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Zouden we onze Bijbel gewoon kunnen openen bij de brief van Paulus aan de Korinthiërs, 2 Korinthiërs,
hoofdstuk 4, dan zal ik vers 18 lezen. "Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men
niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig." In dezelfde 2
Korinthiërs, hoofdstuk 3, vers 18, staat daar opnieuw: "En wij allen, met
ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van
heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest."
Broeders, vanmorgen wil ik mijn tekst uit hoofdstuk 4:18 nemen, waar staat:
"Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet
ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet,
zijn eeuwig." en dus zal ik de boodschap willen noemen, ZIEN ZOALS GOD HET
ZIET. De dingen die gezien worden zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn
eeuwig. Weet u, vaak is het zo, omdat we feitelijk op deze aarde zijn geboren en ons
vlees hebben aangetrokken, zijn we opgegroeid om de dingen te zien zoals ze van
nature zijn, dus wanneer we naar iemand kijken, zien we de kenmerken. We kijken
waarschijnlijk naar de manier waarop een persoon gekleed is, of hij proper gekleed
is, schoon is of met waardeloze vodden bekleed is en gebaseerd op de dingen die
we zien, trekken we conclusies omdat ons zien beperkt is.
Ons wordt in de Bijbel verteld dat God Samuel naar het huis van Isaï stuurde om een van de zonen van Isaï uit te
kiezen en tot koning over Israël te zalven. Toen hij daar aankwam en de zonen van Isaï werden gebracht, viel zijn oog
direct de eerstgeborene, die was groot, sterk gebouwd, lang, een man die er natuurlijk gezien goed uitziet, past bij het
koningschap; en dus concludeerde hij onmiddellijk dat hij het was. Waarom heeft hij die conclusie getrokken? Omdat
hij het natuurlijke alleen aanzag, de dingen die onze fysieke ogen zien en het sprak het oog meteen aan. Maar de
Heere waarschuwde hem snel en zei nee tegen hem, dat is hem niet. Je kijkt naar de buitenkant, je ziet het tijdelijke
maar ik zie verder. Gemeente, ik geloof dat wanneer we dit nieuwe jaar binnengaan dat het voor ons eigen voordeel
is, voor onze eigen groei in de Heere, dat we de dingen gaan beginnen te zien zoals God ze ziet.
En dus zegt Paulus aan de Corinthiërs; “terwijl we niet kijken naar de dingen die gezien worden” we concentreren
ons niet op de dingen die gezien worden, we baseren onze conclusies niet op de dingen die te zien zijn, omdat de
dingen die te zien zijn maar tijdelijk zijn, maar we kijken naar de dingen die niet worden gezien. Wanneer we het
gezicht van een mens zien, zien we het natuurlijke, we kijken naar een individu zoals hij op natuurlijke wijze werd
geboren. Iemand die mij nog nooit heeft ontmoet, kan me onderweg zien en alleen al door naar mij te kijken,
conclusies trekken. Dit komt omdat die persoon zo is ingesteld en misschien zijn er dan enkele kenmerken als gevolg
van mijn natuurlijke geboorte die de persoon dan ziet en overeenkomstig daaraan zijn conclusies trekt. Die conclusies
zullen inderdaad niet waar zijn, tenzij deze persoon anders naar mij zou kunnen kijken, niet overeenkomstig mijn
natuurlijke geboorte, maar overeenkomstig mijn geestelijke geboorte, mijn nieuwe geboorte en wanneer hij naar mij
kijkt vanaf de zijde met betrekking tot mijn nieuwe geboorte, zal hij heel iets anders zien; zien zoals God ziet. En
omdat we op de natuurlijke wijze de dingen zien, zoals we dat nu zien, worden we geconfronteerd met een heleboel
dingen die nogal ontmoedigend zijn. Veel dingen die ons zullen verbluffen, een heleboel dingen die ons zullen doen
opgeven en vele andere dingen; omdat we ze zien zoals de mens het ziet.
De Bijbel zegt over Mozes in Hebreeën hoofdstuk 11:27: "Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn
des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke." Weet u, er is geen manier waarop Mozes het had kunnen
bewerkstelligen om Egypte te verlaten zoals hij dat gedaan heeft, want de koning Farao was een zeer moeilijke man. Hij zou al
het mogelijke gedaan hebben om hem te pakken te krijgen. Maar iets veranderde de gehele kijk van Mozes en ons werd verteld
dat het was omdat hij het onzichtbare aanzag. Wanneer een kind naar de zon omhoog kijkt, ik weet dat nog van toen we nog
klein waren, we keken altijd naar de zon en wanneer we vooral naar de zon zaten te staren, te midden van de middag, staarden
we gewoon omhoog naar de zon; wanneer je je ogen dan ineens van de zon afwendt en om u heen kijkt, zult u ontdekken dat
alles om u heen is veranderd. Heeft u het geprobeerd? Staar eens naar de felle zon en als u uw ogen afwendt, verandert alles om
u heen. U ziet dan alles anders, waarom is dat zo? Omdat u uw ogen op de zon gericht heeft en er indrukken zijn, en heeft de
schittering van de zon in uw ogen nu ineens invloed op de manier waarop u de dingen ziet. En dus, Mozes omdat hij het
onzichtbare zag, het beïnvloedde alles over zijn leven en dus was hij niet langer meer bang voor wat Farao kon doen omdat hij
het onzichtbare aanzag. Dat veranderde de manier waarop hij de dingen zag. De manier waarop hij naar de dingen keek, was
geheel veranderd.
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