De omgekeerde wereld
De christen en de uitdagingen van de 21ste eeuw

Onderwerp: Het christelijke gezin
Tekst: Genesis 1:27,28; 2:7,18,22
Inleiding
We hebben gesproken over de moderne samenleving en hoe zij de waarden en normen willen
definiëren en vervagen. Deze beweging heeft zich de laatste tijden steeds meer verspreidt. Door
deze nieuwe interpretaties en definities is de definitie van het traditionele gezin in twijfel getrokken.
Met traditionele gezin bedoelen we het monogame gezin dat vanaf het begin door God zelf is
geschapen. We zien dat deze mooie organisatie van God steeds meer onder aanval is.
Wereldleiders willen het concept van het traditionele gezin veranderen. Het traditionele gezin is een
verbintenis van een man en een vrouw, en vervolgens de voortplanting van kinderen. Zij willen het
vervormen tot een concept dat zo sluw is dat er tegenwoordig zelfs een echtelijke verbintenis is
tussen mensen van hetzelfde geslacht. In deze les zullen we de positie van de christen bestuderen in
overeenstemming met de principes van het woord van God, de Schepper van het gezin.
1. Gods doel.
God schiep het gezin met een subliem ontwerp. De Schepper wilde niet dat mensen in eenzaamheid
zouden leven. Nadat hij de man had gevormd, zei de Heer: 'Het is niet goed voor de man om alleen
te zijn.' (Gen. 2:18). Deze Bijbelse tekst toont ons het eerste doel van God bij het creëren van het
gezin. Het goddelijke doel was om een instelling op te richten die onderdak en relaties kon bieden
aan mensen. Vandaag hebben we een tijd van schaarste op het gebied van relaties gezien en
meegemaakt. We worden steeds ondieper, kouder en afstandelijker van elkaar. Als het kwaad zich
vermenigvuldigt, wordt de liefde koud (Mt 24:12). Daarom moeten we investeren in onze
gezinsrelatie. We kunnen zeggen dat het tweede goddelijke doel voor de schepping van het gezin
was om er een kern van te maken waardoor de zegeningen van de Heer zich over de aarde zouden
verspreiden (Gen. 1:28)
De eerste hoofdstukken van Genesis onthullen dat het gezin het eerste goddelijke instituut was dat
op aarde werd opgericht. Het was ook het doelwit van de verleiding door satan, de oude slang (Gen.
3.13), die het verleiden van het gezin nooit opgaf.
II. De familie van God
God waardeert het gezin zozeer dat hij het als voorbeeld nam om zijn relatie met de kerk te
illustreren.
1. God de Vader
a.) God onze Vader. Hij is het hoogste voorbeeld van het vaderschapsmodel. Laten we eens kijken
naar enkele van zijn kenmerken als onze hemelse Vader:
Zorgzame Vader en zorgverlener die nooit faalt. Hij zorgt voor elk van Zijn kinderen (Mt 10:29-31) en

hun behoeften (Mt 6:8). Zal Hij, die ons reeds het allerhoogste geschenk van de hemel, Jezus, heeft
gegeven, zal hij ons ook niet alles met hem geven? (Rom.8.32).
b) Liefdevolle Vader. Er is geen grotere liefde dan die van God voor ons (Johannes 3:16; 15:13; 1
Johannes 4:10, 19; Rom. 5.8). Hij is even medelevend en liefdevol voor het kind dat fouten maakt (Lc
15:20).
c) Vader die disciplineert. De zoon is altijd onderworpen aan de liefdevolle discipline van zijn vader.
Discipline is een teken van Gods liefde voor zijn kinderen, met het oog op hun voordeel (Heb 12:5).
Door discipline probeert God ons betere discipelen van Hem te maken De termen discipline en
discipel vinden hun oorsprong in het Latijns woord discipulus dat leren betekent.
d) Vergevensgezinde Vader. Er is geen passage die dit kenmerk zo goed illustreert als de gelijkenis
van de verloren zoon (Lc 15:11-32).
e) Verzoenende Vader. In dezelfde gelijkenis van de verloren zoon laat Jezus ons zien dat Vaders vaak
de juiste en geschikte bemiddelaars zijn bij conflicten in het gezin (Lc. 15:31,32).
2. De relatie tussen de broeders en zusters. Volgens de Bijbel moeten Gods kinderen altijd goed met
elkaar omgaan op basis van liefde. Met andere woorden, de apostel Johannes vertelt ons dat God
niet woont in degene die zijn broeder niet liefheeft (1 Johannes 4:11,20,21; 2:9-11; Johannes 13:34),
wie dat kennelijk niet doet is geen kind van God! "Als we elkaar liefhebben, zal God in ons blijven
wonen en zal zijn liefde in ons volmaakt worden" (Pentecostal Study Bible).
Gelovigen moeten bekend staan om hun liefde voor elkaar, want als ze dat doen, volgen ze hun Heer
en Meester na (Johannes 13:35).
De liefde van God die in ons tot uiting komt, is een onderscheidingsteken van de christen dat hem
ertoe brengt zijn naaste met achting, respect, gerechtigheid en mededogen te beschouwen.
Christelijke liefde is een deugd geïnspireerd en geïllustreerd door Christus. Deze liefde doordringt het
hele evangelie (Johannes 3:16; Mt 22:34-40; 1 Tim. 1:5; Johannes 15:12) en is, kortom, de essentie
van het christendom. Het moet echt zijn in het leven van gelovigen, zodat hun geestelijk leven in de
familie van God, de Kerk (Efeziërs 2:19), overvloedig, gezegend en harmonieus is.
Conclusie
Het nieuwe systeem van het moderne gezin heeft niets te maken met het traditionele gezin dat door
God is geschapen en op aarde is geplaatst als een symbool van autoriteit en voorbeeld. Als
christenen kunnen we niet zwijgen wanneer het gezin aangevallen wordt. Ons gebed moet zijn: God
red het gezin.

