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INLEIDING
Wij leven in een tijd waarin de fundamenten in onze maatschappij, in
de belijdende kerk en zelfs onder de wedergeboren kinderen van God
ondermijnd en vernietigd worden. In de wereld zien we de wetteloosheid toenemen, het anarchisme opkomen en het onderscheid
tussen goed en kwaad vervagen. In vele kerken, waarbij er vele zijn die
een andere Jezus, een valse Christus aanbidden en prediken, zien we
hoe fundamentele doctrines, zoals de Godheid, het verzoenend bloed
en de opstanding van Christus worden prijsgegeven, en zonden die in
de bijbel veroordeeld worden oogluikend worden toegelaten. Onder de
wedergeborenen zien we hoe allerlei nieuwe denkbeelden, vreemd aan
het Nieuwe Testament, binnendringen zonder dat ze worden getoetst
aan het Woord. Uiteraard is er niets nieuws in dit alles, want de
krachten van kwaad en desintegratie zijn altijd al actief geweest in de
gevallen wereld. Maar we doen er goed aan altijd naar het fundament te
kijken, zowel ieder persoonlijk als in ons gemeenteleven, om te zien of
we wel of niet op Gods zekere fundament bouwen, want Hij heeft een
dag bepaald dat alle dingen geschud zullen worden, en alles wat een
ander fundament heeft zal wankelen en instorten.
Gods fundament is alleen Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Voor
de hele schepping, de individuele christen, de gemeente wereldwijd en
plaatselijk, is de ware Christus het fundament van alles. Zij die Hem
verwerpen zijn verloren. De ware christen en de ware gemeente
bouwen op de ware Christus en op Hem alleen.
Drie schriftgedeelten willen we een ogenblik nader bezien:
1) In Lucas 6:46-49 lezen we dat iemand die tot Christus komt, Zijn
woorden hoort en ze doet, als een wijs man is die diep gegraven heeft en
het fundament van zijn huis op de rots gelegd heeft. Daarom kon het de
storm weerstaan. Bouwen op Gods fundament houdt in “komen, horen
en doen”, diep graven tot aan de rots en daarop het fundament leggen,
de Heere zoeken met heel ons hart, een ernstige, tijdrovende en
kostbare zaak. Op dit punt blijkt waar we staan. Er zijn geen kortere
wegen naar geestelijke realiteit. Het is zoveel makkelijker “op het zand”

te bouwen, op onszelf, onze gedachten en ideeën, dan op de Rots, de
ware Christus zoals geopenbaard in de Schrift.
2) Uit 1 Corinthiërs 3:10-15 leren we dat we niet alleen moeten bouwen
op Jezus Christus als het enige ware fundament, maar ook met Gods
materiaal en naar Zijn bestek. God is de Architect en Opzichter van het
gehele bouwwerk. Paulus, die kundige bouwmeester, is hierin uiterst
zorgvuldig. Hij weet dat het niet genoeg is om op het ware fundament
te bouwen; hij moet ook bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente
en niet met hout, hooi en stoppels. Christus is niet alleen het
Fundament, maar ook het bouwmateriaal en het plan van de Architect.
Hij is de grote, levende, ware Hoeksteen, zoals Petrus schrijft, die de
vorm en het karakter van het totale bouwwerk bepaalt. Het is fataal om
naar onze eigen ideeën en met eigen materialen te bouwen. Deze zullen
in vlammen opgaan als het vuur ze beproeft. Het fundament mag dan
wel goed zijn, maar bouwen wij met de voorgeschreven materialen en
volgens de plannen van de Architect?
3) In 1 Petrus 2:1-10 wordt het belang onderstreept van de noodzaak de
bedoelingen van de grote Architect te begrijpen. God bouwt een huis
voor Zichzelf, waarin Hij kan wonen, Zich thuis voelen, geliefd en
aanbeden wordt en waardoor Hij Zijn heerlijkheid ten toon kan
spreiden, Zijn werk voortzetten en Zijn plannen realiseren. Dit is het
wonderheerlijke doel waartoe Hij Zijn gemeente bouwt en ons tevens toont
wat Hij verlangt in elke plaatselijke uitdrukking daarvan een gezin waar Hij
naar waarde geschat wordt, een gezin bezig in het “familiebedrijf” van het doen
van de wil van de Vader.
Hand. 4:11,12; 2 Cor. 11:2-4; Col. 1:15-20; Hebr. 12:25-29; Ps. 11:3,4,
118:22,23.
BELANGRIJK:
a) De informatie over de betekenis van de diagrammen op de laatste bladzijde
dient eerst gelezen te worden voordat u aan les één begint.
b) De tekstverwijzingen aan het slot van iedere les dienen grondig bestudeerd te
worden.
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HET GROTE VERSCHIL EN DE
WARE BESTEMMING VAN DE
MENS

DRIEËNIGE GOD

DE EERSTE ADAM

Ongeschapen Eeuwig Leven

Geschapen leven

Allereerst is het nodig dat wij het grote verschil
zien,
a) tussen God de Schepper en Zijn schepping en
b) tussen “eeuwig leven” en alle andere soorten
van leven. Ook moeten we zien wie de God is over
wie we spreken.
De bijbel neemt het bestaan van God als een
GEEST
persoonlijke Schepper als vanzelfsprekend aan.
Hij noemt eenvoudigweg Zijn alomtegenZIEL
woordigheid, soevereiniteit en andere eigenschappen, prijst Hem in Zijn goddelijkheid en
LIC
HAAM
majesteit en zegt dat de atheïst een dwaas is en
geen excuus heeft.
De bijbel wil deze God duidelijk onderscheiden van de valse “goden” die de mensen
Afhankelijk
Alles te boven gaand
aanbidden, en Hem openbaren als een levende
God, die een natuur heeft en leven dat in het
Nieuwe Testament “eeuwig leven” genoemd
wordt. Dit leven wil Hij graag aan Zijn unieke schepping, de mens,
het oppervlakkige christendom, die alle hun oorsprong hebben in het
geven, om de mens zo in een speciale relatie met Hemzelf te brengen,
denken en de aard van de gevallen mens, is dit niet het geval. Voor hen
die van een zoon.
betekent het woord God iets heel anders. Hun volgelingen zijn in feite
De ware God moet duidelijk onderkend worden, omdat het woord
afgodendienaren, die niet bestaande eigengemaakte goden aanbidden.
“God” in deze wereld grotendeels zonder betekenis is totdat de mensen
De ware God moet Zich openbaren als we Hem willen kennen, en dat
uitleggen over wie ze het hebben. Veel mensen zeggen dat ze in God
heeft Hij gedaan in Zijn Zoon Jezus Christus en in Hem alleen. We
geloven, maar dat doet de duivel ook. “De levende en waarachtige
moeten de laatste woorden van de eerste Johannesbrief ter harte
God” is de God die Zich geopenbaard heeft als “de God en Vader van
nemen, die aan de christenen in een tijd van geestelijke afval schrijft:
onze Heere Jezus Christus”. In het Oude Testament openbaarde deze
“Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven … wacht u voor de
ware God Zich als Jahweh; in het Nieuwe Testament in de persoon van
afgoden!”
Zijn Zoon, Jezus Christus. De Heere Jezus is Jahweh. Alleen Jezus
Als de ware God een levende God is, en wij ons leven willen
Christus is “het beeld van de onzichtbare God”, de ware God. Voor de
bouwen op Gods fundament, moeten we zien dat Jezus Christus, het
christen is de naam Jezus dus hetzelfde als God. De Heere Jezus is God
enige ware Fundament, ook een “levend” Fundament is. Hij is “de
de Schepper. Voor de godsdiensten van deze wereld, de valse sekten en
Levende Steen” en ware christenen, die door wedergeboorte geestelijk
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levend zijn geworden, zijn “levende stenen”, op Hem gebouwd. De
ware God is de levende God. De ware Christus zegt: “Ik ben het
Leven… Ik ben de Levende”. De ware christen heeft eeuwig leven, dat
is het leven van God zelf, dat hem één maakt met de levende Christus.
We moeten duidelijk het verschil zien tussen ongeschapen eeuwig
leven en geschapen leven in al zijn vormen. We zouden kunnen zeggen
dat er een tijd is geweest dat de Drieënige God alleen in heerlijkheid en
gelukzaligheid leefde, maar Zij besloten een wereld te scheppen, met
name de mens, om hierin te delen. En zo kwam het hele geschapen
universum tot stand, de werelden, de engelen en de mens. Maar de
mens is Gods meesterwerk, want hij is de hoogste uitdrukking van God
zelf. Hij werd geschapen “naar Zijn beeld”, om God te openbaren en
Zijn schepping namens Hem te regeren, doordat hij eeuwig leven had,
omdat dat alleen een unieke relatie met God zelf mogelijk maakt.
Om ons punt duidelijker te maken, stellen we dat er zes
verschillende soorten leven zijn. Het hele universum is “levend” in
zekere zin, want alle dingen, van de sterren tot atoomdeeltjes, zijn in
voortdurende beweging. Het onbewuste plantenrijk is levend en het
bewuste dierenrijk is levend. De engelen zijn levend. En dan de mens;
hij is levend, maar in veel hogere zin dan de dieren, want hij heeft een
“geest”, en werd naar Gods gelijkenis geschapen. De grote, oneindige
“IK BEN” schiep de kleine, eindige “ik ben”. Maar God is levend in de
hoogste zin van het woord, want Hij heeft eeuwig, ongeschapen leven
en is de Bron van alle leven.
We willen nu onze aandacht richten op de grote kloof tussen de
mens zoals hij geschapen werd, met geschapen leven, en God, die
eeuwig, ongeschapen leven heeft, en wat dit voor gevolgen heeft.
Toen de eerste mens, Adam, geschapen werd, bezat hij geen
“eeuwig leven”. Hij was alleen naar Gods beeld geschapen, met het
vermogen om het te ontvangen. Nu weten we dat Jezus Christus het
volledige en volmaakte zichtbare beeld is van de onzichtbare God.
Adam werd dus geschapen naar het beeld van Christus, want de
eeuwige God had uiteraard Zijn plannen al gemaakt vóór de schepping
van de wereld. Het is belangrijk om duidelijk te zien dat de Mens Jezus
Christus in Gods gedachten was toen Hij Adam schiep, en ook dat
Adam geen eeuwig leven had door zijn schepping, alleen geschapen

leven. De gevolgen hiervan zijn vérstrekkend.
Adam werd geschapen als “geest, ziel en lichaam”, waar we nader
op ingaan in les 16. Hij was een levende ziel met een geest en een
lichaam, maar zonder eeuwig leven, dat uiteraard veel meer is dan een
leven dat oneindig is. Omdat hij een menselijke geest had, had hij het
nodige vermogen om dit leven te ontvangen. Daardoor zou hij in een
unieke relatie met God komen en delen in Zijn leven. Natuurlijk zou hij
niet delen in Zijn godheid, maar in Zijn natuur. Zelfs de engelen hebben
deze relatie niet. Maar Adam had een proeftijd; hij was niet klaar. Hij
kon niet rechtstreeks geschapen worden met goddelijk, eeuwig leven.
Hij moest ervoor kiezen het te ontvangen. Hij kon alleen zo'n heerlijke
relatie als zoon van God hebben als hij vrijwillig, als een zedelijk
schepsel, koos om te leven in vertrouwelijke afhankelijkheid van en
gehoorzaamheid aan Hem. Als hij niet in zonde gevallen was, zou ieder
van zijn nakomelingen natuurlijk dezelfde keuze hebben moeten
maken. Hoewel hij uit “aarde” gemaakt was om aanvankelijk op aarde
te leven, was zijn ware bestemming veel hoger. Dit is de betekenis van
de boom des levens in het midden van de hof. Het was de “poort” tot
het eeuwige leven. Niet dat de boom op zich iets magisch had, maar het
was voor Adam een manier om zijn keuze te laten zien. Zijn hele
toekomst hing af van zijn keuze om van deze boom te eten. Hij kon
alleen een echt volwaardig mens worden door van deze boom te eten.
Zonder eeuwig leven is de mens geen echt mens, in de ogen van de
hemel. De gevallen mens is, zoals we zullen zien, een valse mens. De
mens is nu slechts een zwakke schaduw van wat hij had moeten zijn.
Let op de gevolgen van de laatste drie zinnen. Ze betekenen dat de
geschiedenis het tragische verslag is van de “ontwikkeling” van de
mens, door de kennis van goed en kwaad, op een manier die volkomen
tegen Gods bedoeling ingaat. De mens is nu zelfs niet meer in staat zijn
aardse roeping te realiseren. Hierover later meer.

Mat.16:16; Joh. 14:6; Rom.1:20, 5:14; 2 Cor. 4:4; Ef. 1:4; Col. 1:15;
1 Thes. 1:9, 5:23; 1 Tim.6:14-16; Hebr.1:1-3, 2:5-9; 1 Pet. 2:4,5;
2 Pet. 1:4; 1 Joh. 5:11,12; Op.1:17,18; Gen. 1:26-28,2:7, 3:22-24;
Ex. 3:13-15; Ps.14:1, 19:1; Jes. 44:6.
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De Mens

Getoetst • Beproefd • Hemels • Geestelijk
Deelgenoot van de Goddelijke natuur
2 Petrus 1:4
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DE CRUCIALE KEUZE

We zien dus in de Hof van Eden de boom des levens in het midden staan en de
boom der kennis van goed en kwaad er vlakbij. Het zijn duidelijk belangrijke
bomen. Zoals het brood en de wijn bij het avondmaal het lichaam en bloed van
Christus vertegenwoordigen, zo spreken deze bomen van leven en dood. De boom
des levens vertegenwoordigt God in Christus, want Hij is de levende God en Jezus
heeft gezegd: “Ik ben het Leven” en “… hij die Mij eet zal leven door Mij.” Adam en
in hem het menselijk geslacht wordt uitgenodigd om eeuwig leven te ontvangen,
om binnen te gaan in een speciale relatie met God, een kind van God te worden, om
te horen bij de wereld hierboven, die tijd en ruimte omvat maar daar bovenuit gaat.
Geschapen uit de aarde om hier een tijdlang te leven, als op een school om zijn ware
roeping te leren kennen, dat zijn bestemming buiten deze aarde ligt, in eenheid met
Christus, want er staat van echte christenen geschreven dat ze “in Christus
uitverkoren zijn vóór de grondlegging der wereld”.
Toen Adam geschapen werd was hij slechts ruw materiaal voor de eeuwigheid.

OVERGAVE

ZELFONT

PLOOIING

De Mens
Gevallen • Dood in zonden
• Satans bondgenoot
Van nature kinderen des toorns
Efeziërs 2:1-3

Hij moet kiezen zich te voeden met de boom des levens, om
in afhankelijkheid van God te leven, in eenheid met God.
Alleen zo kan hij het eeuwige leven ontvangen en de
noodzakelijke geestelijke gesteldheid om in de eeuwige

wereld te leven en een waar, volledig mens te worden, die één is met
God. Bij zijn schepping kreeg hij alleen de gesteldheid, nodig om op
aarde te kunnen leven. Het was nodig dat hij “van boven geboren”
werd, omdat “vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen
beërven”. We moeten niet alleen omdat we zondaren zijn uit de Geest
geboren worden. Misschien kan ik het duidelijker maken met het
voorbeeld van een ruimtereis. Als iemand de aarde verlaat, moet hij
bijzondere maatregelen nemen om in leven te blijven, want hij heeft niet
die lichamelijke gesteldheid om op de maan of ergens anders te leven.
Evenmin kan de mens, zoals hij geschapen is, in de hemelse of
geestelijke wereld buiten deze aarde leven. Het was wezenlijk voor
Adam dat hij de boom des levens koos om zijn bestemming te
realiseren. Anders zou hij aan de aarde gebonden blijven, zo te zeggen.
We beweren uiteraard niet dat als hij van de boom des levens gegeten
had, hij meteen de aarde zou hebben verlaten, maar hij zou zijn
binnengegaan in een hogere, vollere en zich ontwikkelende relatie met
God, die zijn leven hier op aarde radicaal beïnvloed zou hebben. Zijn
ware thuis en bestemming zou de hemel geworden zijn. Zijn menszijn
zou veranderd worden van binnenuit doordat hij eeuwig leven had. Hij
zou een waar en volledig mens geworden zijn, zoals we alleen in Jezus
Christus zien.
De boom der kennis van goed en kwaad was in de buurt niet in het
midden van de hof, zoals Eva zei zodat de keuze en toets reëel waren.
Let op de tactiek van de duivel. Eva trok haar blik van de boom des
levens in het midden af en keek naar de andere boom. Dat is altijd de
methode van de duivel eerst ons oog van Christus aftrekken.
Adam kon de weg van kennis kiezen, die schijnbare macht en
onafhankelijkheid gaf, om zijn eigen weg te gaan, en we weten dat hij
dat deed. De gevolgen daarvan zijn de hele geschiedenis door maar al te
duidelijk. De mens heeft altijd zijn eigen onafhankelijke weg gekozen
en het moderne denken is geobsedeerd door deze noodlottige gedachte
van zelfontplooiing, eventueel met godsdienst, maar zonder Gods
Zoon. De gevallen mens blijft een godsdienstig wezen. Hij heeft nog
altijd een religie in de een of andere vorm, een van de godsdiensten van
deze wereld misschien of het humanisme, de verering van de mens zelf,
of zelfs zijn eigen versie van het christendom, maar altijd op zijn eigen

voorwaarden. Hij wil zijn hart niet overgeven aan Jezus Christus, wat
Gods voorwaarde is.
Het is de moeite waard om ook op te merken dat alle kennis
potentieel gevaarlijk is. Alleen in afhankelijkheid van God is het veilig
voor de mens om kennis te hebben. Anders leidt het tot trots en
ondergang. Hoeveel goede ontdekkingen en uitvindingen hebben
rampzalige bijwerkingen gehad. De ogenschijnlijke wonderen van
wetenschappelijke ontdekkingen blijken vaak potentiële rampen te
zijn. De kennis neemt vandaag de dag toe als nooit tevoren, en de mens
buigt zich om de grote god “wetenschap” te aanbidden. Maar het is
juist deze god die de mens nu de middelen verschaft om zichzelf te
vernietigen. Zelfs in de structuur van de schepping wordt ingegrepen,
door bijvoorbeeld genetische manipulatie. Voor de opstandige
gevallen mens is de boom der kennis in werkelijkheid de boom des
doods.
Dus heeft God Adam geroepen om van de boom des levens te eten
daarom stond die in het midden van de hof en zei hem niet van die
andere boom te eten. Zal hij zichzelf in liefde en afhankelijkheid aan
God overgeven of het noodlottige pad van zelfverwezenlijking kiezen?
De keuze is ook voor ons dezelfde. Diagram B laat deze bomen zien als
poorten die naar boven of naar beneden leiden. Zal Adam binnengaan
in een hogere relatie met God en zijn bestemming bereiken? Of zal hij
afdalen in een verschrikkelijke eenheid met Gods vijand en diens
bondgenoot worden? We weten wat er gebeurd is met alle
verschrikkelijke gevolgen van dien. Maar God had vooruit gezien wat
Adams vrije keuze zou zijn en Hij had Zijn plannen al klaar om
heerlijkheid te brengen uit schande en ondergang!
Opmerking: Om verwarring te voorkomen wil ik duidelijk stellen dat
we het hebben over de bedoelde hoge bestemming van de mens, niet
over zijn “natuurlijke onsterfelijkheid”, zoals het wel genoemd wordt.
Dat is iets heel anders en wordt bevestigd door het feit dat er staat dat de
zondaar “de eeuwige straf … de tweede dood” wacht.
Mat. 25:46; Joh. 3:3,5-7, 6:57, 14:6; 2 Cor. 11:3; Ef. 1:4; Op. 20:14,15;
Gen. 1:26-28, 2:7-9,15-17, 3:1-8,22-24; Deut. 30:19,20. Spr. 14:12.
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DE BETEKENIS VAN DE ZONDEVAL EN DE GEVOLGEN
VAN ONGEHOORZAAMHEID

