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De Natuur van God 

B. Omdat God Geest is horen wij 

Hem in de Geest te dienen. Als God 

een mens was, hadden wij Hem waar-

schijnlijk op een of andere wijze 

moeten dienen.  

"Ik bid u dan, broeders, door de 

ontfermingen Gods, dat gij uw 

lichamen stelt tot een levende, 

heilige en Gode welbehagelijke 

offerande, welke is uw redelijke 

godsdienst" Romeinen 12:1  

Dit is onze persoonlijke waarheid 

onder de bedeling van genade. Het is 

merkwaardig om te weten, dat onder 

deze bedeling van genade, Christus, 

God, in de Gemeente woont, niet in 

gebouwen, Hij woont in vlees en 

bloed. Wij dienen God met het 

verstand, redelijke godsdienst, met de 

rede, niet met de verstandelijke 

kennis om te redeneren, maar met de 

menselijke geest, Gods Geest getuigt 

in onze geest en op die manier ga ik 

God dienen. Als ik God in deze tijd 

van genade wil dienen dan heeft u 

een geestelijke dienst, in de Geest te 

wandelen, dienen.  

"Ziet Mijn handen en Mijn voeten; 

want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, 

en ziet; want een geest heeft geen 

vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik 

heb" Lukas 24:39  

 

 

 

 

Hier lezen wij dat een geest geen 

vlees heeft. Als wij met mensen 

spreken, en zeggen dat wij God 

kennen dan zal de een geloven dat 

God zo ver weg is van de mens dat u 

Hem niet kunt definiëren, terwijl een 

ander in zijn afgoderij een beeld 

maakt van God. Wij kunnen God 

definiëren, de Bijbel definieert Hem 

als Geest, God is Geest. Wij zullen 

straks zien dat God Zich ook in het 

vlees heeft geopenbaard.  

" Hij is het beeld van de onzichtbare 

God, de eerstgeborene der ganse 

schepping, want in Hem zijn alle 

dingen geschapen"  

Kolossenzen 1:15  

Chrsitus is het onzichtbare Beeld van 

God, het verborgen Beeld van God, 

niemand heeft de Vader gezien, 

niemand heeft God gezien, wie Mij 

gezien heeft, heeft de Vader gezien,   

1 Timotheus 1:17  

Geest ziet u niet, Geest voelt u, warm, 

koud, Hij kan u bewegen (orkaan). 

Dus omdat God Geest is behoren wij 

Hem in de Geest te dienen. Deze 

teksten laten zien dat God niets met 

het materiële heeft te maken, u kunt 

God ook niet met materie gaan 

uitleggen/weerleggen. Maar omdat de 

mensen vlees en bloed zijn, en geen 

geest, is God vlees en bloed 

geworden. De Heere Jezus Christus is 

Gods hoogste openbaring.  

" Daar nu de kinderen aan bloed en 
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A. God heeft een karakter, wij 

spreken over een gedefinieerde 

God. God is Geest. God is niet 

in een stenen of houten beeld, 

God is geen geld, God is Geest.  

"God is een Geest, en die Hem 

aanbidden, moeten [Hem] 

aanbidden in geest en 

waarheid" "En wordt ook van 

mensenhanden niet gediend, 

[als] iets behoevende, alzo Hij 

Zelf allen het leven en den 

adem, en alle dingen geeft" 

Johannes 4:24 Handelingen 7:28  

Als u een oude grote kerk ziet, 

of een grote synagoge of een 

grote moskee begrijpt u dat 

God, Die Geest is, niet in een 

huis woont. Hij is wel tijdelijk 

in een huis geweest, maar dat 

huis was ook niet genoeg om 

Zijn glorie te vullen. In het 1000 

jaar vrederijk zal Christus 

tijdelijk ook weer in de tempel 

wonen, maar Hij is groter dan de 

tempel zelf. Handelingen 17:25 

Mensen handen kunnen Hem 

niet dienen. Het is allemaal 

wegens Zijn aard, want God is 

Geest.  
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vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan 

deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de 

macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en 

allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door 

angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren." 

