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In Jesaja 46:10 staat: “Die van den beginne aan verkondigt
het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn;
Die zegt: Mijn raad zal standhouden, en Ik zal al Mijn
welbehagen doen.”
We kunnen zien dat de Heer in staat is om u vanaf het begin
het einde te vertellen en zoals hij zegt: “en van ouds af die
dingen, die nog niet geschied zij.” Alle dingen, ongeacht het
onderwerp of type gebeurtenis, die nog in de toekomst ligt,
hij kan ze nu opnoemen. Hij weet alreeds wat er in de
toekomst zal zijn. Hij kan het u vertellen of laten zien in een
droom, visie of hoe hij het maar wil; alles wat er morgen zal
gebeuren, alles wat er in elke dag van de volgende week zal zijn,
en de toekomst. Het is allemaal al verleden tijd voor hem. Hij
kan u vertellen welke kleur shirt u morgen gaat dragen. Hij kan
u vertellen hoeveel woorden u morgen gaat uitspreken. Hij kan u
vertellen hoeveel mensen er morgen in elke van de volgende drie
auto's voor u op weg naar uw werk zullen zitten, wat ze zullen bespreken en hoe ze aangekleed zullen zijn. Hij kan u vertellen hoeveel passagiers
er zullen zitten in alle vluchten van elke luchtvaartmaatschappij in het komende jaar, zelfs hoe laat elke passagier die dag wakker wordt. Er is
niets dat de Heere niet alreeds weet.
Hij zegt: ,,Mijn raad zal standhouden.” Alleen wat hij wil zal standhouden. Als hij zegt: ,,Mijn raad zal standhouden,” betekent dit ook dat u
op elke belofte van de Bijbel kunt rekenen, ongeacht wat iemand anders of de duivel zou mogen zeggen. Wanneer hij in Johannes 3:16 zegt:
"Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe," het betekent precies dat: wie in de Heere Jezus gelooft
niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben.
Hier is een ander geschrift, Psalm 90:4 zegt: “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een
nachtwaak.” Als ik u zou vragen wat u gisteren hebt gedaan, zou u kunnen zeggen: Ik ging naar de winkel en kocht wat te eten; Ik at in een
restaurant; Ik ging met mijn zoon en dochter naar het strand en maakte wat foto's; Ik heb zelfs een video van mijn zoon en dochter die op het
strand rennen; of Ik heb een goede vriend van mij gebeld en we hebben meer dan een uur aan de telefoon gehangen. Dit zijn gebeurtenissen van
gisteren, ze hebben al plaatsgevonden. Aan elk jaar van de volgende duizend jaar kunt u nog eens duizend jaar toevoegen en nog eens duizend
jaar toevoegen, enzovoort, en u zult zien dat de Heere alreeds in alle gebeurtenissen van de volgende biljoenen jaar is geweest. Voor hem hebben
ze allemaal al plaatsgevonden, net als de gebeurtenissen van gisteren. De Bijbel kan duidelijk stellen: “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de
dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is.” Voor de Heere bestaat er geen toekomstige gebeurtenis die voor hem niet een gebeurtenis uit
het verleden is. Het betekent ook dat de Heere elke dag van uw leven op deze aarde al heeft meegemaakt. Al deze dagen zijn voor hem
alreeds verleden tijd. De Bijbel zegt in Psalm 68:19: "Gezegend zij de Heer, die ons dag bij dag overlaad met weldaden. Die God is onze
zaligheid." Hij weet al wat u elke dag van uw leven nodig hebt en daarom kan hij u dagelijks met weldaden overladen. Hij heeft al uw gebeden al
gehoord voordat u bad.
In Romeinen 8:28 staat: En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn
voornemen geroepen zijn. Uw leven is in zijn hand. Loof hem die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is heeft geschapen. In Psalm
103:1-2 staat: "Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn
weldaden.”