Voordat we stilstaan bij Gods wonderbare reddingsoperatie, is het van wezenlijk
belang dat we iets zien van de omvang van de val van de mens en Gods probleem
om de mens te redden.
In diagram A zien we wat de mens had kunnen worden en wat hij
daadwerkelijk geworden is. Hij had eeuwig leven kunnen ontvangen en daardoor
door kunnen gaan naar Gods hogere bedoeling met Zijn schepping, maar dit alles
werd verspeeld, de weg naar de Boom des Levens was nu voor hem afgesloten en
in plaats daarvan werd hij een wezen zonder richting in zijn leven. In plaats van dit
allesbeheersende en toenemende leven van God in hem, in zijn geest, stierf hij
geestelijk en werd vervreemd van het leven van God. Hij had God als zijn vriend
verloren en Hem tot zijn vijand gemaakt. Hij was nu alleen. Omdat hij zelfbestuur
gekozen had in plaats van Gods bestuur, werd hij nu beheerst door zijn emoties,
gedachten en ideeën en eigen wil. Zijn ego had de leiding overgenomen. Zijn
geestelijke vermogens, zoals het geweten, zaten in de gevangenis, zogezegd. Hij
functioneerde niet meer zoals God het bedoeld had. Wanklank, geen harmonie,
“de wet der zonde en des doods” werkten nu in hem. We zouden kunnen zeggen
dat hij nu rijp was voor de psycholoog, maar helaas kan de menselijke psychologie
hem geen echt antwoord verschaffen, op zijn best slechts pijnstillers en
lapmiddelen, in het ergste geval valse oplossingen. Alleen het evangelie van
Christus geeft de echte antwoorden.
In diagram B zien we dat we nu deel uitmaken van een verworpen geslacht.
Verworpen maar toch geliefd, geliefd als Zijn schepsel, hoewel we geruïneerd zijn.
Verworpen, maar niet in de steek gelaten. Uit de hof verdreven, de toegang tot de
boom des levens afgesloten, maar toch met de belofte van een Verlosser.
Verworpen, want geruïneerd door zonde en dood, beschadigd en onnut voor Zijn
bedoeling, toch het voorwerp van Zijn grote liefde, een liefde zo totaal anders dan
de onze, een heilige, onsentimentele liefde, die het beste en hoogste met ons voor
heeft, een liefde die zou voorzien in een weg ter ontkoming aan de veroordeling en
het verderf.
Diagram B laat iets van onze hopeloze situatie zien. Wij zijn schuldig en
veroordeeld als opstandelingen en overtreders van Gods wetten. In een tijd waarin
de zonde weggeredeneerd wordt en het idee van oordeel en hel verworpen wordt,
zelfs door religieuze leiders, doen we er goed aan eraan te denken dat het de Heere
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LEVEN, DOEL EN HEERLIJKHEID VERSPEELD DOOR A
DE GEVALLEN MENS
Wat de mens werd
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Jezus zelf was die ons meer dan iemand anders gewaarschuwd heeft voor het verschrikkelijke gevaar waarin
we ons bevinden van een eeuwige straf en de komende
toorn. In Zijn liefde heeft God een weg ter ontkoming

gegeven, maar dit geslacht blijft onder de schaduw van Zijn heilige
toorn, wat de mensen ook mogen zeggen.
Ook zijn we bondgenoten en gevangenen van de satan en doen we
zijn wil, want door onze eigen wil te doen, doen we in feite zijn wil. Wij
lijden aan de ongeneselijke kanker van zonde en zelfgerichtheid. Het
gif van de zonde zit in ons bloed, in ons systeem. We zijn geestelijk
dood, dat wil zeggen, afgescheiden van de levende God. We zijn
zonder hoop, zonder toekomst, behalve dan het oordeel, zonder
werkelijk doel in ons leven of rechtvaardiging van ons bestaan, omdat
we afgevallen zijn van Gods scheppingsplan. Voor de gevallen mens is
het leven uiteindelijk zinloos.
Als rebellen hebben we dus vergeving nodig, om verzoend te
worden met God, tegen wie we gezondigd hebben. Als gevangenen
hebben we nodig dat we uit de klauwen van Satan gered worden. We
hebben bevrijding en genezing nodig. Slechts “de afstraling van Zijn
heerlijkheid” kan de kankercellen in ons vernietigen. Omdat we
vergiftigd zijn, hebben we reiniging nodig. We zouden kunnen zeggen
dat we een geestelijke bloedtransfusie nodig hebben. Als “doden”
hebben we opstanding nodig, nieuw leven. Als hopeloze mens hebben
we bevrijding nodig van het oordeel, en een doel en zin in dit leven en
het volgende. Als verworpenen, geruïneerd, verknoeid en nutteloos,
hebben we aanvaarding nodig en dat is nu op heerlijke wijze mogelijk
in en door de Heere Jezus. In dit alles is voorzien in Gods grote
verlossingsplan, maar vergeet niet dat onze situatie radicale
maatregelen vereist.
De gedachte dat we alleen maar verbetering nodig hebben, een
helpende hand om het voortaan beter te doen, is volkomen onjuist.
Soms wordt in deze tijd het christendom gepredikt in termen van het
Vaderschap van God en de broederschap van de mens en er wordt in
populaire bewoordingen over de liefde van God gesproken die wel wil
vergeven, zodat het uiteindelijk met iedereen wel goed komt. Of het
wordt voorgesteld als een verheven onderneming om het koninkrijk
van God hier op aarde te brengen. Dit is een vals evangelie. Alleen als
Schepper is God de Vader van alle mensen; alleen als medeschepselen
zijn alle mensen broeders. In het Nieuwe Testament is God alleen de
Vader van hen die wedergeboren zijn en alleen dezen zijn broeders in

Christus. Uit het Nieuwe Testament weten we dat velen niet in de
hemel zullen komen, hoewel het voor allen mogelijk is, op Gods
voorwaarden. Uit het Nieuwe Testament weten we dat Christus zelf het
koninkrijk van God op aarde zal vestigen bij Zijn tweede komst en dat
het niet de opdracht van de gemeente is om dit nu te proberen, en ook
niet om deze wereld “christelijk” te maken. De ware taak van de
gemeente, voor Zijn wederkomst, is om Zijn getuigen en ambassadeurs
te zijn, zodat God door het evangelie uit alle volken “een volk voor Zijn
naam” kan vergaren, een nieuw geslacht, en “vele zonen tot
heerlijkheid brengen.” De ware gemeente is Gods “alternatieve
samenleving” en is bedoeld om in scherpe tegenstelling te staan met de
gevallen samenleving van deze wereld.
Dan zijn er uiteraard ook velen die hun hoop op religie in de een of
andere vorm vestigen, maar religie is slechts de uitdrukking van de
religieuze natuur van de gevallen mens en kan niet behouden. Noch de
grote godsdiensten van deze wereld, noch het valse christendom
kunnen ons redden. De populaire gedachte dat alle godsdiensten in
feite dezelfde God aanbidden en tot Hem en de hemel leiden, is
absoluut onwaar. Verder is ook het geloof in “religieuze ervaringen”,
van welke aard ook, om daardoor behouden te worden, fataal. Alleen
Jezus redt. Christus is de enige weg. “Christus en die gekruisigd” is het
hart van het ware evangelie.
De waarheid is dat we die wonderbare genade nodig hebben om
vergeving te ontvangen, een machtige Verlosser om ons te redden, een
knappe chirurg en arts om ons te opereren en te genezen, een
wonderwerkende God om ons op te wekken uit zonde en dood tot een
nieuw leven met een onbegrensde toekomst. In het licht van het
Nieuwe Testament is het geloof in de valse ideeën die we genoemd
hebben een tragische vergissing. Tenzij wij de diepte van onze nood
beseffen en wat verlossing werkelijk inhoudt, komen we niet veel
verder in het bouwen op Gods fundament.

Mat. 3:7, 7:13,14, 25:46; Joh. 3:16,36, 14:6; Hand. 1:8, 15:14; Rom. 3:23,
5:8, 6:23; 1 Cor. 2:2, 6:6; 2 Cor. 5:20; Ef. 1:6, 2:1-5,12, 4:18; Col. :13,21;
1 Thes.. 4:13; 2 Thes. 1:9; Hebr. 1:3, 2:10; 1 Joh. 5:19; Jer. 17:9.
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DE KANKER VAN DE ZONDE IN DE GEVALLEN MENSHEID

We moeten wat dieper ingaan op dit aspect van de toestand van de mens. We kunnen
op twee elkaar aanvullende manieren naar onze situatie kijken. Wat betreft onze
relatie met God zijn wij verbannen zondaars. Maar wat betreft onze huidige toestand,
zien we een proces van verderf en dood aan het werk. Wij maken deel uit van een
stervende schepping. Toen Adam van de boom der kennis at, stierf hij wat betreft zijn
relatie met God onmiddellijk. Op hetzelfde moment begon het proces van de dood in
hem en zijn wereld te werken. Hij kreeg kanker, de kanker van de zonde. Wij zijn
vervreemd van God en geestelijk stervende.
Misschien is het duidelijkste voorbeeld in de bijbel van deze twee aspecten wel de
melaatsheid. De melaatse werd uit de tabernakel en de gemeenschap verbannen
omdat hij onrein was. Hij was tevens lichamelijk aan het afsterven. Zo is het ook met
ons. Wij zijn verbannen als zondaren; wij sterven door de zonde.
Veel bijbelteksten verwijzen naar deze dodelijke kanker die werkzaam is in deze
gevallen mensheid. We zien het in de maatschappij en in individuele personen. Merk
op dat de meesten van hen die het evangelie aanvaarden, dat doen als ze jong zijn.
Deze verderfelijke kanker werkt 1) in de natuur en 2) in de maatschappij, deze
“tegenwoordige boze wereld” met al zijn activiteiten, en 3) in ieder individu.
De natuur is kennelijk aangetast ondanks al haar wonderen. Zij is beïnvloed door
de zondeval en zal eens daarvan bevrijd worden. De macht van het kwade in deze
wereld is ook duidelijk. “Maar”, zo kan men zich afvragen, “als de toestand van de
mens zo slecht is als de bijbel zegt, hoe verklaren wij dan de “betere natuur” van de
mens en de “goede dingen” in de cultuur en beschaving en de betekenis van de
godsdienst?” Laten we deze vraag eens nader bezien.
Sommigen zeggen dat het feit dat er beschavingen zijn, oud of modern, aantoont
dat de mens de mogelijkheden heeft zich tot in het oneindige te verbeteren met behulp
van bijvoorbeeld educatie. Maar is beschaving echt meer dan een voorbijgaande
illusie? Johannes zegt: “De wereld gaat voorbij.” Materiële vooruitgang, het feit dat
het leven comfortabeler is voor een minderheid, betekent niet dat de mens zelf beter
wordt. Vergeet ook niet dat de meeste grote prestaties in de geschiedenis gepaard
gingen met menselijk lijden en uitbuiting. De westerse beschaving, vaak ten onrechte
aangeduid als “christelijk” want er kan geen christelijke beschaving, noch een
christelijk land zijn in een gevallen wereld is slechts een vernislaagje. In plaats van de
barbaarse praktijken van de voorbije eeuwen, heeft onze huidige tijd zelfs nog ver-
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2 Petrus 1:4

schrikkelijker en afschuwelijker dingen bedacht. Elke
beschaving heeft zijn donkere kanten.

Er is een tendens onder christenen onze cultuur te beschouwen als
een bondgenoot, beschaving als een stap in de goede richting, maar de
“ontwikkeling” van de mens in de geschiedenis, door de verboden
kennis van goed en kwaad, is vals geweest. Hij heeft zich zonder God
ontwikkeld, zonder eeuwig leven, en is de slaaf van de zonde en een
bondgenoot van Satan geweest. God heeft deze manier van
ontwikkeling nooit bedoeld.
De waarheid is volgens ons, dat de beschaving samen met religie in
het algemeen, hindernissen voor de redding van de mens zijn gebleken,
door hem minder ontvankelijk voor het evangelie te maken. Bedenk
hoe lang het christendom in het westen het evangelie heeft gehad, maar
toch heeft slechts een kleine minderheid werkelijk de knieën voor
Christus gebogen. Ook het oosten, dat altijd, zoals alle mensen, het
uiterlijk getuigenis van de schepping heeft gehad en ook het innerlijk
getuigenis van het geweten, om de ware God te zoeken, heeft op
dezelfde wijze dit getuigenis verworpen. In het westen een vals
christendom en humanistische beschaving, en in het oosten oosterse
godsdiensten en cultuur, moeten miljoenen mensen belemmerd
hebben de waarheid te ontdekken die alleen in Jezus is. De beschaving
heeft de illusie gecreëerd dat de dingen beter zijn dan in werkelijkheid.
De valse godsdienst heeft een substituut gebracht voor het ware geloof,
het geloof van Jezus.
Hebben beschaving en godsdienst dan helemaal geen waarde?
Uiteindelijk niet, geloven wij, omdat ze geen van beide kunnen
voorzien in de noodzaak tot redding van de mens. God heeft echter, in
Zijn allesoverheersende soevereiniteit en barmhartigheid, bepaalde
aspecten ervan gebruikt tot zegen voor de mens om hem te bewaren
voor zelfvernietiging. Overheden bijvoorbeeld, bestaan om rust en
orde in stand te houden.
Omdat de mens naar het beeld van God geschapen is en dat beeld
niet totaal vernietigd is, zijn er nog behoudende krachten, die de
toename van het verderf tegenhouden totdat Zijn plannen voor de
verlossing van de mens klaar zijn. Ook al is er een weerhouding in
beschaving en godsdienst, ze voegen op zich niets toe aan het behoud
van de mens. Zulke sporen van Gods beeld, die nog in de mensheid
overgebleven zijn, wijzen alleen op de hoge oorsprong en roeping van
de mens.

Voor het individu is de toename van het verderf onontkoombaar,
los van Gods weerhoudende hand. De kanker van de zonde zal ons
tenslotte doden. Maar let op deze drie punten:
In de eerste plaats is deze kanker niet altijd duidelijk te constateren.
Bij sommigen is de ziekte duidelijk in haar laatste fase. Maar bij velen is
het verborgen, overdekt met een vernislaag van vriendelijkheid, goede
manieren, beschaafd gedrag of humanitaire bewogenheid met mensen
in nood, en men denkt vaak dat dit christendom is. De kanker is
verborgen maar is er wel. Zulke mensen zijn veroordeeld als opstandelingen tegen Gods Zoon en ze verraden zich al gauw als ze
geconfronteerd worden met Christus en wat Hij vraagt.
In de tweede plaats zijn er sporen van Gods beeld te zien, zoals we al
gezegd hebben. Soms zie je iets van goedheid. Maar er is geen
goddelijke vonk in de mens die alleen maar aangewakkerd hoeft te
worden om hem te redden, zoals sommigen denken. Zonder genade en
het wonder van de wedergeboorte, zijn we voor eeuwig reddeloos
verloren.
In de derde plaats is er in Gods schepping enig bewustzijn van Gods
aanwezigheid overgebleven. Het merendeel van de mensheid heeft
altijd geloofd in een soort van Opperwezen. Ook zijn er die bepaalde
uitreddingen uit gevaar meegemaakt hebben of troost in lijden
ontvangen hebben of zelfs antwoord op gebed, wat ze aan God
toeschrijven. Dit verandert de noodzaak van hun bekering niet. Gods
goedheid als Schepper is geen grond waarop zondaars kunnen
steunen. Wij hebben de Verlosser nodig. Voorbijgaan aan Gods Zoon en
hopen op Gods liefde leidt tot een regelrechte ramp.
Tenslotte, hoewel onze benarde toestand betekent dat we God niet
kunnen bereiken, Hij kan ons wel bereiken. In feite probeert Hij dat juist
voortdurend te doen.

Mat. 7:11; Luc. 5:12,13; Hand. 10:35, 17:22-31; Rom. 1:18-32,2:14-16,
7:18-25, 8:2,19-21, 13:1-7; 1 Cor. 1:18; Gal. 1:4; Ef. 2:1-3,4:22;
2 Thes. 2:10; 2 Tim. 3:1-5; Hebr. 3:12,13; Jac. 3:9; 1 Pet. 1:23-25;
2 Pet. 1:4, 2:19; 1 Joh. 2:15-17; Gen. 4:16-22, 6:5-8, 9:6, 11:1-9;
Lev. 13:3,45,46.

9

5

DE GOD-MENS

DE GOD - MENS
DE EEUWIGE ZOON

DE VLEESGEWORDEN ZOON

We willen nu zien hoe God Zijn reddingsoperatie in werking zette door de komst van
Zijn Zoon. Uiteraard had Hij Zijn plannen al
gemaakt “voor de grondlegging der wereld”.
Wij kijken nu alleen naar Gods ingrijpen in de
geschiedenis, in de tijd en wereld waarin wij
leven.
In de eerste plaats willen we iets zeggen
over het geheimenis van de Persoon van de
Heere Jezus. Hij is God de Zoon, de tweede
Persoon van de Drieëenheid, in alle opzichten
gelijk aan de Vader en de Heilige Geest. In
Johannes 1 wordt Hij “het Woord van God”
genoemd, want Hij is degene door wie de
Het Woord is vleesgeworden
Het Woord was God
drieënige God spreekt en handelt en Zichzelf
Johannes 1:1
Johannes 1:14
bekend maakt. Hij is “het beeld van de
onzichtbare God”. “Niemand heeft ooit God
gezien, de eniggeboren Zoon van de Vader
heeft Hem doen kennen.” Door de Heere Jezus drukt God Zich uit,
in de Heilige Geest als persoon. Ze geloven ook niet in de
communiceert en handelt Hij met ons “het Woord van God”. In Bethlehem
maagdelijke geboorte. De Christus in wie ze geloven is een
is het Woord vlees geworden. De eeuwige Zoon is ook de vleesgeworden
denkbeeldige, valse Christus, niet de ware Christus van de bijbel.
Zoon. Hij is de God-Mens. “In Christus woont alle volheid der godheid
Ze mogen dan de woorden van de bijbel gebruiken, maar geven er
lichamelijk.” Dit is een groot geheimenis, dat ons beperkt verstand niet
een andere betekenis aan. Zulke mensen bouwen zeker niet op
begrijpen of verklaren kan. De Heere Jezus was waarlijk God en waarachtig
Gods fundament.
mens. Dit is alles wat wij moeten weten en waar we op moeten blijven staan.
Toen de Heere Jezus op aarde kwam, liet Hij Zijn goddelijkheid
Als Hij minder dan God was of niet echt mens, kon Hij ons niet gered
niet achter, maar koos vrijwillig en voortdurend als mens te leven.
hebben.
Hij had te allen tijde als God gehandeld kunnen hebben, want Hij
We moeten dit benadrukken omdat we de hele geschiedenis door
was God, maar Hij verkoos in afhankelijkheid van de Vader te
dwaalleringen tegenkomen aangaande de persoon van Christus en ook nu
leven als mens. Hij gebruikte heel vaak de goddelijke naam “Ik
nog. Veel belijdende maar niet ware christenen, zelfs kerkleiders, geloven
ben”, maar we lezen dat Zijn wonderen niet gedaan werden in de
niet in de godheid van Christus of in Zijn unieke zondeloze mensheid. Ze
kracht van Zijn godheid, maar in afhankelijkheid van Zijn Vader
geloven niet in de drieënige God, en ook niet dat Jezus God de Zoon is, noch
als door Hem gezonden. Hij deed niet alsof Hij een mens was, Hij
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was een mens, net zo menselijk als wij, maar met de volgende
verschillen: Hij was zondeloos de enige zondeloze mens die ooit
geleefd heeft en, anders dan Adam, bezat Hij eeuwig leven. Wij
ontvangen dat eeuwige leven alleen na onze wedergeboorte. Als we
aan Zijn mensheid denken is het van wezenlijk belang dat we deze grote
verschillen zien. Hij was uniek als God-mens, maar ook als mens. Als
zodanig is Hij één met ons, en toch anders, totdat wij met Hem één zijn
geworden bij de wedergeboorte door de Heilige Geest. Als mens
openbaarde Hij volmaakt het karakter van God. Hij was het beeld van
God, als mens. Hij leefde Zijn leven in volkomen en voortdurende
gehoorzaamheid aan Zijn Vader in volkomen afhankelijkheid van
Hem. Hier gaan we dieper op in in les zeven. Inzicht in Zijn unieke
mensheid is van het grootste belang om het christenleven te begrijpen.
We moeten Zijn menszijn niet terugbrengen op ons niveau of het
gelijkstellen met de ongevallen Adam. Wij moeten Zijn menszijn het
ware menszijn laten bepalen, de soort die door God gezocht en
aanvaard wordt. In de vleeswording nam Hij niet onze gevallen
menselijke natuur op Zich, of de ongevallen natuur van Adam, maar Hij
openbaarde Gods oorspronkelijke bedoeling met de schepping van de
mens, om die in ons mogelijk te maken.
Als christen worden wij gelijkvormig gemaakt aan het leven zoals
dat geopenbaard is in het leven van de Heere Jezus hier op aarde. Deze
mensheid werd verheerlijkt, dat wil zeggen tot een kanaal gemaakt van
Gods heerlijkheid en is nu een verheerlijkte Mens op de troon in de
hemel, de Mens Jezus Christus. God wil van ons geen betere mensen
maken op zich, maar onze bestemming en vervulling is alleen in
eenheid met Christus. Hij is de enige echte mens die ooit geleefd heeft.
Wij moeten niet alleen kijken naar Zijn karakter, maar ook naar de
manier waarop Hij geleefd heeft, Zijn kijk op de wereld om Hem heen,
die niet wezenlijk verschilt van de onze. Hoe was Zijn houding ten
aanzien van gezinsleven, werk, sociaal leven, cultuur, politiek
enzovoort, en onze houding daardoor laten bepalen. Alle aanwijzingen
daarvoor vinden we in de bijbel.
We lezen bijvoorbeeld over Zijn familierelatie en hoe Hij als
timmerman werkte tot Zijn dertigste. We weten dat Hij een
huwelijksfeest bijwoonde en lette op spelende kinderen en dat Hij de

gastvrijheid aanvaardde van allerlei soorten mensen. We weten
dat Hij een echt menselijk leven leidde. We weten uit Zijn
gelijkenissen dat Hij een opmerkzaam oog voor de natuur en het
dagelijks leven had, maar er wordt geen woord gerept over Zijn
belangstelling of betrokkenheid in de culturele activiteiten van de
wereld. Het ging Hem om de mensen. Hij weigerde betrokken te
raken bij de politieke situatie: “Mijn koninkrijk is niet van deze
wereld”. Over de verschrikkelijke dingen van die tijd, zoals
slavernij en kindermoord, zei Hij niets, maar niet omdat Hij het niet
erg vond, want Hij toonde altijd en overal Zijn bewogenheid. “…
Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de Heilige Geest en met
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende
allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met
Hem.” Maar Jezus wist dat Hij niet als Hervormer gezonden was
om deze wereld tot een betere plaats te maken voor de opstandige
mens, maar om een Verlosser te zijn en daarom startte Hij geen
kruistocht tegen de boze dingen in deze wereld. Alleen de kracht
van God door het evangelie dat mensenharten verandert, bereikt
werkelijk iets.
Als we dit zien verandert ons leven als Zijn getuigen in deze
wereld radicaal. Jezus sprak van de zijnen: “Zij zijn niet van deze
wereld, gelijk Ik niet van deze wereld ben.” Een christen zijn
betekent dat je totaal één bent met de Heere Jezus in de manier
waarop Hij dacht en leefde.
Zo kwam God in de persoon van Zijn Zoon de geschiedenis
binnen om de weg ter ontkoming te openen uit dat afvallige
geslacht en binnen te gaan in een nieuw geslacht, geschapen in
Hem door Zijn dood en opstanding.