Hebreeën 2:14-15 

 

C. Omdat wij God in de Geest dienen behoren wij geen 

beelden te maken. Niemand heeft God gezien het zijn geen 

verhalen die wij vertellen, maar realiteit want een groot 

deel van de mensheid dient beelden. Waarom? Omdat een 

groot deel van de mensheid God niet kent als Geest, dienen 

zij Hem niet in de Geest. Kerken, synagogen, moskeeën, zij 

proberen Hem een huis te bouwen, het christendom leert 

dat de kerk een huis van God is. Dus omdat God Geest is 

en wij Hem in de Geest behoren te dienen behoren wij geen 

beelden van God te maken. 

" Neemt u er dan terdege voor in acht (want gij hebt 
generlei gedaante gezien op de dag dat de Here op 
Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur) 
Dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden 
beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een 
afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; 
Een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een 
afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat 
langs de hemel vliegt; Een afbeelding van een of 
ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een 
afbeelding van een of andere vis, die in het water 
onder de aarde is; En dat gij ook uw ogen niet opslaat 
naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het 
gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u 
voor die neer te buigen en hen te dienen, die de Here, 
uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de 
ganse hemel; Terwijl de Here u genomen en uit de 
ijzeroven, uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn 
tot een eigen volk, zoals dit heden het geval is. 
Maar de Here werd toornig op mij om uwentwil en Hij 
zwoer, dat ik de Jordaan niet zou overtrekken en in 
het goede land niet zou komen, dat de Here, uw God, 
u tot een erfdeel geven zal. 
Want ik zal in dit land sterven, ik zal de Jordaan niet 
overtrekken; maar gij zult die overtrekken en dat 
goede land in bezit nemen. 
Neemt u ervoor in acht, dat gij het verbond van de 
Here, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet 
vergeet en u een beeld maakt in de gedaante van iets, 

dat de Here, uw God, u verboden heeft."   

Deuteronomium 4:15-23  

 

Maak geen beeld omdat u geen beeld heeft gezien, u heeft 

niemand gezien.  

 

" Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem 

zou gelijk zijn? zegt de Heilige." Jesaja 40:25  

"Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis 

maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van 

hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de 

wateren onder de aarde is" Exodus 20:4  
 

Men heeft zoveel beelden van de Here Jezus Christus 

gemaakt, ook vervalste beelden: de blonde man met de 

blauwe ogen en lange haren.  

 

"Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht 

opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij 

had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem 

aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden 

begeerd hebben" Jesaja 53:2.  

De boven genoemde schrift verklaart dat Hij niet 

aangenaam was om te zien. Op het moment dat iemand 

beelden van God maakt zal dat ook zijn dienst en zijn 

begrip van God aantasten.  

D. De definitie: God is Geest, Hij is verborgen, Hij heeft 

geen lichaam. God is verborgen, Hij is onzichtbaar dat is de 

reden dat u God nooit met uw lichaam kunt kennen.  

"En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 

Romeinen 8:8  

Degenen die in het vlees zijn kunnen God niet behagen... u 

kunt uw vlees een mooie vorm geven een mooi pak, jurk, 

religieuze kleding, u kunt zorgen dat dat vlees elke zondag 

naar een gebouw gaat, u kunt zorgen dat uw vlees buigt 

voor een zogenaamde god, vlees geeft geld aan de armen, 

maar dat is niet de garantie dat u de levende God in de 

Geest dient. U kunt Geest niet met het vlees leren kennen. 

Even tussendoor: je kunt tegenwoordig met een telescoop 

de hemel onderzoeken, heel ver weg, maar zij hebben God 

nog niet gevonden... een gewoon oog kan een geest niet 

zien. Maar wij zien God, wij kennen Hem, ik zie Zijn 

daden elke dag in mijn leven en in het leven van andere 

mensen, maar dat zijn geestelijke daden.  

" Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 

en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God 

heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want 

ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de 

Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.”       

1 Korintiërs 2:9. 