De Heer vertelt ons in Mattheüs 6:34: "Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft
genoeg aan zijn zelfs kwaad.” Het is niet nodig dat u met de gebeurtenissen van morgen belast wordt. De Heer Jezus bezit morgen.
Filippenzen 4:19 zegt: “Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God zal
in al uw behoeften voorzien. Hij weet wat u elke dag nodig hebt, voor de rest van uw leven op deze aarde, omdat hij die dagen al heeft
meegemaakt. Hij is u al voor gegaan om voorzieningen te treffen voor u. Hij weet al hoeveel u nodig hebt om een bepaalde betaling over tien
maanden te doen. Hij is er al geweest. Hij weet dat u over achttien dagen vanaf vandaag overreden had kunnen worden door een auto. Hij kwam
alreeds tussenbeide, deed die andere auto vaart minderen, terwijl u nog steeds in de dag van vandaag bent.
Hij zegt in Matteüs 10:30, En ook uw haren des hoofds zijn allemaal geteld. Er is niets dat de Heer niet weet. De Heer zit in de eeuwigheid
waar geen tijd is. Jesaja 57:15 vertelt ons over het rijk waar de Heer woont: Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont,
en Wiens Naam heilig is. Hebreeën 13:8 stelt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. U zult ontdekken dat Degene
die in de eeuwigheid woont de Heer Jezus Christus is.
Jesaja 9:5 zegt: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raad, Machtige God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. De Heere Jezus, dat kind dat geboren zou worden, die zoon die zou
worden gegeven, het zegt, zijn naam zou "De machtige God" worden genoemd. Ga in werkelijkheid niet ergens anders naar God zoeken,
u kijkt hem recht aan. Kolossenzen 1:16-17 verklaart, Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem
geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem. We lezen in Efeziërs 1:11, In Hem, in Welken wij ook een
erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil.
De Heer heeft een doel en hij zorgt ervoor dat alle dingen in overeenstemming met zijn wil werken. En voor hen die waarlijk in de
Heere Jezus geloven? Wij hebben een erfenis verkregen die voor eeuwig zal zijn. Efeziërs 1:4-6 verklaart, Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in
Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft
tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door
welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.
We kunnen zien dat de Heer al vóór de grondlegging der wereld diegenen koos die in hem zullen geloven. Er staat niet dat hij ons tien
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jaar of een triljoen jaren vóór de grondlegging der wereld koos. Het geeft simpelweg aan dat hij ons vóór de grondlegging der wereld heeft
gekozen. Er is geen tijd bij de Heer. Hij koos ons vanuit de eeuwigheid dat wij 'heilig en zonder schuld voor Hem zouden zijn in liefde' door
verlossing, en zoals het zegt, tot prijs der heerlijkheid zijner genade. We zullen voor eeuwig bij hem blijven. Laten we Psalm 139:1-12 lezen, er
staat: "HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan
en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles. Gij bezet mij van
achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heengaan voor Uw
Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. Nam ik
vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Indien ik
zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als
de dag; de duisternis is als het licht.
Zoals deze tekst zegt, weet de Heer wanneer u gaat zitten en wanneer u wakker wordt. Hij kent al uw gedachten. Hij is vertrouwd met
al uw gewoontes. Er is geen woord in uw mond dat hij niet weet. Er is geen plaats waar u naartoe kunt gaan waar hij niet is. De
duisternis is hetzelfde als het licht voor hem. Hij kan u vertellen hoeveel soorten en aantallen vogels er op deze aarde zijn. Hij kan u vertellen
hoeveel verschillende soorten vis we hebben, waar ze nu allemaal zijn, waar ze allemaal over zeven uur zullen zijn, op deze tijd morgen en elke
seconde voor de komende tien jaar. Hij kan u vertellen over de verschillende soorten wezens die ver onder de oceanen leven. Hij kan u vertellen
over de verschillende soorten dieren die over de aarde zwerven; hij kan u vertellen waar ze allemaal op dit moment zijn. Hij kan u vertellen over
elke dag van elk menselijk wezen dat op deze aarde is of zal worden geboren. In Mattheüs 10:29 staat: Worden niet twee musjes om een
penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader."