Mat. 13:54-57, 17:2, 25:34; Luc. 1:35, 2:41-52, 7:32; Joh. 1:18,2:1-12,
5:19, 6:15, 7:2-10, 10:25, 11:25, 14:11,12, 17:14,16, 18:36;
Hand. 10:36,38; Rom. 1:16, 8:29; 2 Cor. 4:6; Ef. 2:10; Fil. 2:9-11;
Col. 1:15, 2:9; 1 Tim. 2:5,6, 3:16; Hebr. 4:15; 1 Joh. 4:17; Op. 1:17,18,
13:8; Jes. 44:6.
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CHRISTUS GEKRUISIGD,
OPGESTAAN EN VERHEERLIJKT

Nu we het kruis, de opstanding en de hemelvaart
van de Heere Jezus willen bestuderen, moet het ons
opvallen hoeveel hierover in de evangeliën gezegd
wordt en hoeveel teksten in het Nieuwe Testament
de betekenis hiervan uitleggen. Dit laat zien hoe
belangrijk deze gebeurtenissen zijn. Ze vormen het
belangrijkste deel van Gods fundament. We kunnen
dus gemakkelijk de geest der waarheid en de geest
der dwaling vaststellen in deze tijd van valse
profeten, door op te merken hoe vaak men verwijst
naar het bloed, het kruis, de opstanding, de
hemelvaart, de verheerlijking en de wederkomst van
Christus. Het is droevig genoeg, maar we moeten op
onze hoede zijn. Net als bij de persoon van Christus,
zijn er in het christendom ook bij het kruis en de
opstanding talloze valse opvattingen en inzichten
die in strijd zijn met het Nieuwe Testament. De
christelijke religie zoals het algemeen gezien wordt,
staat in steeds scherper contrast met het
nieuwtestamentisch christendom, het “geloof van
Jezus” en de wedergeboren kinderen van God. Echt
christendom is natuurlijk in feite helemaal geen
godsdienst. Het vond zijn oorsprong niet hier op
aarde, zoals de andere godsdiensten. Waarachtig
christendom is de openbaring van de ware God, in
Jezus Christus, en komt uit de hemel.
Wat is er aan het kruis gebeurd? Waarom was het
noodzakelijk? Waarom is “Christus en die
gekruisigd” het hart van het evangelie? Hierop
zullen we nader ingaan in de volgende
hoofdstukken, maar nu richten we ons op twee
belangrijke punten.
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GEKRUISIGD

Christus is voor
ons gestorven
Romeinen 5:8

CHRISTUS

Wij zijn met
Christus gestorven
Romeinen 6:8

VERREZEN
EN
VERHEERLIJKT

Gekroond
Ver boven allen
Hoofd van de Gemeente
Gever van de Geest
Hebreeën 2:9
Efeziërs 1: 20-21

Colossenzen 1:18
Handelingen 2:32-33

In de eerste plaats moest God het probleem dat wij veroorzaakt hadden, oplossen. Wij
zijn opstandelingen, schuldige zondaren en wetsverkrachters. Hoe kon Hij Zich aan Zijn
wetten houden en toch vergeving schenken aan hen die die wet geschonden hadden?
Hoe kon Hij tegelijk rechtvaardig zijn en tevens zondaren rechtvaardigen? Gods
geweldige oplossing was dit: Hij sprak het doodvonnis over ons uit, verbanning van Zijn
aangezicht, omdat Zijn heiligheid en rechtvaardigheid dat vereisten en daarna, in de
persoon van Zijn Zoon Jezus Christus, droeg Hij zelf de straf. “Hem, die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid Gods in Hem.” “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek door voor ons
een vloek te worden.” “De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen
neerkomen.” “Christus … die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht
heeft.” “Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.”
Wij spreken veel te gemakkelijk over de zonde. We begrijpen zo weinig van de
heiligheid van God en Zijn afschuw van en haat tegen de zonde. Sommigen willen ons

doen geloven dat enkel en alleen omdat God ons liefheeft, Hij ons wil
vergeven en dat uiteindelijk iedereen in de hemel komt. De bijbel leert
echter anders. God kan en wil zondaren alleen vergeven omdat hun
zonde gestraft is. Schuldige zondaren kunnen geen vrijspraak
ontvangen. Als Jezus niet in onze plaats gestorven was, zou er niemand
in de hemel komen. Hij moest sterven als het Lam van God. Zonder Zijn
vergoten bloed kon er geen vergeving voor ons zijn. Aan het kruis
droeg Hij de gevolgen van wat wij zijn en gedaan hebben. Hij was één
met ons in onze zonde, opdat wij één met Hem zouden zijn in Zijn
gerechtigheid. “Jezus onze Heere … is overgeleverd om onze
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.”
Maar laten we niet vergeten dat God Jezus niet gestraft heeft voor
onze zonden als derde partij. God droeg in Christus aan het kruis de
gevolgen van onze zonde en heeft de wereld met Zich verzoend, om
Zijn eigen rechtvaardige wetten in stand te houden. De Vader, de Zoon
en de Geest waren allen betrokken bij het kruis. Dit diepe geheimenis is
de wonderbaarlijke waarheid. Wat voor hoop kan er zijn voor hen die
geen acht slaan op zo'n groot heil, zo'n liefde en die dit afwijzen?
In de tweede plaats moest God het probleem oplossen van wat wij
zijn als hulpeloze ongeneselijke zondaren. De zonde zit in ons. Wij zijn
er mee doordrongen en kunnen er niets tegen doen. Wat zou God er aan
doen? Ons vergeven omdat Christus voor ons gestorven is en ons dan
slaven der zonde laten, zou geen oplossing zijn. We hebben niet alleen
verlossing nodig van de schuld der zonde, maar ook van de macht en
kanker der zonde. Nu is het duidelijk, als we op de een of andere manier
konden sterven en opnieuw beginnen met een nieuw en deze keer
onvergankelijk leven, een leven dat niet kan zondigen, dat dat het
antwoord zou zijn. En dat is precies hoe God het probleem opgelost
heeft aan het kruis. In de dood van Zijn Zoon heeft Hij deze gevallen
mensheid doen sterven en heeft een nieuw begin gemaakt in Zijn
opstanding. Hij heeft voorgoed een eind gemaakt aan dit geslacht van
zondaren. Dit gevallen geslacht heeft geen toekomst. Uiteraard vinden
we het niet leuk om dit feit toe te geven, maar het is wel de waarheid.
Jezus is gekomen en heeft Zich ééngemaakt met ons en stierf aan het
kruis als de laatste van het Adamsgeslacht. Hij besloot het hele
mensdom in Zichzelf en stierf. Zo stierven wij allen in Hem vanuit Gods

standpunt gezien. Hij maakte vergeving mogelijk door in onze plaats te
sterven, als Plaatsvervanger, “de Rechtvaardige voor
onrechtvaardigen”. Hij heeft ons bevrijd van wat wij van nature zijn
door te sterven als onze Vertegenwoordiger. En dus kon Paulus
zeggen: “Ik ben met Christus gekruisigd … Christus leeft in mij” en van
de christen zegt hij: “Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met
Christus in God.” Deze twee aspecten van het kruis gaan onlosmakelijk
samen. Er staat niet alleen: “Christus is voor ons gestorven”, maar ook:
“Wij zijn met Christus gestorven”. Wij zijn één met Hem zowel in Zijn
dood als in Zijn opstanding. Hij stierf als de laatste Adam en maakte zo
een eind aan het verworpen geslacht van Adam. Hij stond op als “de
tweede Mens”, de eerste van een nieuwe mensheid “om de twee tot één
nieuwe mens te scheppen.”
Nu is Hij opgestaan en verheerlijkt, “met eer en heerlijkheid
gekroond”, als degene in wie al de plannen van de Vader zijn
gerealiseerd. Hij is ver boven alle macht van hemel, aarde en hel, een
triomferende opgestane Heer en Heiland, gezeten aan de rechterhand
van de Vader op de troon van het heelal. Hij is het levende Hoofd van
Zijn gemeente die haar Zijn eigen leven gegeven heeft door de belofte
van de Vader, de gave van de Heilige Geest, zodat Zijn gemeente
inbegrepen is in Zijn opstanding en verhoging. Wij zijn “erfgenamen
van God en mede erfgenamen van Christus”. Zó zijn christenen één met
hun Heer in Zijn kruis, opstanding en hemelvaart en zullen dat ook zijn
in Zijn wederkomst en toekomstige heerschappij.
“Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?”
Rom. 8:32.
“Alles is immers het uwe … doch gij zijt van Christus is, en Christus is van
God.”
1 Kor. 21-23
Mat. 7:15; 16:16-17,21, 20:28; Joh. 1:29; Hand. 2:32,33; Rom. 3:26, 4:25,
5:8, 6:1-11, 8:17; 1 Cor. 1:23-25, 15:45-47; 2 Cor. 5:19,21; Gal. 2:20, 3:13;
Ef. 1:20-23, 2:1-10; Col. 1:18, 3:3-4; Heb. 2:9, 9:14, 22; 1 Pet. 2:24, 3:18;
1 Joh. 4:1-6; Op. 3:21, 14:12; Jes. 53:6.
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DE VLEESWORDING
TWEE ASPECTEN

GOD
GEOPENBAARD

DE VLEESWORDING
TWEE ASPECTEN

VOLWASSENHEID
BEREIKT

Hebreeën 2:5-18
Johannes 1:18
Er is een aspect van de vleeswording dat we nader
willen toelichten omdat het zulke verstrekkende
gevolgen heeft.
CHRISTUS
Toen de Heere Jezus kwam, kwam Hij niet alleen
om God de Vader te openbaren, om ons te laten zien
hoe God is, maar ook om een echt menszijn tot stand
te brengen, om de volmaakte mens te zijn en in
zekere zin te worden. Hij moest slagen waar Adam
gefaald had, de overwinning e behalen waar deze de
nederlaag geleden had. Jezus kwam om een nieuwe
mens, een nieuwe mensheid te brengen, waarin
VERHEERLIJKT
VERNEDERD
Adam gefaald had. Adam is nooit binnengegaan in
ZOON
VAN
GOD
Gods voornemen met de mens. In de boom des
levens had hij eeuwig leven aangeboden gekregen,
ZOON DES MENSEN
maar hij kon het niet ontvangen, en dus was hij niet
Matteüs 26:63,64
een echt mens geworden in de hemelse zin van het
woord. Gods ideale mens zien we alleen in Jezus van
Nazareth. In Hem eerst en in Hem alleen op
volmaakte wijze, was er een waar Mens op aarde te zien. God meet alles
beproevingen en tucht van het leven, door Zijn lijden in een gevallen
af aan Hem, niet aan de zondeloze Adam en wij moeten hetzelfde doen.
wereld. Door alle beproevingen van het leven en aanvallen van de satan
Gods plan en doel voor de mens werd nooit in Adam gerealiseerd.
heen, leefde Hij in gehoorzame afhankelijkheid van Zijn Vader. Hij
Alleen Jezus kon gekroond worden.
openbaarde een soort mens zoals nog niet eerder op aarde te zien was
De Heere Jezus is de unieke God-Mens, maar het is veelzeggend dat
geweest in alle volmaaktheid, toch in zekere mate te zien in elke
Zijn favoriete titel voor Hemzelf was “Zoon des mensen”. Dit
wedergeboren gelovige.
onderstreept wat wij willen zeggen dat Hij gekomen is om Gods doel in
De betekenis van Zijn verheerlijking op de berg, zo'n zes maanden
de schepping van de mens te realiseren, om de waarachtige Mens hier
voor het kruis, ligt hierin dat Hijzelf Gods doel voor de mens bereikt
op aarde te zijn. Dit verklaart zulke teksten als: “Tijdens zijn dagen in
had. Het was geen demonstratie van Zijn godheid. Hij, als mens, was nu
het vlees heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid
het volmaakte vat waardoor de heerlijkheid van God scheen. “Zijn
geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt,
gelaat straalde als de zon.” De heerlijkheid van God werd gezien in het
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil
aangezicht van Jezus Christus. Hier, op de berg, zien we volmaakt
geworden.” Dit lijkt een vreemd vers op het eerste gezicht. Hoewel Hij
menszijn verheerlijkt. Gods doel met de schepping van de mens was nu
“zonder zonde” is, werd Hij volmaakt, bereikte Hij het einde door de
bereikt in Zijn Zoon. God had nu één Mens in wie Zijn ideaal
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werkelijkheid was geworden. Nu had de Heere Jezus zelf meteen naar
de hemel kunnen gaan. Zijn hemelvaart had wat betreft Hem meteen
plaats kunnen vinden, maar Hij was gezonden om een weg ter
ontkoming te ontsluiten voor zondaren, en dus daalde Hij af van de
berg om een “uitgang” (Luc. 9:31; letterlijk Exodus) voor ons tot stand te
brengen, zodat wij met Hem zouden zijn, om zo “vele zonen tot
heerlijkheid te brengen.” Alleen als de Zoon stierf, kon er sprake zijn
van vele zonen. “Tenzij een graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft
zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort” (Joh.
12:24). Als wij nadenken over wat dat voor ons inhoudt, moet het ons
duidelijk zijn dat heiliging niet slechts een kwestie is van het volmaakte
karakter van Christus in ons uitwerken, maar ook ons anders te maken
zodat wij leven als Hij. Zijn menselijk leven had een andere basis, Hij
leefde anders dan wij van nature leven. Ik wil twee dingen noemen:
Al Zijn bronnen waren in de Vader. “Ik leef door de Vader” “Ik kan
van Mijzelf niets doen”. Het is duidelijk dat Hij niet afhankelijk was van
Zijn eigen natuur, natuurlijke middelen van deze wereld om in Zijn
behoeften te voorzien, maar van Zijn Vader, ook al gebruikte deze
gewoonlijk natuurlijke middelen. In Zijn verzoeking in de woestijn
weigerde Hij stenen in brood te veranderen na veertig dagen en
nachten gevast te hebben. Hij week niet af van Zijn gehoorzame
afhankelijkheid om Zich te redden. Hij wist dat Zijn Vader zou
voorzien. Er waren tijden dat Hij “de nacht doorbracht in het gebed tot
God”. Normaal at Hij en sliep, want dat was de wil van de Vader, maar
Hij had het niet nodig als Zijn Vader soms de natuur terzijde stelde. Het
zou natuurlijk zinloos voor ons zijn om te proberen Hem na te doen.
Zijn leven kan alleen in ons werkzaam zijn door de Heilige Geest. Zijn
bronnen waren dus in Zijn Vader. Maar wij daarentegen hebben altijd
de neiging om de natuurlijke gang van zaken als vanzelfsprekend te
zien. Ja, wij kijken eerst naar het natuurlijke. We zien niet op tot de
Vader en raadplegen en vertrouwen Hem voor alles. Maar al te vaak
zijn onze gebeden formeel. We leven gewoon niet zoals Jezus.
Tevens zocht Hij ook de leiding van Zijn Vader in alle dingen. Hij
handelde altijd onder de heerschappij van de hemel. Hij nam geen
onafhankelijke beslissingen of maakte Zijn eigen keuzes, zonder er met
Zijn Vader over te spreken. Hij leefde in voortdurende gemeenschap

met Zijn Vader, altijd de dingen van Zijn Vader behartigend. Hij wilde
geen “privéleven”, los van de Vader. Zijn geestelijk leven was geen
part-time, zoals zo vaak bij ons. Zijn hele dagelijkse leven werd in
contact met Zijn Vader geleefd.
Hij werd op geen enkele wijze door mensen geleid of door de ideeën
en wegen van de wereld, maar alleen door Zijn Vader. Zijn hele leven
als mens werd geleid en in stand gehouden vanuit de hemel
dat was
Zijn positie ten aanzien van Zijn Vader. Dit betekende voor de eerste
dertig jaar van Zijn leven een heel gewoon alledaags leven in Nazareth;
Hij hielp in het gezin en werkte mee in de zaak; niets spectaculairs, maar
toch was dit de wil van Zijn Vader als voorbereiding voor slechts drie
jaar van openbare bediening, die uitliepen op Zijn grootste taak, het
kruis.
Het is belangrijk om de betekenis van de verborgen dertig jaar in
Nazareth te begrijpen. De manier van leven van de Heere Jezus omvat
het hele leven. Hij was evenzeer in contact met de Vader en deed Zijn
wil in de timmermanswerkplaats en het doen van de klusjes in huis als
dat Hij de schare toesprak en de 5000 voedde. Wij hebben de neiging om
een scheiding te maken tussen “het gewone leven” en “het dienen van
de Heer”. Wij zien full-time dienst als iets veel hogers en denken dat iets
minder op de een of andere manier tweede keus is. We denken dat hoe
meer we druk zijn met christelijke activiteiten, hoe meer we de Heere
behagen. De dertig verborgen jaren tonen aan hoe mis we het hebben.
Elke christen behoort full-time voor de Heere te zijn, de hele dag en elke
dag in alles wat hij doet. Elke dag leven in het middelpunt van Zijn wil,
in gemeenschap met Hem. Dit is het enige wat er toe doet. Dit was Jezus'
leefwijze.
Uiteraard had Hij een menselijke natuur zonder zonde en daarom
een volmaakte gemeenschap met Zijn Vader. Als wij echter in Hem
blijven en de Heilige Geest ongehinderd Zijn werk in ons kan doen,
mogen wij groeien in deze gemeenschap met de Vader. “Want gij zijt
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.”
Mat. 17:2,5; Lucas 2:49, 3:22, 4:1-14, 6:12, 9:22,31, 10:21, 17:30, 19:10, 22:69;
Joh. 5:19,30, 6:38,57, 10:25,37,38, 12:24, 14:9-11; Hand. 1:2, 2:22, 10:38;
2 Cor. 4:6; Ef. 2:15; Col. 1:15, 3:3; Fil. 2:5-11; Heb. 4:15, 5:7-10, 7:28; 1 Pet. 2:9
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8

