en Efeziërs 5:30). God heeft ons in die positie gezet. We weten dat
elke positie zo zijn verantwoordelijkheden heeft. De positie van de
zonen van God heeft geestelijke verantwoordelijkheden. Een van
deze verantwoordelijkheden is op zoek gaan, zoals Christus ons
voorbeeld ook op zoek was naar de Vader. Johannes 15:30 zegt,
"Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn
liefde."
Eén van de geboden waar Christus zich aan hield en waar wij ons ook
aan horen te houden en heel serieus moeten nemen is te ZOEKEN zoals hij zocht. Dat is een van de manieren waarop
Christus wandelde en wij horen ook hetzelfde te wandelen en te leven zoals Hem. De Heere is een beloner dergenen
wie Hem ernstig zoeken (Hebreeuws 11:6). Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade
(Hebreeën 4:16.) We horen te zoeken naar goddelijke bezittingen, want we zijn goddelijke wezens in een menselijk
lichaam. (Om een geestelijk en goddelijk leven te leiden, moeten we onze bezittingen bezitten zoals Christus die ook
van de Vader kreeg. Zo moeten wij Hem ook zoeken om ons dagelijks te zegenen met Zijn goddelijke bezittingen).
Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken, zonder Hem kunnen wij niets doen (Johannes 15:1-7). Maar helaas zoeken
sommige christenen meer naar menselijke bezittingen die verloren gaan. Ware en onzichtbare rijkdom zijn de
goddelijke bezittingen in Gods geest.
Wat zijn deze goddelijke bezittingen die Christus had en op de aarde gebruikte en die ook voor ons bestemd zijn?
a.) De goddelijke kennis van God, (Kolossensen 1:10), (II Peter 3:18).
b.) De goddelijke geest van God (Romeinen 8:9).
c.) Het goddelijke Geloof van God (Romeinen 12:3), (Judas 1:20).
Na het herstel in de juiste positie door de gerechtigheid van God en het Woord van verlossing, moeten we Christus
ook zoeken voor goddelijke bezittingen, zodat we als zonen van God zullen kunnen handelen. Met de goddelijke aard
van gerechtigheid en het levend woord worden we weer in de juiste positie hersteld, en door de goddelijke bezittingen
worden we weer tot in perfectie hersteld.
Net zoals het menselijk lichaam kan niet functioneren zonder menselijke bezittingen, kunnen wij als goddelijke
wezens zonder goddelijke bezittingen ook niet functioneren. Dus moeten we geestelijke oefening heel serieus nemen
als we net zoals Christus die ons voorbeeld is willen wandelen en leven toen Hij op de aarde was. Tenslotte zei Hij in
Johannes 14:12 dat de werken die Hij deed wij ook zullen doen. In het werk van herstel en volledig herstel is Christus
Zijn volk dus aan het zegenen met deze goddelijke bezittingen totdat we de volheid van deze drie hierboven
genoemde bezittingen hebben verkregen zoals kennis, Geest en het geloof, zodat Christus een volledige gestalte in
ons zal krijgen (Galaten 4:19) (Efeziërs 4:13) - tot de mate van de grootte der volheid van Christus.
Om tot deze volle wasdom van Christus te komen moeten we goddelijk geestelijk voedsel eten: De zonen Gods die in
het werk van het herstel en volledig herstel geloven (de vroege en late regen Joël 2:23-26), die heilige zoekers en
liefdevolle vragenstellers zijn zullen voor de opname volledig hersteld worden.
We hebben vele vermeldingen in de Bijbel over de manier waarop Christus de Vader zocht. Lees deze
Schriftgedeeltes (Marcus 1:35), (Lukas 4:1), (Lucas 4:14) (Markus 2:19-20), (2 Korintiërs 11:27) (Mattheüs 6:6).
Omdat Christus ons voorbeeld is, kunnen we als we net zo zoeken als Hij dat deed, ook net zo als Hem wonderen
werken. Anders kunnen wij niets doen. Niemand kan iets geven wat hij niet heeft. Dagelijks contact met God is
noodzakelijk maar de zorgen van dit leven zijn een instrument in de handen van de duivel om ons te hinderen, maar
de bruid moet verstandig zijn om altijd eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken voordat de
vergankelijke dingen aan ons gegeven worden (Mattheus 6:33). Het is tijd om de Heere te zoeken, totdat Hij komt en
gerechtigheid over ons heen zal doen regenen (Hosea 10:12). We zijn in de dag van visitatie, in de dag van het
volledige herstel dat tot een complete en volledige verlossing en manifestatie zal leiden. Het is tijd om de Heere te
zoeken. (Jeremiah 29:11-13).
Uit alle verantwoordelijkheden, is de verantwoordelijkheid van het op zoek gaan naar de goddelijke bezittingen het
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sluitstuk van alle verantwoordelijkheden. Als men niet slaagt in deze
verantwoordelijkheid van het zoeken (Zoekers naar heiligheid), zal deze persoon in
alles falen. Laat me onze behoeften nogmaals opnoemen:
i.) De kennis van God, God te kennen, degenen die hun God kennen, zullen grote
werken doen.
ii.) De Geest van God, met vuur, dat in en rondom ons werkt, Zijn kracht is onze
kracht, we hebben helemaal geen kracht vanuit ons zelf.
iii.) Het geloof en vuur van God, een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een
bewijs der zaken, die men niet ziet. Amen
Als ik het heb over de kennis van God, heb ik het over al hetgeen God wil dat we over
hem weten zoals de kennis van Zijn Woord, waarschuwingen, het lijden, de vruchten van de Geest, de gaven van de
Geest, gaven om te prediken, leiding, onderwijs, bekrachtiging, bemoediging, etc. Dat Zijn geest in ons en om ons
heen werkzaam mag zijn. Hoe meer bezittingen van dit goddelijke in ons, des te meer we door de Geest van God in
ons en om ons heen van God reflecteren en uitdrukken. De Heere zal ons in de naam van Jezus helpen.
Alle heerlijkheid zei de Heere Jezus Christus, de vuurkolom voor eeuwig en altijd ... Amen.
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