HET EEUWIGE VERBOND

Les 3 voor 16 oktober 2021

“‘En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.’”
Genesis 17:7 (SV)

INLEIDING:
Toen de zonde onze wereld binnendrong, heeft God zich toegewijd aan het redden van de
mensheid met het Verlossingsplan dat Hij had ontworpen "vóór de grondlegging van de wereld."
(1 Petrus 1:20)
Gods verbond omvat alle mensen, maar Hij koos voor een specifieke natie — het volk van Israël
— als bewaarder ervan.
Het boek van Deuteronomium geeft de voorwaarden aan van dat verbond op dat specifieke
moment in de tijd. Het staat bekend als "het boek van het verbond".
A HET FUNDAMENT VAN HET VERBOND [zondag].
"En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid." (Genesis 15: 6)
❖ Het eeuwige verbond is gebouwd op drie pijlers:
Genade: Gods eigenschap die Hem ertoe beweegt om redding aan iedereen aan te
bieden.
Geloof: De wijze waarop we het verbond kunnen accepteren. God accepteert het.

❖

Gehoorzaamheid: Ons antwoord op de vereisten van het verbond.
Samenvattend is redding alleen door geloof dat ons door genade wordt gegeven. Als gevolg
van redding leven we volgens de bepalingen van het verbond.

❖ Dat

was de ervaring van Abraham. Hoewel het verbond aan zijn afstammelingen werd
bevestigd, kan elk mens (zowel Joden als heidenen) het omarmen, omdat " zij die geloven
kinderen van Abraham zijn." (Galaten 3:7).
B HET VOLK VAN HET VERBOND [maandag].
"Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om
het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de HEERE,
uw God, hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE,
uw God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. " (Deuteronomium 9:5)
❖ Als het verbond gebaseerd zou zijn op de gerechtigheid of "de oprechtheid van het hart" van
Israël, dan zouden ze het niet kunnen bevestigen vanwege hun gebrek aan geloof (Exodus
14:11; 16:3; 17:3).

❖ Het verbond is gebaseerd op Gods genade. Er is niets wat mensen kunnen doen om het te
verdienen, hetzij individueel of collectief. God koos Israël uit genade, en vervulde dus de
beloften die Hij had gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob (Deuteronomium 9:5).

❖ Hetzelfde geldt vandaag. We kunnen niet genoeg doen om Gods gunst te verdienen of te
leven volgens de bepalingen van het verbond (de Tien Geboden).
❖ God biedt ons Zijn verbond aan door Zijn genade. Hij vergeeft ons wanneer we het verbreken
en helpt ons er trouw aan te zijn.
C HET BOEK VAN HET VERBOND [dinsdag].
"Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze
op twee stenen tafelen." (Deuteronomium 4:13)
❖ Deuteronomium staat bekend als "Het Boek van het Verbond." Mozes herinnert de nieuwe
generatie aan het verbond dat God met Israël maakte bij de berg Horeb (Sinaï).
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❖ Hij
❖

beschreef het verbond op een eenvoudige en directe manier: het bewaren de Tien
Geboden. Dat was hun deel van het verbond. Gods deel werd besloten al vóór de schepping
van onze wereld: Jezus had zichzelf aangeboden om in de plaats van de zondaar te sterven.
Voordat de geboden werden opgesomd, moedigde Mozes de mensen aan om zich
persoonlijk aan het Verbond toe te wijden (Deuteronomium 5:3). Het Verbond werd
ondertekend door hun vaders (Abraham, Isaac, Jacob). Nu was het hun beurt. Elk persoon
moest het zelf ondertekenen.

❖ Het Verbond is persoonlijk, het is een verbond tussen God en u.
"De redding van het menselijk ras is altijd het doel geweest van de raadsvergaderingen van
de hemel. Het verbond van genade werd gemaakt vóór de grondlegging van de wereld. Het
heeft van eeuwigheid af bestaan en wordt het eeuwige verbond genoemd. Zo zeker als er
nooit een tijd was dat God niet er was, zo zeker was er ook nooit een moment waarop het
niet de vreugde was van de eeuwige geest om Zijn genade aan de mensheid te
manifesteren."
ELLEN G. WHITE (OUR FATHER CARES, 6 maart)
D DE TOEWIJDING AAN HET VERBOND [woensdag].
“Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die Hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met
roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de HEER, uw God, is gewijd, zoals Hij
heeft beloofd." (Deuteronomium 26:19 NVB)

❖ God zou Israël boven andere naties verheffen; hoe waren die naties (Deuteronomium 18:914)?
❖ Israël moest zich volkomen toewijding aan God. Ze zouden ongetwijfeld worden
aangetrokken door de corrupte tradities van de volkeren in Kanaän. Ze moesten van hen
wegblijven en volmaakt zijn voor God (vers 13).
❖ Ze werden tot een licht gemaakt om andere naties te verlichten en ze naar de waarheid te
leiden.
❖ We moeten ons op dezelfde manier verbinden aan Gods Verbond. Wij zijn lichten die anderen
tot de waarheid moeten leiden (Johannes 14:6).
E BEELTENISSEN VAN HET VERBOND [donderdag].
"U bent kinderen van de HEERE, uw God..." (Deuteronomium 14:1)
❖ Het Verbond werd geïntroduceerd als een juridische overeenkomst tussen twee partijen.
Zoals we in eerdere lessen bestuderen, is het boek Deuteronomium geschreven in de vorm
van de juridische overeenkomsten die de Egyptenaren en de Hethieten gebruikten.
❖ Op deze manier kan het Verbond te formeel, koud, afstandelijk en levenloos aanvoelen.
Daarom gebruikte God ook beeltenissen die zijn relatie met ons vertegenwoordigen:
onverdiende genade en liefde.

❖ God zorgt voor ons en houdt van ons als een (ideale) vader en zijn kind (Deuteronomium
8:5; 14:1; 32:6).
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❖ Hij bevrijdt ons van "De vurige ijzeroven" (Deuteronomium 4:20). Zijn deel zijn wij, de plaats
van Zijn erfdeel (Deuteronomium 32:9).
SAMENVATTING EN NOTITIE:
Het boek van Deuteronomium staat bekend als "het boek van het verbond". Voordat de zonde
de wereld binnendrong, had God al besloten om de mens te redden indien die zou zondigen.
We worden alleen gered door geloof door de genade die onze hemelse Vader ons vrijelijk
schenkt. Jezus had al voor de Schepping Zichzelf aangeboden om in de plaats van de zondaar
te sterven. Het Verbond is daarom persoonlijk, het is een verbond tussen God en u. God zorgt
voor ons en houdt van ons als een (ideale) vader. Wanneer wij ons niet aan het verbond
houden, probeert Hij ons weer voor Zich te winnen en God wil dat wij Zijn genade aan anderen
bekend maken zodat ook zij worden gered.
“Wij hebben alles te danken aan Gods vrije genade. De genade van het verbond maakt dat wij
werden aangenomen. Genade in de Heiland bewerkte onze verlossing, onze wedergeboorte en
onze verheffing tot mede-erfgenamen met Christus. Laat deze genade aan anderen
geopenbaard worden.” (ELLEN G. WHITE (LESSEN UIT HET LEVEN VAN ALLEDAG, hfdst.
19, pag. 147)
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