DE TWEE MENSELIJKE GESLACHTEN
DE OUDE MENS EN DE NIEUWE MENS

We willen nu zien hoe Gods plan van verlossing in ons leven
uitwerkt en eerst even terugblikken.
Krachtens onze geboorte behoren we bij een door God
verworpen geslacht voor wie de weg tot de boom des levens, het
eeuwige leven en Gods doel met de mens is toegesloten. Wij zijn
verbannen. Wat wij beschouwen als onze goede punten en onze
betere eigenschappen, tellen niet voor God. Zijn standaard is
volkomenheid. “Er is geen onderscheid. Want allen hebben
gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”
De Heere Jezus heeft niet alleen vergeving mogelijk gemaakt
door Zijn vergoten bloed, maar ook een genadige uitweg voor ons
gemaakt in Zijn kruis. Daar stierf een verworpen mensengeslacht
van Gods kant bezien. In Zijn opstanding heeft God een nieuw
begin gemaakt. Nu Hij in Zijn Zoon de mens had zoals Hij hem
wilde toen Hij Adam geschapen had, schept Hij nu een nieuwe
mensheid in Hem. De Heere Jezus kon van Zichzelf zeggen: “De
overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets.” Omdat Hij
zonder zonde was, was er niets in Hem waar de satan zijn vinger bij
kon leggen. Ons probleem is dat de duivel een voet in ons leven
heeft, een bondgenoot in ons hart. Wij delen in zijn opstandige
natuur. Daarom zei de Heere Jezus bij zekere gelegenheid tegen
hen die Hem verwierpen: “Gij hebt de duivel tot vader” en daarom
beschrijft Johannes deze gevallen mensheid als “de kinderen van
de duivel”. Inderdaad ernstige woorden met ernstige gevolgen.
Wij moeten sterven uit het oude geslacht en opnieuw geboren
worden in het nieuwe. Eén met de Heere Jezus in Zijn dood sterven
wij, één met Hem in Zijn opstanding leven we opnieuw. Er zijn nu
twee menselijke geslachten, dat is tweeërlei soort van mensen.
Verlossing is een kwestie van overgebracht worden van het ene
geslacht in het andere. De Heere Jezus is de Eerste, het Hoofd van
dit nieuwe geslacht, de Oudste in een grote familie, “de
Eerstgeborene onder vele broeders”. Door Hem en in Hem brengt
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A
DE TWEE MENSELIJKE GESLACHTEN
DE OUDE

DE NIEUWE

ADAM

CHRISTUS

CHRISTUS
CHRIST

SOUL
ZIEL

GEEST
GEEST
LIC

LI

HAAM

Verworpen

Weg ter ontkoming

ZIEL
CH AAM

Aanvaard

B
LEGT AF
‘DE OUDE MENS’

DOET AAN
‘DE NIEUWE MENS’

De mens in zonde
Zondig vlees
Verloren gaand

De mens herschapen
Christusgelijkvormig karakter
Christusgelijkvormig in elk opzicht

CHRISTUS
CHRIST

SOUL
ZIEL

GEEST

SPIRIT
GEEST
LI

L I BODY
CH AAM
Een gevallen schepping

Weg ter ontkoming

ZIEL
CH AAM

Een nieuwe schepping

God nu “vele zonen tot heerlijkheid”.
Deze twee diagrammen benadrukken twee dingen. Allereerst in
diagram A is de situatie, naar Gods oordeel, zo dat er een geslacht is,
een mens, mensheid, die niet deugt en verworpen is, verjaagd van Gods
aangezicht, afgerekend, gekruisigd met Christus aan Zijn kruis. Daar is
Adam en zijn zelfgerichte geslacht tot een eind gekomen. Dus zijn wij
in Christus allemaal gestorven. Maar er is een ander soort mens, de
Christus-mens, die volkomen aanvaardbaar voor God is en opgewekt
is met Christus in Zijn opstanding. Voor allen die één zijn met Hem is er
een heerlijke toekomst.
In de tweede plaats, in diagram B moet dit feit gezien en uitgewerkt
worden in ons door de Heilige Geest als wij met Hem samenwerken.
Bekering betekent niet alleen dat we de noodzaak zien van
zondevergeving, maar ook dat we echt aanvaarden, in het diepst van
ons hart, dat er in ons geen goed is, dat we rebellen zijn en van nature
onverbeterlijke zondaars en dat de Heere ons radicaal moet
veranderen. Alleen woorden of verstandelijke beaming van de
afschuwelijke waarheid over onszelf is geen echte bekering. We moeten
iets beseffen van de afschuwelijke waarheid over onszelf. We moeten
zien dat we met Christus gestorven zijn aan het kruis en dat we
daarmee niet meer betrokken zijn bij en deelgenoot van het oude
geslacht, en dat wij met Christus zijn opgewekt en daardoor behoren bij
Gods nieuwe mensheid.
Paulus gebruikt de beeldspraak van kleren “aandoen” en
“uittrekken” (afleggen) om deze grote verandering te illustreren en
spreekt over deze twee geslachten en hun natuur als “de oude mens” en
“de nieuwe mens”.
In Colossenzen 3:9 en 10, nadat Paulus enkele zonden genoemd
heeft die de oude mens doet, doet hij een beroep op deze christenen om
zich als christen te gedragen met het feit dat zij bij hun bekering “de
oude mens” hebben uitgedaan, het oude zelfleven, de oude natuur met
zijn gewoontes, en de nieuwe mens hebben aangetrokken, “de nieuwe
natuur die voortdurend vernieuwd wordt … naar het beeld van Zijn
Schepper …” Toen ze tot de Heere kwamen hadden ze zich bij dat
nieuwe geslacht gevoegd, maar gedroegen zich nog steeds als leden
van het oude. Hier beroept Paulus zich op het beslissende feit van wat
er aan het kruis gebeurd was en hun aanvaarding daarvan bij hun

bekering en doop. De waarachtige doop is een beslissende daad van
belijdenis en toewijding aan Gods nieuwe orde. Het is een duidelijke
verklaring van waar iemand staat.
In Efeze 4: 22 tot 24 is zijn beroep op deze christenen dit beslissende
feit in hun leven uit te werken. “…de oude mens aflegt die ten verderve
gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de
geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet die naar God
geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” Met andere
woorden, hij roept ze op om voortdurend hun verbondenheid door
geboorte met het Adamsgeslacht te verloochenen en voortdurend te
leven als leden van het nieuwe geslacht, als leden van Christus, door de
kracht van de Heilige Geest.
Er zijn nog veel andere soortgelijke teksten die we misschien het
best samen kunnen vatten met Romeinen 13:12, 14: “Laten wij dan de
werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts …
Doet de Heere Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees zodat
begeerten worden opgewekt” en met Galaten 3:27: “Want gij allen, die
in Christus gedoopt zijt hebt u met Christus bekleed.”
We zien hier dus een oproep om in het licht van het kruis positief te
handelen als gelovige. De situatie zoals we die zien in diagram A moet
praktisch uitgewerkt worden. Net zoals die in diagram B. “Bewerk uw
behoudenis dus met vreze en beven.” Er is geen plaats voor passiviteit
of afdrijven in het christelijk leven.
“DOE de nieuwe mens AAN … LEG de oude mens AF. LEG af de
werken der duisternis … Doet aan de wapenen des lichts … Doe de
Heere Jezus Christus aan … door de geest de werkingen des lichaams te
doden. BEWERK uw behoudenis met vreze en beven … en als we
hierop ingaan en actief meewerken, zullen we merken dat de Heilige
Geest ons ertoe in staat stelt. “De bijstand van de Heilige Geest … want
God is het die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u
werkt. “
“En weest daders des woords en niet alleen hoorders; dan zoudt gij uzelf
misleiden.” Jacobus 1:22.
Joh. 8:44, 14:30; Rom. 3:22-23; 6:1-11, 8:13,29, 13:14; 2 Cor. 5:21; Ef.6:11;
Fil. 1:19, 2:12,13; Col. 1:13; 1 Thes. 5:8; Heb. 2:10, 4:15, 12:1,2;
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DE NIEUWE GEBOORTE:
“UIT GOD GEBOREN”
“JEZUS IS HEER”

Het is cruciaal dat we niet alleen de nieuwe geboorte ervaren, maar ook de betekenis en
aard daarvan begrijpen. Het is een daad van God, waarbij Zijn eeuwig leven de menselijke
geest binnenkomt en wij uit God geboren worden. Als wij de Heere Jezus ontvangen, dan
eten we om zo te zeggen van de boom des levens en worden deelgenoot van de goddelijke
natuur, want … “God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de
Zoon heeft, heeft het leven …” Door wedergeboorte worden we één gemaakt met de Heere
Jezus en gaan Gods nieuwe mensheid binnen. Er is geen andere weg. Godsdienstige
inspanning levert niets op. Als wij ingaan op het evangelie met berouw en geloof, als wij
Jezus alleen vertrouwen voor onze behoudenis, vindt er een wonder plaats in onze geest.
Wij zijn “uit God geboren”. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.”
Let op de verwijzing in het diagram waar staat dat we “geboren worden uit water en
geest.” Dit verwijst naar Ezechiël en herinnert ons aan het feit dat het reinigen van onze
zonde samengaat met het ontvangen van het nieuwe, eeuwige leven van de Geest van Jezus
Christus.
Eén belangrijk punt dat vaak verkeerd begrepen wordt, is de vraag van onze zekerheid
van het geloof. Er zijn er die zeggen dat het niet mogelijk is om die zekerheid te hebben en
dat het aanmatigend is om te zeggen dat je weet dat je behouden bent. Zulke mensen zijn
bijna zeker geen echte christenen omdat ze kennelijk het evangelie verkeerd begrepen
hebben en de basis van echte zekerheid, die de christenen in het Nieuwe Testament zeker
hadden. De ware christen heeft een door God gegeven zekerheid van behoudenis,
gebaseerd op Gods genade. Dit is geen aanmatiging, maar geloof dat behoudt. Maar wat is
het wezen van ware zekerheid? Het meest rechtstreekse antwoord uit de Schrift is
misschien wel Romeinen 8:16: “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods
zijn.” De ware christen weet gewoon dat hij uit God geboren is, dat hij levend is, dat er iets in
zijn binnenste veranderd is. Alles is nieuw. De uitwerking van dit besef, deze zekerheid,
verschilt van persoon tot persoon. Sommigen “springen van vreugd”, anderen gaan rustig
open als een bloem. Het is niet de uiterlijke beleving die belangrijk is, maar de innerlijke
realiteit van een door God gegeven zekerheid, die alleen in genade geworteld is. Een
kenmerk van elke ware christen is die zekerheid. Als die ontbreekt is het de vraag of die
persoon wel wedergeboren is. Alleen een verstandelijke instemming met enkele
bijbelverzen is niet voldoende en gevaarlijk zelfs.
Een ander belangrijk punt is het volgende: het is Gods bedoeling en wil dat Zijn Zoon in
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GEEST
ZIEL

LICHAAM

DE MENS IN NOOD
Johannes 1:12-13
Johannes 3:3-7

Handelingen 10:36
Romeinen 10:9-10

onze harten op de troon zit en dat wij van onze
nieuwe geboorte af vervuld zijn met de Heilige
Geest. De gedachte dat dit pas later komt heeft geen
solide bijbelse rechtvaardiging. Het is waar dat
velen niet binnengaan in de werkelijkheid hiervan
bij hun bekering en dan moet het later
plaatsvinden, maar dit is niet Gods bedoeling. Een
met de Geest vervuld leven hoort te beginnen bij de
bekering.

Een belangrijke reden voor deze verwarring, en de droevige
tegenstelling tussen wat het Nieuwe Testament zegt en wat christenen
in het algemeen ervaren, is dat het evangelie zoals het tegenwoordig
vaak gepredikt wordt, niet het Christocentrische en Christus
verhogende evangelie is dat de apostelen predikten, maar een bleke
schaduw ervan, voornamelijk op de mens gericht en daarbij aangepast.
Overbodig te zeggen dat een vals evangelie dat een valse Christus
verkondigt alleen maar valse christenen voortbrengt. We hebben het nu
niet in de eerste plaats over deze tragische toestand, maar over de
manier waarop het evangelie vaak door de gelovigen voorgesteld
wordt. Een verkeerd evangelie kan nooit een waar christen
voortbrengen, maar een zwak half evangelie, gedeeltelijk waar, met
oprechte bedoeling gepredikt, kan ten hoogste een zwakke babychristen voortbrengen, omdat de Heere menselijke factoren toelaat die
Zijn werk beïnvloeden. Het is het waarachtige, Christus
verheerlijkende evangelie dat van de menselijke kant uit gezien de
Heilige Geest de gelegenheid biedt om mensen tot een gezonde
wedergeboorte te brengen. Hoewel de Heere soeverein is in Zijn
handelen met ieder persoonlijk en ons falen kan overstemmen, is toch
het soort evangelie dat wij aan de mensen vertellen wel van grote
betekenis.
Kijk eens naar het evangelie zoals Petrus het op de Pinksterdag
verkondigde, de eerste keer dat het volledig gepredikt werd, toen zo'n
3000 werden toegevoegd aan de Heere en Zijn gemeente. Hij
verkondigde de heerschappij van Hem die gestorven en opgestaan was
en legde het hart der zonde bloot, rebellie tegen God en Zijn Zoon.
“God heeft Hem én tot Heere én tot Christus gemaakt.” Dat bracht
diepe overtuiging van zonde en waarachtig berouw en geloof, openlijk
beleden in de doop. Het gevolg was dat ze vergeving ontvingen,
wederom geboren werden en vervuld met de Geest. Ze werden
toegevoegd aan de familie van God, “en zij bleven volharden bij het
onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood
en de gebeden.” De Geest van de verhoogde Heere Jezus regeerde in
hun hart. De belangrijkste taak van de Heilige Geest is de realiteit van
de heerschappij van Christus over ons hele leven te vestigen. Uiteraard,
die 3000 waren in het begin “baby's in Christus”. Ze moesten leren hoe

ze vervuld konden worden “tot alle volheid Gods”, steeds toenemend.
Maar op dat moment waren ze zo vol als mogelijk in dat stadium. Ze
hadden een krachtige en gezonde nieuwe geboorte gehad. Dat is het
punt dat ik wil benadrukken. Toen het evangelie door Paulus aan de
Thessalonicenzen gepredikt werd, zien we dezelfde uitwerking en
respons, “…omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot
u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote
volheid.”
Het verwaterde evangelie, zonder waarachtig berouw, wat zo
populair is vandaag de dag, produceert op zijn best zwakke christenen
en in het ergste geval mensen, randgevallen, die denken dat ze christen
zijn en helemaal niet gered zijn, en ook talloze andere problemen. We
moeten terug naar het ware evangelie. Het gaat niet in de eerste plaats
om de nood van de mens waarin voorzien moet worden. Wij hebben
een ernstige fout gemaakt door het evangelie aan te passen aan de
mens. We zijn vergeten dat God alle zondaren redt op Zijn eigen
voorwaarden. Bekering is een echte “overname”, een capitulatie. De
heerschappij van Christus is niet iets extras, een optie. Het is een
kardinaal punt in onze behoudenis.
Als we zien dat bekering het begin hoort te zijn van een door de
Geest geleid leven, waarin de Heere Jezus Heer is, geeft ons dat houvast
in een tijd van veel verwarrend, tegenstrijdig, onevenwichtig en onbijbels onderricht over de noodzaak dat iedereen nog een tweede
ervaring na zijn bekering moet hebben. Het ware evangelie brengt
gezonde wedergeboortes voort, waarvan het belangrijkste kenmerk is
dat het hart weet, accepteert en belijdt dat Jezus Heer is. Je kunt niet
zeker zijn of iemand wel echt wedergeboren is voordat er bewijs is dat
Jezus Heer is in zijn leven. Als je zo goed begint, zijn de vooruitzichten
goed, nog een andere ervaring is onnodig, want de Heere heeft
daadwerkelijk de heerschappij op Zich genomen. Een goed begin is van
cruciaal belang.

Joh. 1:12,13, 3:3,5-7; Hand. 2:22-42, 10.36; Rom.10:8-10; 1 Cor. 6:17,
12:3; 2 Cor. 5:17; Ef. 2:8-10; 1 Thes.1:56; Tit. 3:4-7; 2 Pet. 1:4;
1 Joh. 5:11,12,19; Ezech. 36:25-27.
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Gevormd naar het beeld van Zijn Zoon . . . De Eerstgeborene onder vele broederen
We hebben in het vorige hoofdstuk stilgestaan bij de
betekenis van de nieuwe geboorte. Nu willen we iets
zeggen over de uitwerking daarvan in heiligmaking,
de verandering van ons leven. Het is duidelijk dat er
geen verandering kan zijn zonder wedergeboorte.
Zoals we zullen zien in hoofdstuk 12 zijn er andere
GEEST
aspecten van heiligmaking, maar we willen ons nu
richten o het meest fundamentele, omdat dat te maken
GEEST
ZIEL
heeft met een verandering in het diepst van ons hart,
ZIEL
L I C H A AM
L
I C H AA M
van wat we van nature zijn naar het beeld van Christus.
We willen stilstaan bij twee van de vele
schriftgedeelten hierover, Romeinen 8:29 en 2 Cor. 3:18.
Veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid
In Romeinen 8:29 lezen we dat Gods plan is dat wij
Deelgenoten van Zijn heiligheid
gelijkvormig worden aan het beeld van Zijn Zoon,
opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele
broeders. God schept een nieuw mensengeslacht zoals
Zijn Zoon, “een uitverkoren geslacht”. God heeft alleen een volmaakt mens
is Gods grootste werk wat Hij ter hand heeft genomen om ons
in de Heere Jezus en in niemand anders. Hij verlangt een grote familie van
gelijkvormig aan Zijn Zoon te maken. En dit werk vindt zijn
zonen (de gemeente) te hebben zoals Hem de oudste. God brengt “vele
voltooiing in de grote dag der opstanding, wanneer zelfs ons
zonen tot heerlijkheid”. Dit is het belangrijkste in het christelijk leven, dat
lichaam “gelijkvormig gemaakt is aan Zijn verheerlijkt lichaam …”
deze verbazingwekkende transformatie in ons doorgaat, niet alleen in ons
In 2 Corinthiërs 3:18 lezen we dat “wij allen, die met een
karakter, maar ook in ons hele wezen en leven. In hoofdstuk 5 en 7 hebben
aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des
we gezien dat de Heere Jezus niet alleen anders is dan wij in karakter, maar
Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van
ook in Zijn aard, met andere woorden Hij heeft eeuwig leven en toont dit
heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”
leven in de manier waarop hij leefde. Wat Zijn karakter betreft is Hij
Hier zien we twee geheimenissen van dit grote werk van
bijvoorbeeld onzelfzuchtig, zonder enig eigen belang, maar wij zijn
gelijkvormig gemaakt worden.
daarentegen zo overduidelijk van nature op onszelf gericht. Maar Hij leefde
Van onze kant moet er sprake zijn van een “weerspiegelen van
ook vanuit een andere basis, anders dan wij en dat is niet zo voor de hand
de heerlijkheid des Here”, een voortdurend “op Jezus zien”, ons
liggend en weinig begrepen. Hij leefde Zijn hele leven als Mens, in
concentreren op Hem. Johannes zegt: “Wij hebben Zijn
gemeenschap met en gehoorzaamheid aan Zijn Vader in alle dingen en te
heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid”. Paulus
allen tijde. Hij belichaamde en openbaarde waarachtig geestelijk menszijn.
zegt: “God … heeft het licht doen schijnen in onze harten om ons te
In de Heere Jezus zien we wat God bedoelde toen Hij de mens schiep. Dit
verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht
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van Christus.” Als de ogen van ons hart op Hem gericht zijn, als we
Hem zien door de Schriften, als wij actief er op ingaan in geloof en
gehoorzaamheid, dan worden wij veranderd. Het is door de bijbel,
Gods Woord, dat Christus aan ons hart bekend gemaakt wordt. Alleen
als onze kennis en ervaring van de Heer stevig verankerd is in Zijn
Woord, zullen we kunnen standhouden in de beproevingen van het
leven.
Van Gods kant daar is Zijn genadig werk in ons. Wij kunnen onszelf
niet veranderen. Het is vergeefse moeite om te proberen Christus te
imiteren. Alleen de Heilige Geest kan ons veranderen en dat doet Hij als
wij op Jezus blijven zien. Wij kunnen bijvoorbeeld proberen geduldig te
zijn. Je lippen stijf op elkaar houden als ze je uitdagen is niet hetzelfde
als helemaal geen reactie hebben. Het eerste lukt ons misschien nog
wel, maar het tweede nooit. Dat is een vrucht van de Geest, het karakter
van Christus in ons ingewerkt. We kunnen een schijn van nederigheid
of andere eigenschappen van de Heere Jezus ophouden, maar het is niet
echt, slechts imitaties. De werkelijkheid wordt slechts in ons uitgewerkt
door de Geest. De Heere Jezus was soms boos en Hij kon
verontwaardigd zijn, maar Hij reageerde nooit in boosheid of ongeduld
op de bitterste uitdaging. “Die als Hij gescholden werd, niet
terugschold en als Hij leed niet dreigde”, maar Hij zei daarentegen:
“Vader, vergeef het hun.” Zo ontmaskert Hij ons.
Als wij aan dit aspect van Christusgelijkvormigheid de vele andere
aspecten toevoegen, zoals volledige overgave aan de wil van de Vader,
beginnen we te zien wat heiligmaking veranderd worden naar het
beeld van Christus in werkelijkheid is. Om Christus gelijkvormig te
zijn is veel, veel meer dan vriendelijk zijn en liefdevol, geduldig
enzovoort. Het wordt gereduceerd tot weinig meer dan
menslievendheid voor hen die in nood verkeren. Maar het omvat alles
wat Jezus is. Hij is niet alleen degene die kleine kinderen liefhad en
“toen Hij de schare zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen,
daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder
hebben” (Mat. 10:37 ???), maar ook degene die twee keer het Huis van
Zijn Vader reinigde, in gerechtvaardigde verontwaardiging en heilige
ijver en veel meer.
We noemen dit allemaal om de diepte van de verandering die nodig