Jesaja 40:28 zegt: "Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch
moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand." Hij kan u alles vertellen over alle sterren aan de hemel die hij ook Zelf
heeft gemaakt. Jesaja 45:18 zegt: "Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze
gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou:
Ik ben de HEERE, en niemand meer." Onze God is geweldig. Jesaja 40:25-26 zegt: Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij?
zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept,
vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist."
Prediker 3:1-8 verklaart: Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te
worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien; Een tijd om om te doden, en een tijd om te
genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen; Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om
op te springen; Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van
omhelzen; Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te werpen; Een tijd om te
scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken; Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een
tijd van oorlog, en een tijd van vrede.
We kunnen Gods hand overal in zien. Hij weet wanneer elke persoon zal worden geboren en wanneer die persoon deze aarde weer zal
verlaten. Hij weet al ver van tevoren hoeveel mensen er op deze planeet op elk moment en op welke locatie zullen zijn. u kunt u niet voor
hem verbergen. Hij kent onze zonden maar hij weet ook dat hij een voorrecht heeft bewerkstelligt voor de vergeving van onze zonden.
Romeinen 6:23 verklaart: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen
Heere." Hier is een Schriftgedeelte waaruit blijkt dat de Heer alles over ons weet, zelfs voordat we worden geboren. Romeinen 9:11-13 verklaart,
Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is,
vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; Zo werd tot haar gezegd: DE MEERDERE ZAL DEN MINDERE DIENEN. Gelijk
geschreven is: JAKOB HEB IK LIEFGEHAD, EN EZAU HEB IK GEHAAT. Jacob en Esau waren nog niet eens geboren, maar God had al een
doel voor hen. Hij wist al waar hun paden hen heen zouden brengen. Er staat naar zijn verkiezing. We dienen een God die geen mens is.
De Bijbel zegt in Openbaring 20:12: en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. De Heere is niet op deze toekomstige gebeurtenissen aan het wachten,
zodat hij overal achter kan komen. Hij woont in de eeuwigheid en is al voorbij deze gebeurtenissen gegaan. Hij weet al wat ze zijn. Ze zijn
verleden tijd voor hem. Ze zijn als gebeurtenissen van gisteren die al hebben plaatsgevonden en hij weet ze al allemaal. De Heer heeft nog een
boek voor zijn eigen kinderen “welker namen zijn in het boek des levens.” (Filippenzen 4:3) Omdat hij al diegenen kent die echt in hem geloven.
Deze tekst vertelt ons dat de Heer al diegenen kent die de zijne zijn. 2 Timotheüs 2:19 zegt: "Evenwel het vaste fondament Gods staat,
hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.”
We kunnen in deze wereld niet begrijpen wat de almachtige God te bieden heeft voor al diegenen die zijn redding hebben aanvaard. 1
Korintiërs 2:9 verklaart, Maar gelijk geschreven is: HETGEEN HET OOG NIET HEEFT GEZIEN, EN HET OOR NIET HEEFT GEHOORD, EN
IN HET HART DES MENSEN NIET IS OPGEKLOMMEN, HETGEEN GOD BEREID HEEFT DIEN, DIE HEM LIEFHEBBEN.”
Efeziërs 3:20-21 verklaart: Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in
ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Romeinen 11:3336 verklaart, O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden
worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Wanneer hij bij de opname voor ons komt, zal hij ons sterfelijk lichaam in een onsterfelijke veranderen. 1 Korintiërs 15:52-57 stelt: In een
punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen
veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit
verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden,
dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is
de zonde; en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. "We aanbidden
de Heer dagelijks op deze aarde. En wanneer we naar de hemel gaan, zullen we doorgaan hem te prijzen. Zoals Openbaring 5:12 zegt:
Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en
heerlijkheid, en dankzegging."
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