is in ons leven aan te geven, niet om te suggereren dat we passief
wachten totdat het gebeurt. Integendeel, we moeten erop toezien dat
onze wil volledig aan Gods kant staat. We moeten proberen (zoeken) in
elke situatie te handelen zoals we weten dat de Heere wil hoe wij
handelen, in afhankelijkheid van Hem en niet naar onze eigen natuur.
Wij moeten uitvinden dat Zijn genade voldoende is, ook als wij getart
worden. Wij jmoeten de trots en het ongeduld van ons hart afwijzen.
Wij moeten zoals Henoch met God wandelen. De transformatie komt
niet tot stand door passiviteit, door op de Heere te wachten dat Hij ons
veranderen zal, maar door actieve gehoorzaamheid aan Zijn wil. Als
wij Zijn wil doen, als wij ons voortdurend aan Hem aanpassen, aan Zijn
gedachten en wegen, zullen we veranderd worden. Naarmate de jaren
verstrijken zien we geleidelijk aan iets van deze verandering en als Hij
klaar is met Zijn werk in ons, zullen we echt nederig, geduldig en in elk
aspect op Christus lijken.
Het woord “veranderen” in 2 Cor. 3:18 vinden we ook in Mat. ??? bij
de verheerlijking op de berg. Bij die bijzondere gelegenheid werd “de
heerlijkheid van God” gezien “in het aangezicht van Jezus Christus”.
Wij moeten ook veranderd worden naar Zijn beeld. Het is onze
bestemming om Hem gelijkvormig te worden in Zijn verheerlijkte
mensheid.
Hetzelfde Griekse woord wordt in Rom. 12:1,2 vertaald met
“hervormd”; “hervormd door de vernieuwing van ons denken”. Deze
verzen helpen ons op de weg van heiligmaking. “Stel uw lichamen tot
een levend, heilig en Gode welgevallig offer … en wordt niet
gelijkvormig aan deze wereld … wordt hervormd door de vernieuwing
van uw denken.” Als we ons lichaam zien als een tempel van de Heilige
Geest en onszelf volledig en voor altijd aan God geven, als we weigeren
om gevormd te worden door de wereld om ons heen in gedachten,
interesses en ambities, en als we de Heere ons denken laten
vernieuwen, en ook ons gedrag, onze hele manier van doen, dan gaat
dat grote wonder van vernieuwing en verandering door tot
volmaaktheid.

Mat. 17:2; Mar. 6:34, 10:14; Luc. 23:34; Joh. 1:14; 2 Cor. 4:6; Gal. 5:22,23;
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11 RECHTVAARDIGMAKING
DOOR GELOOF, DOOR GENADE
Het levenslange werk van verandering van de Heilige Geest hangt ten
nauwste samen met rechtvaardigmaking, een positie van rechtvaardigheid
die God ons geeft bij de nieuwe geboorte. Als wij gerechtvaardigd zijn door
het geloof, geeft God ons een nieuwe positie als een vrije gave,
onmiddellijk. Het wonder van de nieuwe geboorte en rechtvaardigmaking
gaan samen en leiden tot heiligmaking. Heiliging duurt ons leven lang,
rechtvaardiging een moment. Rechtvaardiging heeft te maken met onze
reactie als zondaar ten aanzien van een heilig God. Het heeft te maken met
het probleem van onze positie ten aanzien van Hem. Als wij op onze eigen
grond staan als niet vergeven zondaars, zijn we veroordeeld en verloren.
Maar als wij Gods vrije en onverdiende gave van verlossing aannemen,
geeft Hij ons een nieuwe positie als vergeven zondaars. Het is noodzakelijk
dat we duidelijkheid hebben op dit punt. We kunnen in één ogenblik
vergeving krijgen, met God verzoend worden en eeuwig leven ontvangen,
maar het veranderingsproces duurt ons leven lang. Hoewel we wat onze
staat betreft nog steeds zondig zijn (zie diagram B), zijn we kinderen van
God en zo ziet Hij ons ook.
We kunnen het zo zeggen: Voor de rechterstoel van God in de hemel
staan we voor een heilig God en zijn als opstandelingen en wettelozen ter
dood veroordeeld, maar omdat Jezus het volmaakte leven geleefd heeft dat
zij hadden moeten leven, en Hij in onze plaats voor onze zonden gestorven
is, zijn wij ontslagen van de wet, niet schuldig verklaard en vrijgezet. Zijn
vergoten bloed maakte onze vergeving mogelijk en Zijn rechtvaardig leven
onze vrijspraak. Wij kunnen vrij het gerechtsgebouw verlaten, vrij om het
nieuwe leven dat we van God bij onze wedergeboorte ontvangen hebben, te
leven. Dit is de betekenis van gerechtvaardigd worden. Hoewel we nog
steeds kunnen zondigen, ziet God niet meer naar onze zondigheid, naar
onze staat (B). Hij ziet op het kostbare bloed van Christus en naar Zijn
volmaakte leven, waardoor we als het ware gedekt zijn (A). Dit wordt ons
toegerekend. Alleen dit maakt het mogelijk dat een heilig God met ons
omgang kan hebben. We doen er goed aan dit te onthouden. Hoewel we
Zijn kinderen zijn en Hem Vader noemen, is dit alleen mogelijk door Zijn
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wonderbare genade. Dit moet ons bewaren voor aanmatiging en
te grote familiariteit (vrijpostigheid).
Deze wonderbare genade die de zondaar vrijelijk vergeeft en
rechtvaardigt op de grond van geloof alleen, is het kenmerk dat

het echte christendom onderscheidt, “het geloof van Jezus”. Elke
andere godsdienst, inclusief het valse christendom, vraagt je voor je
behoudenis te verdienen, ervoor te werken in zekere mate.
Ware rechtvaardigmaking leidt uiteraard tot heiligmaking. Je kunt
je afvragen of iemand wel gerechtvaardigd is als hij niet groeit in
heiligheid. Zo is ook ware heiligmaking alleen mogelijk als de
uitwerking van rechtvaardigmaking. Er zijn velen die hun uiterste best
doen zichzelf te heiligen, de geboden te houden, Christus na te doen om
zich zo te rechtvaardigen. Dit is een ernstige misvatting. Heiliging is
alleen mogelijk door het werk van de Geest, niet door eigen inspanning.
Het is geworteld in rechtvaardigmaking. Omdat wij uit genade en door
geloof gerechtvaardigd worden, werken we samen met de Heere in
onze heiligmaking. Rechtvaardiging en heiligmaking zijn een
onafscheidelijke tweeling. God gedoogt de zonde nooit of laat ons
zomaar vrij gaan. Zonde is ernstig. God vergeeft en rechtvaardigt ons
alleen als een begin van Zijn veranderend werk in ons. We moeten
uitkijken dat we de zonde niet verontschuldigen of tevreden zijn met
onze toestand. De vergeving van zonde is een wezenlijke eerste stap om
ons te veranderen. De Heere aanvaardt ons zoals we zijn, maar niet om
zo te blijven.
Het bloed van Christus maakt niet alleen onze vergeving mogelijk,
maar het is ook het antwoord op een schuldig geweten, iets waarmee de
moderne psychologie zich zo bezighoudt. Terwijl de Heilige Geest
eropuit is mensen ongelukkig te maken over hun zonde, zodat ze de
Heiland zoeken, maakt de duivel overuren om dit te ondermijnen, de
zonde weg te redeneren zodat de mensen er zich niet druk over maken.
Het ware antwoord, Gods antwoord, op ons schuldbesef, is het bloed
van Christus. Maar de mens probeert altijd weer de zonde en de
gevolgen daarvan weg te redeneren. Omdat Jezus gestorven is, en
alleen daarom, is het niet nodig om een schuldig geweten te hebben, als
we ons aan Hem hebben overgegeven.
We hoeven ook niet bang te zijn voor de beschuldigende vinger van
de duivel als we ons bewust worden van onze zondigheid. Het heeft
geen zin om met hem te redetwisten. Wij moeten hem op het bloed van
Jezus wijzen, dat ons reinigt van alle zonde. Zonder Zijn bloed zou de
duivel voor de hemelse rechterstoel een niet te weerleggen punt

hebben. God zou hem gelijk moeten geven en ons voor eeuwig
verbannen. Maar omdat “Jezus onze Heere … overgeleverd is om onze
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”, heeft de duivel
geen poot om op te staan. Hij kan niets beginnen omdat wij
gerechtvaardigd zijn en vrijgemaakt. Maar u vraagt: “Wat gebeurt er
als een christen in zonde valt?” Natuurlijk, we hoeven niet meer te
zondigen, want God heeft een weg ter ontkoming gegeven in het uur
van verzoeking. Maar, “Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een
voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een
verzoening voor onze zonden”, en “Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid”. Merk op dat Johannes hier schrijft
aan christenen, niet aan de wereld in het algemeen. Alleen de
wedergeboren christen heeft een voorspraak bij de Vader. Het is voor
een ongelovige zinloos om zijn zonden zo nu en dan in algemene zin te
belijden en te verwachten dat ze vergeven worden, zonder zich over te
geven aan Gods Zoon. Maar voor de ware christen is het nodig dat hij
een duidelijk inzicht heeft in de wonderbare waarheid van de
rechtvaardigmaking als de Heere hem verder leidt op de weg van
heiligmaking en hij ontdekt iets van de zondigheid van zijn eigen hart.
Als je geneigd bent voortdurend naar binnen te kijken, lees dan dit
gedeelte nog eens weer.
Laten we tenslotte niet vergeten dat we niet meer van onszelf zijn
maar van Hem. Als rebellen leefden wij zoals we wilden en behaagden
onszelf. Nu zijn we van Christus en moeten we Hem behagen. We zijn
“gekocht voor God met Zijn bloed … gekocht en betaald … vrijgekocht
met het kostbare bloed van Christus en we zijn niet langer van onszelf.”
Hij is gestorven om ons voor Zich te hebben.
Het bloed maakt dus alle dingen mogelijk van vergeving en
wedergeboorte tot de hemelse heerlijkheid. En Zijn gerechtigheid, Zijn
heilig, rechtvaardig leven wordt ons “toegerekend” om ons te dekken
tijdens het levenslange proces van veranderd worden van heerlijkheid
tot heerlijkheid.
Joh. 16:8-10; Rom. 4:24,25, 5:1,2, 6:23, 8:31-39; 1 Cor. 6:19,20, 10:13; 2 Cor.
5:9,14,15,18-21; Hebr. 7:25; 1 Pet. 1:18,19; 1 Joh. 1:5, 2:2; Op. 14:12.
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In les tien hebben we heiligmaking gezien als een
levenslang proces. In deze les gaan we twee andere
aspecten bespreken.
Heiligmaking wordt in de bijbel ook als een status,
een positie besproken. In 1 Corinthiërs 1:2 schrijft
Paulus aan de christenen in Corinthe als “geheiligden
in Christus Jezus, geroepen heiligen”. Nu hadden die
christenen een lange weg te gaan wat betreft de groei
in heiliging; het zijn de meest vleselijke christenen in
het Nieuwe Testament en toch schrijft Paulus aan hen
als “geheiligden” en “heiligen”. Deze woorden
hebben de dubbele gedachte van positie en conditie.
Wij krijgen een positie, een status als Gods kinderen
als heilig we zijn tevens in het proces van heilig
worden, zoals Hij. Wij zijn geroepen heiligen, maar
ook geroepen om heiliger te worden. De status moet
werkelijkheid worden.
Dit aspect heeft alles te maken met onze positie
van rechtvaardigmaking door genade. Als we
denken aan rechtvaardigmaking, denken we eraan
dat we vrijgemaakt zijn en gerechtvaardigd ten
aanzien van Gods heilige wet. Als we denken aan
heiligmaking, hebben we een status als Zijn kinderen
nu; we zijn van God. Paulus schrijft aan dezelfde
christenen: “Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij
zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de
naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest
van onze God.” Als God ziet hoe we eens zullen zijn,
ziet Hij ons als heilig, als Zijn kinderen, nu, terwijl het
werk van heiliging nog aan de gang is.
Maar heiligmaking kunnen we ook zien als een
dagelijkse wandel, een “wandel in nieuwheid des
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levens” en “te allen tijde vervuld met de Heilige Geest”. Op dit punt is er veel
verwarring, vooral in verband met heiligmaking als een levenslang proces, en daarom
willen we hier dieper op ingaan.
We willen proberen het probleem te illustreren door twee extreme zienswijzen
tegenover elkaar te zetten.
Sommigen houden vol dat heiligmaking alleen of grotendeels een levenslang proces
is, zodat het christenleven de neiging heeft een moeizame strijd tegen de wereld, het
vlees en de duivel te worden, een worsteling om heiliger te worden, meer als Christus.
Wie dit standpunt huldigen, kennen meestal weinig blijdschap en missen vaak de
zekerheid van behoud. Er is geen vreugde in hun ogen en de zekerheid en overwinning
ontbreken in hun leven. Hun leven wordt grotendeels bepaald door plichtsbesef, en
onder de wet zijn. Je kunt je afvragen of ze werkelijk wedergeboren zijn.
Aan de andere kant vinden we christenen die beweren dat we het doel kunnen
bereiken door een soort crisiservaring van de Geest, een soort doop in heiligheid of
geestelijke volheid. Zij denken dat we alles nu meteen in een ogenblik kunnen krijgen en

dat zij het al hebben. Deze leer zien we in verschillende vormen, en
komt vaak neer op een aanbod van een soort zondeloze volmaaktheid,
en is een gevaarlijke misleiding. “Indien wij zeggen dat wij geen zonde
hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.” Je kunt je
ook bij dezen afvragen of ze echt wedergeboren zijn, want één van de
gevolgen van de wedergeboorte is een toenemend bewustzijn van je
zondigheid.
Deze twee uitersten laten iets zien van het probleem, de verwarring
en gespannenheid zelfs onder echte christenen, over dit onderwerp van
heiligmaking en dagelijkse christelijke ervaring.
Wat zegt de bijbel hierover? Aan de ene kant tonen de verzen die we
aangehaald hebben en onderaan deze les vermeld staan, dat het
normale christelijke leven vitaal is, vol kracht, vreugde, vrede,
vrijmoedigheid en overwinning. Dat is wat de eerste christenen
kenmerkte. Dit is wat we in het Nieuwe Testament lezen. Deze teksten
zijn dus volkomen in strijd met de worsteling om hogerop te komen.
Aan de andere kant lezen we ook over “een zware last dragen …
zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten … in de druk … om raad
verlegen … vervolgd… ter aarde geworpen … de gemeenschap aan
Zijn lijden…” en over “de tuchtiging des Heren, opdat wij deelgenoten
zouden zijn van Zijn heiligheid.” Dus oppervlakkig overwinningsgeroep, zelfverzekerd en grotendeels emotioneel christendom zit er
evengoed naast. Een vreugdevolle geest van lofprijzing is niet hetzelfde
als emotionele opwinding. Ware christelijke zekerheid gaat altijd
samen met nederigheid.
Er is uiteraard een element van waarheid in beide opvattingen. Er is
veel wat nu voor ons klaar ligt en wat we hier en nu kunnen genieten,
maar er is ook veel waar we alleen stap voor stap in kunnen
binnengaan. In heiligmaking is er zowel crisis als geleidelijke groei, en
alle mogelijke ervaringen, allemaal door de Vader bedoeld om Zijn
plan in en door ieder van ons uit te werken. In het ware christelijke
leven zien we zowel crisis als ontwikkeling, blijdschap als tuchtiging,
lijden als heerlijkheid.
Elke voorstelling van het christelijke leven die niet de volgende drie
aspecten omvat is een onjuiste voorstelling van zaken en leidt
onvermijdelijk tot geestelijk verlies, misschien wel eeuwig verlies,

misleiding, depressie of desillusie:
1) Onze normale dagelijkse ervaring hoort te zijn dat wij de
algenoegzaamheid van Christus kennen Zijn overwinning, blijdschap
en vrede, die de zonde, ons zelfleven en omstandigheden te boven
gaan. Het gespikkelde gedeelte in het diagram staat voor het verjagen
van de duisternis door de kracht van Christus. Het is niet normaal dat
een christen alsmaar ploetert, en verslagen of terneergedrukt is. “Mijn
genade is u genoeg.”
2) Dit is meestal tegen de achtergrond van beproeving, druk, om raad
verlegen zijn en tuchtiging. Het diepe proces van heiligmaking maakt
dit essentieel. Er zijn geen kortere wegen naar echte geestelijke groei.
Instant christendom is vals! Oppervlakkig, emotioneel christendom,
met zijn nadruk op ervaringen, vindt dit aspect niet leuk en verwerpt
het, maar dat is levensgevaarlijk. De waarheid wint altijd. Als onze
fundamenten niet deugen, komt dat uiteindelijk aan het licht.
3) Soms laat de Heere ons door een “donkere tunnel” gaan; de zon
schijnt niet meer, het geestelijke weer wordt grauw en bewolkt en het
lijkt alsof Hij Zich teruggetrokken heeft. In zulke tijden blijft er niets
anders over dan leven door geloof onze ervaring, onze vreugde lijkt
dood. Het doel van God is dat we Hem op diepere wijze leren kennen.
Dit is ook nodig voor onze geestelijke groei. Hoewel we het liefst
zonneschijn hebben, zijn wolken toch heel belangrijk. Zonder wolken
geen regen. Zonder regen geen vrucht. Maar vergeet niet dat we alleen
maar door zo'n tunnel heengaan. Als een tunnelervaring aanhoudt,
dienen we hierover de Heere te zoeken in gemeenschap met anderen,
omdat de Heere ons alleen door een tunnel leidt.
Meestal gaan punt 1 en 2 samen, als wij “in Hem blijven”. Het ware
christenleven is in balans. Onze moeilijkheid om die bijbelse balans te
bewaren tussen heiligmaking als een levenslang proces en als een
dagelijkse wandel, verklaart veel van onze problemen. Ook de balans
tussen leer en ervaring, goddelijk initiatief en menselijke respons, op
onze eigen benen staan in de Heere en optrekken in gemeenschap met
anderen enzovoorts, is daarvoor verantwoordelijk.
Joh. 10:10, 15:1-5; Rom. 6:4,14, 8:29, 15:13; 1 Cor. 1:2, 6:11; 2 Cor. 1:8-10,
3:18, 4:7-12, 12:7-10; Ef. 5:18; Hebr. 12:1-13; 1 Pet. 1:6-8.
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CHRISTEN

DE GEEST VAN JEZUS CHRISTUS
WAAKT EN BIDT

De geestelijke groei en ervaring van een christen kunnen natuurlijk
belemmerd worden. Die zijn niet gegarandeerd of automatisch. Beide
hangen af van de vraag of de Heere onze medewerking wel heeft. We
willen nu stilstaan bij enkele dingen die een barrière of hindernis
kunnen zijn. Het feit dat wij verborgen in Christus zijn en dat Christus
in ons is, dat we één zijn met Hem, is geen garantie dat Gods plan met
ons leven ook gerealiseerd wordt, dat wat we in Hem bezitten, ook ons
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deel zal zijn in tijd of eeuwigheid. Onze medewerking is essentieel.
Eerst willen we kijken naar diagram B, waar we een barrière zien,
maar de verbinding met de Heere Jezus is niet verbroken. Zijn leven in
ons is niet volledig afgesneden, alleen beperkt. Wanneer wij eenmaal
echt wedergeboren zijn, zijn wij aan de Heere gehecht, voor altijd, maar
Zijn plan en doel met ons kan belemmerd worden en grotendeels
gemist. Uiteraard moeten we ons afvragen of we wel echt
wedergeboren zijn, als er geen bewijs is in geestelijke vooruitgang en
ervaring. De afvallige bevindt zich in een levensgevaarlijke en onzekere
positie. Het is duidelijk veiliger te veronderstellen dat er in dit geval iets

mis is en het in orde te brengen, dan er vanuit te gaan dat zulke mensen
behouden zijn omdat ze ooit een beslissing genomen hebben of de een
of andere ervaring hebben gehad, wanneer er nu geen innerlijk of
uiterlijk bewijs van is. Maar de mogelijkheid van een vertraging, een
blokkade, is heel goed mogelijk in hen die echt de Heere toebehoren. Op
dat punt willen we nu verder ingaan.
In de tweede plaats wil ik u erop wijzen dat de barrière niet alleen
het diepe, levenslange, onbewuste veranderende werk van de Heilige
Geest tegenhoudt (A), maar ook de dagelijkse ervaring en blijdschap
over het heil (C).
Laten we nu enkele van deze hindernissen eens bekijken:
1) Onwetendheid. Onwetendheid over Gods plan van verlossing en over
Zijn volledige voorziening van alles wat wij nodig hebben in Zijn Zoon,
heeft zonder meer ernstige gevolgen. Paulus toont zijn grote zorg
hierover in zijn gebed in Efeziërs 1:15-23. Hij verlangt dat deze
christenen geopende ogen hebben om Gods geweldige plan voor hen te
zien, en Zijn grote kracht om dat in hun leven uit te werken. Hij bidt
voor christenen, let wel, niet voor de ongeredden. Hij weet dat
christenen zoveel kunnen missen door onwetendheid. Om die reden
moet ieder persoonlijk ijverig de bijbel lezen en onderzoeken en is het
openen van de Schriften van levensbelang in het gemeenteleven.
2) Nalatigheid. Jacobus schrijft: “Weest daders des woords en niet alleen
hoorders; dan zoudt gij uzelf misleiden.” Hoe gemakkelijk gaan we
naar samenkomsten en horen toespraken en drijven dan af van wat de
Heere ons heeft laten zien. Hebreeën 2:1 en 3 waarschuwt ons hiervoor
en Petrus zegt: “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw
roeping en verkiezing te bevestigen.” Er zijn voortdurend
aansporingen in het Woord om waakzaam en ijverig te zijn. Niet alle
christenen verkrijgen hun erfenis in Christus. Voor eeuwig behouden
zijn is één ding; onze erfenis, die ons door Hem is geschonken in bezit
nemen, een ander. Zelfs Paulus beijverde zich om de beloofde prijs en
kroon te winnen.
3) Ongeloof. “Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos,
ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.” Dit is een
voortdurende bedreiging voor groei. Het hield Israël uit hun erfenis,
het Beloofde land. Hoe gemakkelijk sluipen er twijfels in ons hart,

twijfel aan de goedheid van de Heere in tijden van beproeving, of aan
Zijn macht ons door onze problemen heen te helpen of tot het einde van
onze pelgrimstocht te brengen. Alleen als we Hem vertrouwen zullen
we verder komen en Zijn algenoegzaamheid ervaren en ons verlustigen
in het overvloedige leven dat Hij heeft beloofd.
4) Ongehoorzaamheid. Ongeloof en ongehoorzaamheid hangen nauw
met elkaar samen (zie Hebr. 3:18,19) net als geloof en gehoorzaamheid.
De Romeinenbrief, die de volle omvang van onze verlossing ontvouwt,
begint en eindigt met een verwijzing naar “gehoorzaamheid des
geloofs” (1:5 en 16:26). Waarachtig geloof en gehoorzaamheid gaan
altijd samen. Ongehoorzaam zijn aan het Woord of aan wat de Heere
persoonlijk tot ons zegt, houdt alles tegen.
5) Verstikkende doornen. In de gelijkenis van de Zaaier lezen we dat iets
van het zaad tussen de doornen viel, die de groei verhinderden, en deze
doornen zijn “de zorgen van de wereld … het bedrog van de rijkdom, en
de lusten des levens”. Wat een hindernis kunnen deze dingen zijn! “De
zorgen van de wereld zorgen, bezorgdheid, vrees hoe vaak staat er
niet dat we niet bezorgd moeten zijn en niet bevreesd. “Weest in geen
ding bezorgd.” Vertrouwen en je bezorgd maken kunnen niet
samengaan. Dan “het bedrog van de rijkdom”. Wat een vloek is
begeerte, de hebzuchtige geest van deze wereld, onze liefde voor en
afhankelijkheid van geld en bezittingen, onze zelfzuchtige ambitie om
een positie in de wereld te hebben. Dan “de lusten des levens”, de
voorbijgaande pretjes en verlokkingen van deze wereld, de obsessie
van genot. Zelfs onze onschuldige huiselijke gemakken en pleziertjes
en de dingen die we graag doen, kunnen een strik zijn. Het is
veelzeggend dat deze drie dingen de wereld kenmerken.
Al deze dingen kunnen hindernissen zijn en onze groei en vreugde
belemmeren. Laten we waakzaam zijn dat we een open verbinding met
de hemel hebben, zodat Hij ongehinderd Zijn werk kan doen en wij
vruchtbaar en effectief zijn.
Mat. 6:19-34, 13:22, 26:41; Marc. 4:19; Luc. 8:14, 17:26-30, 21:26, 34-36;
Joh. 10:10,27-29; 1Cor. 6:17, 9:24-27; Gal. 3:5; Ef. 6:18; Fil. 1:19, 3:12-14,
4:6,7; Col. 2:19, 4:2; 1 Tim. 6:9,10; 2 Tim. 3:2,4; Hebr. 3:12-14, 4:11-13;
Jac. 1:22, 4:1-4; 2 Pet. 1:5-11.
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HET KRUIS EN DE HEILIGE GEEST
IN ONS DAGELIJKS LEVEN

We hebben gezien dat heiligmaking zowel onbewuste groei als bewuste ervaring omvat.
Wat betekent dit in de praktijk?
We hebben als christenen niet alleen de neiging gehad om water bij de wijn van het
evangelie te doen, maar ook hebben we de nieuwtestamentische openbaring van de aard
van het christelijk leven aangepast aan onze achtergrond, behoeften en ons temperament.
We hebben ook in veel opzichten een karikatuur van de ware gemeente gemaakt. We
moeten proberen de balans van nieuwtestamentische waarheid te ontdekken en te bewaren,
elk aspect daarvan tot zijn recht te doen komen en niet weg te redeneren of het belang van
bepaalde gedeelten die niet overeenkomen met onze ideeën en ervaring te bagatelliseren.
Paulus zegt dat hij niets nagelaten heeft te verkondigen, maar altijd de volle raad Gods
gepredikt heeft.
Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest binnen in onze geest om de leiding te nemen
en van daaruit gaat Hij ons hele wezen in toenemende mate veranderen. Hoewel het meeste
werk van de Geest onbewust gebeurt, is het christelijk leven toch meer dan dat. Het omvat
ook een echte, praktische en bewuste ervaring. In het Nieuwe Testament vinden we een
geestelijk bewustzijn en de daadwerkelijke leiding en kracht van de Geest, als deel van het
christenleven. Dat kun je niet weglaten. De Schrift moet altijd onze ervaring toetsen en niet
andersom.
Dit hebben we al gezien in het leven van de Heere Jezus hier op aarde. Hij ontleende alles
aan Zijn Vader en kreeg Zijn opdrachten van Hem. We lezen dat Hij Zijn hele leven onder de
heerschappij van de Geest leefde. Zijn leven bepaalt het christenleven “Gelijk Hij is, zijn ook
wij in deze wereld.”
Laten we duidelijk zijn. We hebben het niet over gevoelens en ook niet over mystieke
ervaringen, maar over geestelijke gevoeligheid. Mystiek behoort in feite bij de ziel, het
terrein van het gevoel. De Heilige Geest woont in onze geest, op een dieper niveau dan
gevoelens. Mystieke en emotionele ervaringen en geestelijk “levend zijn voor God”, liggen
mijlen ver uit elkaar. Toch worden ze vaak met elkaar verward. Vele niet-christenen hebben
ervaringen die niets te maken hebben met de Here. Zelfs christenen kunnen ze hebben en ze
verwarren met dat wat echt van God is. Maar het zou
wel heel vreemd zijn als we “tempels van de Heilige Geest” konden zijn en er totaal niet van
bewust. We moeten echter niet vergeten dat de mate waarin een christen werkelijk de
Heilige Geest in zijn ervaring kent en de kracht van Christus die op hem rust, de mate is
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waarin hij ook tegelijkertijd de betekenis van het
kruis kent, de dood van het zelfleven, en de
gemeenschap aan Zijn lijden. Laten we ook denken
aan het tragische einde van koning Saul en van

Judas. Beiden hadden bovennatuurlijke ervaringen. Deze bewijzen
niets. De duivel kan wonderen doen. Alleen als onze zelfzuchtige
menselijke natuur de verlammende kracht van het kruis kent, zijn we
veilig. Bewuste zwakheid bewerkt echte afhankelijkheid van de Heere
en een weg voor de Geest. Zoals Golgotha vóór Pinksteren kwam, zo
komt het kruis vóór de Geest in onze ervaring. “Met Christus ben ik
gekruisigd … Christus leeft in mij” is de juiste volgorde.
De dagelijkse heerschappij van de Heere in ons leven, grotendeels
onbewust, want “wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen”, vraagt
onze medewerking door 1) voortdurende overdenking van de
Schriften, 2) het zoeken van regelmatige gemeenschap met andere
leden van het huisgezin van God, 3) het bewaren van de innerlijke
vrede, ofwel het getuigenis van de Geest, dat we alleen kennen als we
blijven in geloof en gehoorzaamheid, en 4) het aanvaarden van Zijn
soevereine handelen in onze omstandigheden en verantwoordelijkheden, hoe moeilijk ook.
Merk op dat er een wereld van verschil is tussen werkelijk door de
Geest geleid worden en de onbijbelse en gevaarlijke gedachte die soms
onder woorden gebracht wordt als “ik voel me geleid…” of “ik voel me
niet geleid om dit of dat te doen”, omdat dit vaak gewoon betekent dat
wij doen wat we willen. Uiteraard worden we dan vaak misleid. We
moeten heel dicht bij de bijbel blijven, en acht slaan op de teksten in
Romeinen 8 en Galaten 5, waar gesproken wordt over “geleid door de
Geest” en “wandelen door de Geest”. Het verband laat zien dat Paulus
niet over leiding spreekt, maar over onze samenwerking met de Heere
tegen ons zondige vlees. Ook zijn er veel verwijzingen naar speciale
leiding in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld: “De Heilige Geest zei:
Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af …”, die we vinden bij specifieke
gelegenheden en niet in het leven van elke dag. We moeten daarom
voorzichtig zijn en niet verwachten dat we bewust geleid worden in alle
dagelijkse dingetjes. Als wij dicht bij de Heere blijven in geloof en
gehoorzaamheid, zullen we onbewust geleid en bestuurd worden door
Hem en dat is zelfs een groter wonder. We zouden kunnen zeggen:
meestal vliegt het vliegtuig op de automatische piloot. Als er specifieke
leiding nodig is, kunnen we op de Heere rekenen.
Er is een viervoudige check op onze leiding, die samen één geheel

vormt: 1) Het is altijd volgens de bijbel. Als we Zijn Woord
verwaarlozen, zoeken we de Heere tevergeefs over iets wat daarin
duidelijk genoemd wordt. Als we Zijn Woord verwerpen, hoeven we
verder niet Zijn leiding te verwachten. 2) Zijn leiding brengt altijd het
kruis. Het gaat bijvoorbeeld meestal in tegen wat wij van nature graag
zouden willen. 3) Het gaat altijd samen met geloof en gehoorzaamheid,
het antwoord van onze wil in plaats van van onze gevoelens. 4) De
broeders in onze gemeente zullen ermee instemmen dat het van de
Heere is.
Als onze leiding op één van deze punten faalt, is het naar alle
waarschijnlijkheid onjuist.
Een opmerking: in ons leven als Zijn gezin zullen we alleen Gods
gedachte kunnen ontdekken als we waarachtig toegewijd zijn aan Hem
als een levend Hoofd (zie diagram 18).
Het is de Heilige Geest die ons bekwaam maakt om de wil van de
Vader te doen. Hij geeft gaven en rust ons toe, zoals Hij verkiest, voor
onze speciale dienst in de gemeente. Daartoe moeten we Hem zoeken,
om zo volledig toegerust te zijn voor ons aandeel in Zijn lichaam.
Vergeet niet dat de Heilige Geest “de geest van Jezus” is, “de geest van
Jezus Christus”, de geest van Gods Zoon. Hij zoekt in Zijn dienst geen
eigen belang, heeft geen gave van Zichzelf te geven. Hij is alleen
gekomen om “de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus” uit te
delen aan Christus' gemeente. Laten we Hem niet bedroeven of
belemmeren. Laten wij te allen tijde met de Geest vervuld zijn.
In Johannes 4:14 vergelijkt de Heere Jezus de Heilige Geest met een
fontein van water die uit ons opspringt en zo in al onze nood voorziet.
In Johannes 7:37-39 wordt Hij vergeleken met een rivier, stromen van
levend water, die uit ons binnenste vloeien en ons zo maakt tot een
zegen voor anderen. In deze dorstige wereld kunnen wij verfrist en
vernieuwd worden en tevens kanalen zijn voor de rivier van God. De
Geest is gekomen om ons binnen te brengen in de volheid van Christus.
“Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade”.
Joh. 1:16, 10:27; Hand. 1:2, 2:42, 13:2, 16:6,7, 20:27; Rom. 6:4,11, 8:12-17;
1 Cor. 6:19; 2 Cor. 2:17, 4:2, 5:7, 12:9; Gal. 5:16-26; Ef. 3:7,16,20, 4:30;
Fil. 3:10; Col. 3:15,16; Hebr. 9:14; 1 Joh. 4:17; Gen. 32:24-32.
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HERSCHEPPING IN CHRISTUS
DOOR HET KRUIS, HET WERK
VAN DE HEILIGE GEEST

HERSCHEPPING IN CHRISTUS

Toen wij diagram 8 bespraken, hebben we
gezien dat verlossing een kwestie is van
Door God
gegeven
De zelfzuchtige
bevrijding uit een geslacht dat door God
verworpen is in een nieuw geslacht door Hem
CHRISTUS
CHRIST
aanvaard. We lazen toen Colossenzen 3: 9 en
ZIEL
Individualiteit
Menselijke
10 en Efeziërs 4:22-24. Let op het woord
natuur
GEEST
“geschapen” en “Schepper” in deze gedeelten.
GEEST
En er zijn veel meer teksten die laten zien dat
christenen herschapen worden naar het beeld
ZIEL
van Gods Zoon.
L I
L ICH AM
CHAAM
A
Maar hoe vindt dit wonder eigenlijk plaats
in ons leven? Hoe worden we herschapen in
“DE NIEUWE MENS”
OLD
MAN”
“DE“THE
OUDE
MENS”
Christus en gemaakt zoals Hij?
Eerst moeten we drie dingen noemen die
hier niets toe bijdragen en ons in feite hinderen
VERLOSSING DOOR DE DOOD
en op een dwaalspoor brengen.
1) Introspectie naar binnen kijken bij onszelf,
naar onze zondigheid (of schijnbaar succes en
vooruitgang) of onszelf analyseren, of afhankelijk zijn van onze gevoelens
onder de wet, maar onder de genade”. We kunnen niets doen om
of daardoor geleid worden is een ernstige fout. Het leidt tot depressiviteit
onszelf te veranderen, behalve actief samenwerken met de Heere
of valse zekerheid en trots of misleiding. We moeten te allen tijde de ogen
en Hem vertrouwen dat Hij ons verandert in het diepst van ons
van ons hart alleen op Jezus gericht houden, van ons af zien, naar boven,
wezen. Positieve samenwerking met de Here, in ware
naar Hem op de troon van genade. Elke subjectiviteit zal ons misleiden. We
afhankelijkheid van Hem, is essentieel. Onze wil moet volledig aan
hebben het uiteraard niet over gezond zelfonderzoek, wat juist is.
Gods kant staan. Een respons met ons hele hart ten aanzien van
“Onderzoekt uzelf, of gij wel in het geloof zijt. Stel uzelf op de proef.” Maar
Hem is van levensbelang, maar dit is totaal iets anders dan ons best
we bedoelen dat schadelijke voortdurende bezig zijn met onze ervaring,
doen Hem gelijk te zijn.
met hoe we ons voelen, met onze geestelijke toestand, met onszelf.
3) Ascetisme. Onze zondigheid op de een of andere wijze te doen
2) Christus imiteren, in de zin van proberen als Christus te zijn, Christus
versterven door onszelf hard aan te pakken, is even zinloos. Dit is
kopiëren, onszelf verbeteren door eigen inspanningen, leidt tot niets. Zijn
heel wat anders dan “Nee” tegen onszelf zeggen als wij ons kruis
voorbeeld staat uiteraard duidelijk in de bijbel. We zijn inderdaad geroepen
opnemen en Christus navolgen. Er is geen winst in ons iets wat wij
“navolgers van Christus te zijn … van God, als geliefde kinderen”, maar
leuk vinden te ontzeggen, of met een plechtig gezicht rond te lopen
door genade die ons hiertoe in staat stelt, en niet uit onszelf. “We zijn niet
alsof het zonde is om te lachen. Talloze mensen hebben gemeend
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dat dit de weg is tot geestelijke ontwikkeling en hebben oprecht de een
of andere vorm van kloosterleven nagestreefd, een terugtrekking uit
het normale leven in deze wereld. Maar ware zelfdiscipline,
zelfbeheersing, dat een leven van vreugdevolle gehoorzaamheid aan
de wil van de Vader is, is onderdeel van de vrucht van de Geest, een
uitdrukking van het leven van Christus in ons. Het kan alleen in ons tot
stand komen door de Heilige Geest en als wij met Hem meewerken
gebeurt dat ook. We moeten doen wat Petrus zegt: “Maar schraagt …
met betoon van alle ijver door uw geloof … zelfbeheersing …” en de
vele andere dingen die hij noemt. Maar proberen hoe dan ook ons vlees
te kruisigen is zonder resultaat. Wij zijn met Christus gekruisigd,
gestorven aan het kruis. Er is ook de mogelijkheid dat we onszelf
misleiden door te denken dat we vorderingen maken, terwijl we ons
alleen voordoen als Christus.
Dit wonder doet de Here, die de betekenis van het kruis in ons
dagelijkse leven en ervaring uitwerkt. Als we dit beseffen behoedt het
ons voor schadelijke introspectie en nutteloze pogingen om ons vlees te
kruisigen en meer als Christus te worden. Het neemt de druk uit ons
leven weg. Ons aandeel is ons te laten leiden door Zijn Woord en Zijn
Geest te gehoorzamen. Hij zal ons herinneren aan het feit dat we
“gestorven zijn en ons leven verborgen is met Christus in God”, telkens
wanneer wij zelfzuchtig zijn of ons gedrag niet Christus laat zien, of
onze eigen weg gaan, en ons oproepen tot gehoorzaamheid en
medewerking.
Wij moeten zien en accepteren dat 1) er iets is in ons, in ons bloed,
“de zonde die in mij woont”, te diep om te analyseren, inclusief
gemengde motieven, noem het maar “de zelfzuchtige menselijke
natuur”, wat moet verdwijnen, wat moet sterven, en dat 2) we daarom als
het ware dóór het kruis moeten gaan, door die ervaringen die de Heere
voor ons persoonlijk noodzakelijk acht voor onze bevrijding en
verandering, “opdat wij deel zouden krijgen aan Zijn heiligheid”. De
op zichzelf gerichte menselijke natuur gaat nooit door het kruis. Er is
geen zelfzucht in de hemel. Het kruis werkt als een filter. De Heilige
Geest is er niet tevreden mee ons te laten zoals we zijn. Hij past het kruis
toe in het praktische dagelijkse leven. Hij brengt ons in beproevingen
naar Zijn volmaakte kennis van elk van ons, om die diepgewortelde

zelfgerichtheid van ons hart. Hij moet de baan vrijmaken voor het
leven en karakter van de Heere Jezus in ons. Hij neemt ons ter hand
met dit grootse doel voor ogen. Zelfgerichtheid blijkt uit vele dingen,
niet alleen uit zulke duidelijke dingen als ongeduld, domineren en
trots, maar ook bijvoorbeeld uit zelfmedelijden, valse nederigheid en
moedeloosheid. De Heere weet wat maaksel wij zijn en hoe Hij ons het
best kan behandelen. Dit zien wij duidelijk in de bijbelse portretten
van Jozef, Mozes, David, Petrus en Paulus. “Want wie Hij liefheeft,
tuchtigt de Here.”
Maar, zoals met iedere belangrijke waarheid, kan dit verkeerd
begrepen of te ver doorgevoerd worden. We moeten twee dingen niet
vergeten: a) Onze van God gekregen individualiteit blijft intact.
Alleen onze zelfgerichtheid wordt tenietgedaan. Wij zullen altijd
onszelf zijn, want God is evenzeer onze Schepper als onze
Herschepper. Hij handelt altijd met ons als echte mensen, als moreel
verantwoordelijke wezens. Terwijl we ontledigd moeten worden van
zelfgerichtheid, houden we niet op onszelf te zijn. Het is belangrijk om
dan de bijbelse balans vast te houden. Christus “vervangt” ons niet;
wij worden geen vacuüms. Paulus zegt: “Christus leeft in mij.”
Uiteraard is dit de nieuwe Paulus, de herschapen Paulus, niet de oude
Paulus, want die is gekruisigd. Toch is het nog steeds echt Paulus.
Eens zullen we ten volle onszelf zijn in Christus, zoals God het
bedoeld heeft. b) We moeten nooit passief zijn, er op wachten dat de
Heere alles doet. Dat doet Hij niet. Wij moeten actief met Hem
meewerken, door gebed, door Zijn Woord te lezen en gemeenschap
met anderen te zoeken. Hoewel we moeten leren wachten op de Here,
is wachten in de bijbel altijd een houding van verwachting, omdat Hij
een God is “die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht.” En als
Hij ons soms lange tijd schijnt te laten wachten, is dat alleen om een
steviger greep op ons hart te krijgen en ons iets meer te leren van
Hemzelf en Zijn wegen.

Rom. 6:14, 7:17,20, 8:12,13; 1 Cor. 11:1,28; 2 Cor. 5:17, 13:5; Gal. 2:20,
5:16-25; Ef. 2:10,15, 5:1; Col. 1:29, 2:20-3:4; Hebr. 12:6,10; 2 Pet. 1:3-11;
Jes. 64:4.
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Volgens de bijbel is de mens een drieledige eenheid. Maar het belang hiervan schijnt in het
algemeen niet begrepen te worden, met name het verschil tussen ziel en geest. Iemand
heeft het als volgt samengevat: “De menselijke natuur wordt in het algemeen in het
Nieuwe Testament genoemd als uit twee delen bestaand het stoffelijke en het onstoffelijke.
Maar soms zien we een drieledige eenheid: lichaam, ziel en geest. Het onstoffelijke deel
wordt dan onderverdeeld in het lagere, de ziel, en het hogere, de geest, waardoor we alleen
gemeenschap met God kunnen hebben.”
Het feit dat de mens een geest heeft, is uiteraard in strijd met de theorie dat hij niet meer
is dan een superieur dier.
De mens is een drieëenheid. Het verschil tussen ziel en geest deelt de mens niet op in
twee verschillende “afdelingen”, zogezegd. De nauwe samenhang tussen lichaam en ziel
wordt door de medische wereld erkend in psychosomatische klachten. Lichamelijke ziekte
maakt ons depressief; depressiviteit heeft invloed op ons lichaam. Zo is het ook met ziel en
geest; ze zijn duidelijk onderscheiden, maar toch beïnvloeden ze elkaar.
Wij leggen alleen de nadruk op dit onderscheid vanwege het belang ervan om de
heiligmaking te kunnen begrijpen en ook waarom de Heere zo handelt met ons als Hij doet.
Het geeft ons ook een waardevolle sleutel tot veel problemen die we in ons persoonlijke en
gemeenteleven tegenkomen.
In de tekening zien we het lichaam als de plaats van contact met de buitenwereld die in
de macht van de boze ligt. Door ons lichaam drukken we onszelf uit en communiceren we
met elkaar. Het belang van het lichaam wordt door de hele bijbel heen benadrukt.
De ziel hebben we aangeduid als de plaats van het zelfbewustzijn, de persoonlijkheid of
individualiteit. Het is “onszelf” in termen als wil keus; emotie, gevoelens; denken, gedachten,
ideeën. Dit is wat wij zijn als mensen “en de mens werd tot een levende ziel” (S.V.).
De menselijke geest (niet te verwarren met de Heilige Geest) hebben we aangeduid als
de plaats van het godsbewustzijn en bezit de hogere vermogens die ons in staat stellen
contact te hebben met de geestelijke wereld. De drie kenmerken van de geest zijn: 1) het
vermogen om te aanbidden en gemeenschap met God te hebben; 2) het geweten, dat alleen
op de juiste manier functioneert onder de leiding van de Heere en als het onderricht wordt
door Zijn Woord; 3) intuïtie of geestelijk inzicht, dat de Heere ons geeft als we het nodig
hebben. Johannes schrijft hierover in zijn eerste brief, vanwege de valse leraren in de
gemeente.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat de mens
geschapen is als een levende ziel met een lichaam
en een geest.
Vergeet niet dat onze geest beïnvloed is door
de zondeval, en gereinigd, vernieuwd en “levend

voor God in Christus Jezus” gemaakt moet worden. Als de geest niet
geleid wordt door de Heilige Geest, geeft dat de satan een middel om
ons te misleiden en te beheersen.
Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest binnen in onze
menselijke geest om die tot Zijn thuisbasis te maken. Hij wil ons totaal
onder Zijn heerschappij hebben, om onze ziel wil, emoties, gedachten
en ons lichaam te beheersen en zo de hele mens voor Christus gevangen
te nemen. Niet dat onze wil, emoties en gedachten verkeerd zijn op
zich. Integendeel, ze zijn een wezenlijk deel van de mens. Maar ze zijn
ernstig aangetast door de zonde en moeten gevangen genomen worden
en onderworpen. Satan gebruikt duidelijk de wil, de gevoelens en
gedachten van de ongelovigen tegen de Here. Hij houdt ze gevangen,
maar onze ziel blijft ook een probleemgebied en strijdtoneel voor
christenen.
We zullen proberen dit wat nader uit te leggen. Onze ziel kan door
onszelf geactiveerd en gestimuleerd of beïnvloed worden, of ook
gemanipuleerd door anderen, op vele manieren. Bijvoorbeeld door de
Geest van Christus die in onze geest woont, of door Satan die via onze
gevallen natuur of de gevallen wereld om ons heen handelt, of door
onszelf, via onze wilskracht of de een of andere meditatietechniek, of
door de natuur, de schoonheid van wat we zien of horen, zoals een
zonsondergang of muziek, of ook door anderen, een groepsgeest, onze
omgeving, emotionele ontmoetingen, krachtige prediking enzovoort.
De cruciale vraag is altijd: wie of wat activeert of beïnvloed ons?
Onze wil kan gedwongen worden bepaalde beslissingen te nemen en
op grond daarvan te handelen, maar wij weten dat God nooit zo werkt.
Hij roept, nodigt uit, spoort aan, maar dwingt nooit. Onze emoties
kunnen op vele manieren geprikkeld worden, zoals we al gezegd
hebben, maar we weten dat God nooit op onze gevoelens werkt, hoewel
ze erbij betrokken kunnen zijn. Hij schept nooit spanning of onbalans.
Hij raakt ons krachtig maar stil aan. Ons verstand kan geïndoctrineerd
worden of beheerst door traditie, opvoeding, strakke dogmatische
principes of bijbelinterpretaties, maar alleen God geeft ons de waarheid
en wacht op onze respons. De Heere Jezus oefende geen druk uit op de
mensen. Hij bood Zich eenvoudig aan. Dit helpt ons de ware en de valse
krachten die op ons inwerken te onderscheiden. In het algemeen

opereren de valse door druk, rumoer en traditie, terwijl de ware
opereren door overtuiging, stilheid en de bijbel.
Hebreeën 4:12 geeft ons nog een belangrijke sleutel om te
onderscheiden wat van de Heere is en wat uit onze eigen gedachten of
gevoelens voortkomt. “Want het Woord Gods … dringt door, zó diep,
dat het vaneenscheidt ziel en geest …” Dat we het zo moeilijk vinden
om dit onderscheid te maken, verklaart veel van de verwarring en strijd
tussen christenen, en waarom leiding ontvangen zo'n probleem is voor
ons. De “zender” van de Heere is wel goed, maar onze “ontvanger” is
fout. En zo is er een slechte ontvangst aan onze kant. Maar het Woord
van God maakt feilloos onderscheid tussen ziel en geest, tussen onze
ideeën en Zijn wil, tussen echte en valse ervaringen, tussen dat wat zijn
oorsprong in ons vindt en wat van de Heere komt, en dat is nog een
reden te meer om ons denken te doordrenken met Zijn Woord.
Het is maar al te gemakkelijk om door onze eigen ideeën en
gevoelens beheerst te worden. Iemand die emotioneel is, heeft zijn ups
en downs, afhankelijk van de omstandigheden, gezondheid enzovoort.
Iemand die een echte denker is, heeft de neiging dat voortdurend te
gebruiken, de bijbel te bestuderen, dingen dóór te denken, zonder
afhankelijk te zijn van de Here. Maar geestelijke waarheid wordt alleen
verstaan op een dieper niveau dan het verstand, hoewel het er niet
zonder kan. Om deze reden kunnen mensen niet het koninkrijk binnen
geredeneerd worden, en het verklaart de ontzettende verwarring in de
theologie. Het is zinloos en zelfs gevaarlijk om te proberen geestelijke
dingen te begrijpen voordat je wedergeboren bent. Alleen in de handen
van de Heer is het menselijk denken veilig en waardevol. Dan zijn er
nog mensen met een sterke wil, een sterke persoonlijkheid, die ertoe
neigen in eigen kracht te leven, totdat ze bij hun “Jabbok” komen. Wij
moeten leren onder de heerschappij van de Heilige Geest te leven en
niet onder die van onze ziel. Dit is een van de belangrijkste lessen die de
Heere ons probeert te leren.
Marc. 2:8; Joh. 4:23,24, 5:40, 6:63; Hand. 23:1; Rom. 1:9, 2:14,15, 6:11-14,
12:1; 1 Cor. 6:19,20, 8:7, 14:14-16; 2 Cor. 7:1, 10:5; Ef. 2:1-3, 4:23; Col.
1:21; 2 Tim. 1:3; Tit. 1:15; Hebr. 12:9,23; 1 Joh. 2:26,27, 5:19; Gen. 2:7,
32:24.
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DE NATUURLIJKE MENS EN
DE GEESTELIJKE MENS

‘DE NATUURLIJKE MENS’
De mens van nature

‘DE GEESTELIJKE MENS’
De mens door wedergeboorte

Het verschil tussen de natuurlijke mens (1 Cor.
Aards
Als Christus
2:24, S.V.) en de geestelijke mens (1 Cor. 2:15)
Zonder eeuwig leven
Geleid door de Geest
volgt uit het verschil tussen ziel en geest. De
woorden “natuurlijk” (ongeestelijk NBG) en
“geestelijk” zijn afgeleid van de Griekse
CHRIST
CHRISTUS
zelfstandige naamwoorden ziel en geest. Dit
wordt vaak over het hoofd gezien. De
natuurlijke mens is de mens die puur door zijn
GEEST
GEEST
geschapen ziel gemotiveerd wordt, de mens
zonder eeuwig leven, zonder de Heilige Geest.
ZIEL
ZIEL
Het woord “natuurlijk” (letterlijk
LI
L
C
I
M
CHAAM
HAA
“psychisch”) wordt in de NBG ook vertaald
met ongeestelijk, werelds, maar betekent “van
de ziel”. In tegenstelling daarmee is de
Een levende ziel
1 Corinthiërs 15:45-50
Een levendmakende geest
geestelijke mens gemotiveerd en geleid door
de Heilige Geest die in de menselijke geest
woont. We zien de geestelijke mens ten volle in
de Mens Jezus Christus.
plaats van beperkt te blijven tot een leven alleen op aarde. Omdat
Het kruis rekent niet alleen af met de op zichzelf gerichte menselijke
hij van de boom der kennis van goed en kwaad nam, werd hij een
natuur, maar raakt ook alles wat wij van nature zijn, dat wil zeggen, ook wat
gevallen mens, de vader van een gevallen en verworpen geslacht,
wij zien als onze door God gegeven natuurlijke gaven, talenten en sterke
de oude mens. Als hij van geen van beide bomen gegeten had, zou
punten. Niet alleen moet de oude mens plaats maken voor de nieuwe mens,
hij gebleven zijn zoals hij geschapen was, aarde, een levende ziel,
maar de natuurlijke mens ook voor de geestelijke mens.
een natuurlijke mens met een constitutie alleen geschikt voor een
Als we het hebben over de natuurlijke mens, denken we aan de mens
leven op aarde. Hij had alleen het potentieel voor eeuwig leven en
zonder de zonde, dat wil zeggen, Adam zoals hij geschapen is, voor de
heerlijkheid bij zijn schepping, niet het bezit ervan. Wij kunnen
zondeval, de mens als “levende ziel”, de mens van nature, vlees en bloed,
alleen in een wereld wonen waarvoor we de juiste constitutie
van deze aarde, maar zonder eeuwig leven.
hebben. De mens kan niet op de maan leven en de mens kan van
Laten we het zo zeggen. Als Adam gegeten had van de boom des levens,
nature niet in de hemel wonen. En daarom, als de Heere ons verlost
wat God bedoeld had, zou hij geleidelijk veranderd zijn geworden in een
en herschapen heeft, rekent Hij niet alleen met onze zonde af, maar
geestelijk mens, die in staat zou zijn in contact te staan met de geestelijke
geeft ons ook een “geestelijke constitutie” door de gave van het
wereld en daar uiteindelijk in leven, niet beperkt door tijd en ruimte, in
eeuwige leven. We hebben iets gezien van wat dit betekent in de
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Heere Jezus, de volmaakte Mens.
In de boom des levens kreeg Adam een grenzenloze bestemming
aangeboden, een unieke relatie met God, maar hij moest zijn
onafhankelijkheid, zijn ik-leven en zijn natuurlijke, ingeschapen gaven,
overgeven aan God om daarin binnen te gaan. Dat heeft hij nooit
gedaan. Wij hebben niet alleen verlossing van zonde nodig, maar ook
om binnen te gaan in die relatie met God die hij verspeeld heeft, om een
“geestelijke constitutie” te ontvangen, zodat wij daadwerkelijk hier en
nu op aarde beginnen te leven als burgers van een rijk in de hemel, en
leven in gehoorzame afhankelijkheid van de Vader zoals we zien in de
Heere Jezus, voor wij met Hem in de hemel verenigd worden.
Dit alles bezitten wij potentieel in de gave van eeuwig leven, maar
wij moeten het “grijpen” (1 Tim. 6:12). Dit brengt met zich mee, net
zoals bij Adam voor de zondeval, een vrijwillige zelfovergave van alle
dingen aan de Heere en een totale afhankelijkheid van Hem. Het kruis
van Jezus openbaart de betekenis van deze volledige zelfovergave aan
de Vader.
We willen nu illustreren wat dit in de praktijk betekent. We zijn
geneigd te denken dat we onze natuurlijke gaven en bekwaamheden
uit ons oude leven mee kunnen nemen naar het nieuwe leven en ze voor
de Heere gebruiken. Vooral jonge mensen worden voortdurend
aangespoord om dit te doen. Maar de Schrift laat zien dat tenzij deze
natuurlijke gaven aan het kruis blijven en in de veilige handen van de
Geest gelegd worden, ze een hindernis, zelfs een bedreiging worden,
zowel voor de persoon zelf als voor de gemeente. Er is een tendens
onder de christenen om aan dit aspect van het kruis voorbij te gaan en
daardoor de weg kwijt te raken. Het kruis is een aanstoot voor de
menselijke natuur, en dat omvat christenen zowel als de wereld. Het is
gevaarlijk om het kruis te ontlopen. We kunnen niets meenemen bij
onze wedergeboorte. Het is niet zo dat door God gegeven natuurlijke
gaven op zichzelf verkeerd zijn, maar ze kunnen niet gebruikt worden
voor geestelijke doeleinden, behalve in de veilige handen van de Here.
Wij denken bijvoorbeeld dat iemand met een goed stel hersens
daardoor geschikt is om naar een bijbelschool te gaan en geestelijke
dingen te verklaren. Zo is het niet. Hij moet zijn onvermogen, zijn
onbekwaamheid belijden. Van nature is hij onbekwaam. Hij moet zijn

verstand aan de Heere overgeven en om vernieuwing in zijn denken
vragen en leren denken en studeren in diepe afhankelijkheid van de
Here.
Wij denken dat iemand die goed kan spreken daardoor geschikt is
om te prediken en onderricht te geven in de dingen van God. Maar hij
moet zijn onbekwaamheid belijden en afzien van zijn natuurlijke
bekwaamheden en waarachtig de Heere vertrouwen. Alleen de Heilige
Geest kan werkelijk tot het hart van de mensen spreken.
Wij denken dat een geboren natuurlijke leider daardoor geschikt is
om Gods volk te leiden, maar geestelijk leiderschap is heel wat anders.
Kijk naar de Heere Jezus. Er zijn velen die de wil van mensen kunnen
buigen, de emoties bespelen of het denken van de mensen ombuigen,
maar dat is geen geestelijk leiderschap.
Wij denken dat een begaafde organisator daardoor bekwaam is om
de leiding te hebben in de gemeente of het werk van God. Maar nee, hij
moet zijn onbekwaamheid belijden en in afhankelijkheid van de Heere
leven. De eerste kwalificatie van de diakenen in Handelingen 6 was dat
ze “vol van Geest” zouden zijn.
Wij moeten bekennen en accepteren dat wat we ook hebben of zijn
van nature, op zich niet bijdraagt aan Zijn koninkrijk. Alleen de Heere
weet hoe Hij dat kan gebruiken, en dan alleen op Zijn eigen wijze.
Wij verwarren voortdurend het natuurlijke met het geestelijke, wat
we bij onze geboorte hebben meegekregen, met de vrucht en gaven van
de Geest. Natuurlijk enthousiasme is bijvoorbeeld niet hetzelfde als
geestelijke energie en ijver. Alleen het laatste is blijvend. Wat wij zijn
geworden door genade is vaak in tegenstelling met wat wij van nature
zijn. Dit alles zien we heel duidelijk in de wijze waarop de Heere
handelt met begaafde mensen als Mozes en Paulus. Beiden waren totaal
ontledigd van zelfvertrouwen en tot totale zelfovergave gebracht
voordat zij en hun natuurlijke gaven gebruikt konden worden.
Zo is het wezenlijke, diepe, veranderende werk van genade door het
kruis, voor ons allen. De Heere werkt ernaartoe dat we als Zijn zonen
met Hem samenwerken in diepe afhankelijkheid van Hem.
Joh. 3:16; Hand. 6:3; Rom. 12:2; Gal. 6:1; Ef. 4:23; 1 Cor. 2:1-5,13-15,
15:45-50; Hebr. 9:14. Zie ook de tekstverwijzingen in diagram 16.
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De ware gemeente is allereerst het gezin van de Vader. God vormt een gezin naar het
beeld van Zijn Zoon. Hij bouwt een levend, geestelijk huis voor Zichzelf, op Zijn Zoon
als het fundament, waar Hij kan wonen, geliefd wordt, Zich thuis voelt en van waaruit
Hij kan werken. De Heere Jezus is gekomen om dit mogelijk te maken. De Heilige
Geest is gekomen om dit uit te voeren. De Heere ziet ons niet als opzichzelfstaande
individuen, maar als leden van Zijn grote gezin. We hebben zeer zeker een
persoonlijke relatie met de Vader, maar als lid van het gezin. De individuele gelovige
dient in de gemeente, in het gezin, als een priester in Gods tempel, bezig als zoon in het
werk van de Vader. Dit tast de wortels van ons zelfgerichte individualisme aan. We
kunnen niet zonder elkaar. We kunnen niet geestelijk groeien of overleven in een
zelfgekozen isolatie.
Het eerste dat ik van de echte gemeente, het gezin van wedergeboren gelovigen
wil zeggen is dat het in tegenstelling tot de zogenaamde kerken een levend organisme
is. Het is geen organisatie van mensen die het met elkaar eens zijn over bepaalde
leerstellingen en bepaalde tradities er op nahouden. De enige gemeente die de Heere
erkent bestaat uit mensen die levend zijn geworden door Zijn eigen eeuwig leven. “Ik
zal mijn gemeente bouwen”, heeft Hij gezegd, en Hij doet dat door te bouwen met
“levende stenen”. Er is in feite geen andere gemeente, wat men ook denkt of zegt.
Dit levend organisme heeft zijn eigen ingebouwde vorm of structuur. Dit geldt
voor alle vormen van leven. De organisatie die de gemeente nodig heeft, moet niets
anders zijn dan alleen de uitdrukking van haar eigen leven. Bijvoorbeeld, omdat
gebed de levensadem van de gemeente is, regelt ze bepaalde tijden van gebed. Het is
geen kwestie van het bijwonen van diensten of samenkomsten omdat christenen dat
nu eenmaal behoren te doen. De ware gemeente komt samen om het leven van de
Heere Jezus in haar tot uitdrukking te brengen. De verschillende beelden van de
gemeente in het Nieuwe Testament, zoals “Zijn lichaam”, “de heilige stad” of “een
geestelijk huis”, dragen er allemaal toe bij om te begrijpen wat Gods gedachte is, van
Zijn familie als een prachtig georganiseerd organisme dat Zijn leven, natuur en
karakter uitdrukt. Eens zal de Heere een verheerlijkte gemeente hebben. Intussen
bouwt Hij eraan. Hoe kunnen we met Hem samenwerken in Zijn grote verlangen en
werk?
In de eerste plaats moeten we openstaan voor alle waarlijk wedergeboren
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christenen en hen opzoeken als broeders en zusters in
Christus. Alleen zij maken deel uit van Zijn gemeente.
We moeten dit onderscheid maken, maar zonder trots,

tussen hen die echt het eigendom zijn van de Heere en hen die “naar de
kerk gaan”, “in God geloven” of hopen dat ze christen zijn. Het is een
kwestie van de ware situatie onder ogen zien. Het is essentieel voor de
duidelijkheid. Net doen alsof helpt niemand. Maar wij zijn geroepen
ons wereldwijd en plaatselijk te geven aan allen die echt in het gezin
van de Vader zijn, zowel in gebed als op alle mogelijke praktische
manieren. Alle vooringenomenheid en neiging tot exclusivisme
moeten we vermijden.
Vervolgens wil de Heere in elke plaats een plaatselijke uitdrukking
van Zijn gemeente bouwen, voor zover mogelijk. Triest om dit laatste
erbij te moeten zetten, vanwege de tragische verwarring die alom
heerst onder Gods kinderen. Deze verwarring is gedeeltelijk het
product van de eeuwen waarin zoveel vals christendom was, en
gedeeltelijk het gevolg van onze onwilligheid of ons onvermogen om
onze opvattingen over de gemeente aan het Nieuwe Testament te
toetsen, en gedeeltelijk ook omdat onze gevallen natuur een constante
bedreiging is voor alles wat de Heere wil doen of begonnen is te doen.
We zijn geneigd alles wat de Heere doet te bederven.
Niettemin moeten we proberen met Hem samen te werken in Zijn
verlangen en handelen naar Zijn wil, zo ver mogelijk. Alle goede
dingen in de kerkgeschiedenis zijn tot stand gekomen door mensen die
zich niet neergelegd hebben bij de bestaande toestand. Daartoe is het
nodig dat we duidelijk zicht hebben op echt gemeenteleven en wat dat
inhoudt. We willen dit kort toelichten.
1) De ware gemeente bestaat alleen uit wedergeboren gelovigen,
“levende stenen”. De Heere bouwt met niets anders.
2) De gemeente is de familie van de Vader en niet een instituut. Alles
wat niet overeenkomt met gezinsleven moet wel vals zijn. De eenvoud
van wat we vinden in het Nieuwe Testament is in sterke tegenspraak
met de complexiteit van wat zich gemeente noemt vandaag de dag en
de hele geschiedenis door.
3) Christus is het levende Hoofd, in wie wij het volle vertrouwen
moeten hebben om alles te besturen en in handen te hebben. Alleen een
formele erkenning dat Hij Hoofd is, terwijl wij in feite alles beslissen en
de zaak runnen, is zonder enige waarde. De erkenning en realiteit van
Zijn Hoofd-zijn, door de Geest, telkens wanneer de gemeente

samenkomt, is essentieel. De gemeente komt in Hem en onder Hem
samen.
4) Zoals Christus, het levende Woord, de plaats moet hebben die Hem
rechtens toekomt, zo moet ook de Schrift, het geschreven Woord van
God zijn plaats hebben. Het openen van het Woord is van levensbelang
voor het leven en bouwen van de gemeente.
5) De noodzaak om vrijheid en orde voortdurend in balans te hebben,
zoals duidelijk blijkt uit het Nieuwe Testament, is van het grootste
belang. Er moet voor de Heere vrijheid zijn om Zijn leven tot
uitdrukking te brengen, maar Zijn leven is geordend. Er is geen plaats
voor zelfexpressie. Paulus moest helaas de Corinthiërs over dit
probleem schrijven. Een doodse kerkhof orde en een religieuze vrij-enblij stemming moeten beide vermeden worden ten koste van alles.
6) Zien en respecteren wat het betekent dat de gemeente een lichaam is,
een familie, waarin ieder lid zijn plaats heeft en een bijdrage levert en zo
zijn gave die Hij van de Heere ontvangen heeft gebruikt tot welzijn van
allen, is ook van het allergrootste belang. De wederzijdse
afhankelijkheid van alle leden heeft voortdurend bevestiging nodig.
Het is zo makkelijk om een paar alles te laten doen in de praktijk.
7) Er dient een erkenning te zijn van het feit dat er in het plan van de
Heere sommigen zijn binnen de familie die begiftigd zijn en geroepen
om speciale verantwoordelijkheden te dragen voor onderricht,
leiderschap enzovoort. Dat zijn slechts leden van de plaatselijke
gemeente, op geen enkele wijze belangrijker dan andere leden, maar zij
hebben wel speciale verantwoordelijkheden onder het Hoofd en
dienen erkend te worden door de overige gezinsleden, willen ze
groeien en zich ontwikkelen in de Here.
Deze zeven punten zijn als het ware wegwijzers, die wijzen in de
richting van Gods wil voor de plaatselijke gemeente. Overbodig te
zeggen dat het hart van het ware gemeenteleven een geestelijk
bewustzijn is van Zijn aanwezigheid in het midden. Zonder dat komen
we tevergeefs samen.
Mat. 16:18; Joh. 14:26, 16:13,14; Hand. 1:4,8, 2:33; Rom. 8:29, 12:3-8; 1 Cor.
3:16,17, 6:19,20, 12:4-7,12-14,28-31; Ef. 1:13,22,23, 2:19-22, 4:1-16,30,
5:18,25-27; Col. 1:18; 2 Tim. 2:19-21; 1 Pet. 2:4-10, 5:1-6; Op. 1:3, 21:2.
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We willen het nu niet hebben over Gods soevereine werk in het leven van mensen, maar
over het uitwerken van Zijn voornemen in en door de zijnen.
Het onderscheid dat we hier maken, zien we heel duidelijk in het leven en de
bediening van Paulus. Aangezien de Heere ons alleen een volledig portret van Paulus
gegeven heeft, en Paulus en zijn medewerker Lucas gekozen heeft om ongeveer het halve
Nieuwe Testament te schrijven en Paulus meer dan alle anderen een inzicht gegeven
heeft in Zijn plan voor de gemeente, moeten we bij Paulus, “de kundige bouwmeester”,
de duidelijkste aanwijzingen zoeken voor Gods bouwplannen en methoden (1 Cor. 3:10).
We moeten ook niet vergeten dat, omdat de bijbel bepaald handelen van mensen
vermeldt, dit automatisch een goedkeuring inhoudt. We lezen bijvoorbeeld dat de
Heilige Geest de bediening van Paulus en Barnabas vanuit Antiochië begon, terwijl wat
we van Apollos lezen enige twijfel oproept of zijn bediening onafhankelijk was, ook al
was hij een goed mens. Ook moeten we in het licht van het Woord een vraagteken
plaatsen bij de positie van Jacobus in Jeruzalem en bij de hele positie van de gemeente
daar, 25 jaar na Pinksteren (Hand. 18:24-28; 21:18-20).
De plaatselijke gemeente en het bredere werk van het koninkrijk zijn geestelijk met
elkaar verbonden, maar qua werking verschillend. Ze overlappen elkaar niet en je kunt
ze ook niet met elkaar vermengen. Dit onderscheid is wezenlijk voor het leven en de
ontwikkeling van de plaatselijke gemeente, en voor het bredere werk om dit goed te
kunnen doen. Het werk moet zijn oorsprong vinden in de plaatselijke gemeenten en in
bepaalde opzichten hun groei en getuigenis helpen. De gemeente echter staat centraal in
Gods doel en plan. Het werk mag nooit een rivaal worden, wat zo vaak gebeurt. Elk werk
is bedoeld voor de opbouw van de gemeente en de uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Paulus' bediening illustreert dit onderscheid: 1) Na zijn bekering en 14 jaar van
voorbereiding is Paulus een verantwoordelijke broeder in Antiochië. Hij wordt dan met
Barnabas vanuit die plaatselijke gemeente uitgezonden. Hoewel hij met hen
gemeenschap houdt, vestigt hij zich daar nooit weer. Hij is overgegaan van lokale
verantwoordelijkheid naar het werk. Een “werker” kan geen plaatselijke
verantwoordelijkheid dragen, tenzij hij natuurlijk zich plaatselijk vestigt. Filippus, de
reizende evangelist in Handelingen 8, schijnt dit te hebben gedaan. Vele jaren later heeft
hij een gezin en woont in Caesarea. Oudsten zijn plaatselijke broeders die in één plaats
blijven. Werkers zijn meestal op reis. Werkers kunnen oudsten worden, zoals
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waarschijnlijk in het geval van Filippus. En oudsten
kunnen werkers worden, zoals Paulus en Barnabas,
maar je kunt niet beide tegelijk zijn. 2) Paulus'
medewerkers kwamen uit lokale gemeenten, net
als hijzelf. Timotheüs bijvoorbeeld kwam uit

DE LOKALE GEMEENTE
1. Onder Christus als Hoofd een levend Hoofd van een levend
Lichaam, die werkelijk alles bestuurt. Ef. 4:15,16; Op. 1:3.
2. Alleen onder plaatselijke leiders, verwekt door de Heilige Geest om
te zorgen voor het huisgezin van God. Hand. 14:23; 20:28; Fil. 1:1.
3. Voor aanbidding, gebed, gemeenschap, onderwijs en wederzijdse
opbouw. Samen leven in het huisgezin van de Vader. 1 Cor. 14:26-40;
Ef. 4:1-16; 5:18-21.
4. De activiteiten van de plaatselijke leden, hoewel gedaan in
gemeenschap, zijn hun eigen verantwoordelijkheid, niet van allen,
bijvoorbeeld evangelisatie in allerlei vormen. Hand. 9:36; Rom. 12:8;
1 Cor. 12:5,6,28.
5. Dit alles staat los van het bredere werk, waarvoor ze geen
verantwoordelijkheid heeft, behalve in gebed en financiële steun.
Ef. 6:18-20; Fil. 4:14-16.

HET BREDERE WERK VAN HET KONINKRIJK
1. Onder Zijn leiding “Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het
werk, waartoe Ik hen geroepen heb” Hand. 13:1-4; 16:6-10.
2. Meestal gedaan door teams van werkers die samen optrekken. Deze
komen uit plaatselijke gemeenten, maar staan dan onder Zijn leiding.
Hand. 14:4; 16:1-3, 18:1-4; 20:34; Rom. 16:7; Col. 4:12,13. vgl. Marc. 6:7;
Luc. 9:1,2; 10:1,2.
3. Belangrijkste doel het stichten en opbouwen van plaatselijke
gemeenten en ze helpen in tijden van moeilijkheden, zonder de leiding
te nemen. Hand. 14:21-23, 1 Thes. 1:1; 2:5-7; 1 Tim. 1:3; Tit. 1:5.
4. Grote verscheidenheid van het werk. God is soeverein. Bijvoorbeeld
bedieningen die de liefde van God tot uitdrukking brengen ten aanzien
van hen die in nood verkeren. Hand. 10:38; 1 Cor. 12:6.
5. Los van de plaatselijke gemeente en de activiteiten van haar leden.
Hand. 19:8-10; 20:17-38.

Lystra. Merk op hoe de Heere jonge mannen traint door ze samen te
voegen met oudere en rijpere dienstknechten. Merk ook op hoe Paulus
en zijn medewerkers rondtrokken in afhankelijkheid van de Heere
alleen, zonder garantie van ondersteuning, zelfs bereid om zo nodig
zelf in hun onderhoud te voorzien. 3) Hoewel Paulus en zijn team
geruime tijd op een bepaalde plaats bleven, bijvoorbeeld in Corinthe en
Efeze, namen ze nooit de plaatselijke verantwoordelijkheid over.
Timotheüs werd achtergelaten in Efeze om de problemen daar op te
lossen. Titus werd achtergelaten op Kreta om het fundament daar te
verstevigen. Geen van beiden werd plaatselijk oudste. 4) Paulus hield
zijn werk gescheiden van de plaatselijke gemeente, zodat ze niet
opgroeiden in afhankelijkheid van hem. Hij huurde bijvoorbeeld de
gehoorzaal van Tyrannus voor zijn openbare bediening in Efeze,
terwijl hij ook de gemeente bezocht die in huizen samenkwam (Hand.
20:20). 5) Hoewel persoonlijk leiderschap een rol speelt in het werk van
het koninkrijk, handelde Paulus als een generaal, zijn mannen in
slagorde opstellend op het geestelijke slagveld, en zijn team
aanvaardde zijn leiderschap in de Here. In de plaatselijke gemeente
kan geen persoonlijk leiderschap zijn, want Christus is aanwezig als
levend Hoofd, een uiterst belangrijk onderscheid.

OPMERKINGEN.
a) We hebben de woorden “werker” en “werk” om twee redenen
gebruikt: 1. In het Nieuwe Testament worden werkers die uitgezonden
worden vanuit een lokale gemeente apostelen genoemd. Het woord
apostel betekent “gezondene”. Helaas wordt dit woord verbonden met
onbijbelse ideeën over autoriteit. Apostelen zijn eenvoudig zij die
uitgezonden worden om plaatselijke gemeenten te stichten en te
helpen, dat is alles. Uiteraard zijn de twaalf en Paulus uniek. 2. Het
woord “werk” omvat naast zijn eerste betekenis ook de soevereine
keuze van de Heere om naast de activiteiten van de plaatselijke
gemeente een werk in die plaats te doen “er is verscheidenheid in
bedieningen, maar het is dezelfde Here”, bijvoorbeeld de weeshuizen
van George Müller.
b) Deze les is bedoeld om wat meer “wegwijzers” toe te voegen aan
les 18, die wijzen in de richting van Gods wil. We kunnen niet zonder
meer voorbijgaan aan de alom verspreide verwarring, maar we kunnen
en moeten trachten met Hem samen te werken en ons aanpassen aan
Zijn wil door deze wegwijzers te volgen.
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Met Openbaring 21:1 tot 22:5 begint er een nieuw tijdperk en een nieuwe orde, met
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe hoofdstad, het nieuwe
Jeruzalem. Het laatste hoofdstuk van de geschiedenis is geschreven. Het boek is
uit. De oude orde is voorbij, “de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. De materiële
schepping zoals wij die kennen, is verdwenen. De zee en de nacht, de zon en de
maan behoren tot het verleden. Zonde, dood, rouw en pijn en Satan en de zijnen
zijn voorgoed verbannen. Een nieuw tijdperk is aangebroken, een nieuwe wereld
is gekomen. Het duizendjarig rijk, de regering van Christus op deze aarde, de
laatste rebellie en de Dag des oordeels, genoemd in Openbaring 20, zijn voorbij.
Alle profetieën over deze wereld en over Israël zijn vervuld. Een totaal nieuwe
orde is aangebroken. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”
Als we over dit opmerkelijke schriftgedeelte nadenken, moeten we niet
vergeten dat deze huidige scheppingsorde alleen bedoeld was als iets tijdelijks.
Toen God deze natuurlijke orde en wereld schiep, inclusief de eerste mens Adam,
die “uit de aarde” was, wist Hij dat het alleen maar tijdelijk was en dit was ook Zijn
bedoeling. De mens werd niet geschapen om voor altijd in de tijd en ruimte zoals
wij die kennen te leven. Zijn bestemming was veel hoger. In 2 Corinthiërs 4:18
lezen we: “Het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” Dan, in 1
Corinthiërs 15:46, als Adam en Christus tegenover elkaar gezet worden, schrijft
Paulus: “Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het
geestelijke.” En dit geldt voor al “de eerste dingen”, waarvan gezegd wordt dat ze
voorbijgegaan zijn.
Dit wordt nog duidelijker als we zien hoe we bij de schepping, voordat de
mens in zonde viel, “duisternis en licht” hebben, als deel van deze schepping,
maar we vinden ze niet meer in Gods nieuwe schepping. Daar is geen
mogelijkheid meer van een zondeval, er is geen duisternis meer want “God is licht
en in Hem is in het geheel geen duisternis”. Ook de dood is niet meer. Het doel van
de tijdelijke schepping zien we in de blijvende nieuwe wereld van Openbaring.
Als we nadenken over Gods nieuwe wereld, moeten we oppassen dat we geen
ideeën van de huidige orde daarnaar overhevelen. De Heilige Stad bijvoorbeeld is
geen letterlijke, materiële stad met echte straten die met goud geplaveid zijn, maar
een geestelijke stad, gebouwd met mensen als “levende stenen”. Dat blijkt onder
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andere duidelijk uit het feit dat het qua vorm een kubus is en dat er staat
dat het de gemeente, de bruid van Christus is. Zo ook kunnen de volken
en koningen die genoemd worden, niet de bestaande zijn. Alles is
nieuw, fundamenteel en wezenlijk anders, niet minder reëel, maar juist
reëler en mooier dan deze tegenwoordige orde.
In deze paar verzen zien we iets van het doel waar God van eeuwige
tijden naartoe gewerkt heeft, iets van de eeuwige “eeuwen” waarin we
God in Christus op de troon zien, aangebeden en regerend over een
verloste wereld vanuit en door Zijn Hoofdstad, “de gemeente van de
eerstgeborenen”.
De betekenis van wat we hebben gezien in deze bijbelstudies is nu
duidelijk. De eeuwige Zoon van God, Zijn komst op aarde, Zijn kruis en
opstanding, uniek in Zijn Persoon en in Zijn mensheid, is centraal in
alles. Zijn Persoon en werk hebben de schepping van een nieuwe
mensheid naar Zijn beeld mogelijk gemaakt en de Vader een Hoofdstad
gegeven in het hart van een Koninkrijk, en een verloste wereld. Dit is
het doel. De centrale feiten zijn duidelijk genoeg, ook al blijven de
details nu nog een geheimenis. Wat een licht werpt dit op het hele
christenleven en op het verlangen van de Heere voor Zijn gemeente,
hier en nu.
De volgende punten wil ik aanreiken voor verdere overdenking en
bestudering:
1) De betekenis van de namen voor de gemeente de heilige stad het
nieuwe Jeruzalem de bruid, de vrouw van het Lam de tabernakel van
God.
2) De drie verschillende groepen mensen die we hier aantreffen: a) de
bruidsgemeente, de stad; b) Zijn volkeren, de naties; c) de ongelovigen,
verloren in het eeuwige vuur. Dit duidelijke onderscheid tussen de stad
en de omringende volkeren laat zien dat Gods verlossingsplan meer
omvat dan de gemeente, dat niet allen die verlost zijn in de “stad” zijn
en dat Zijn gemeente de sleutel tot alles is in de eeuwen der eeuwigheid.
3) Het eerste dat er van de stad gezegd wordt, is dat ze de heerlijkheid
Gods heeft, en daarmee vervult ze het gebed van de Heere Jezus in
Johannes 17. Merk ook op hoe sterk en schitterend haar fundamenten
zijn. God bouwt voor de eeuwigheid in Zijn handelen met ons in dit
leven.

4) De heerlijkheid van Zijn tegenwoordigheid en de troon van God en
van het Lam is centraal en genoegzaam. Er is geen tempel of zon meer
nodig, niets behalve God zelf, want God in Christus is alles in allen.
5) Uit de troon stroomt de Rivier des Levens, met aan weerszijden het
geboomte des levens met zijn vrucht en bladeren, wat ons in gedachten
terugvoert naar de Hof van Eden, waar de Boom des levens stond. Zo
zien we opnieuw de diepe betekenis van Gods aanbod in Eden aan
Adam en aan een gevallen menselijk geslacht door het evangelie.
6) Zijn dienstknechten vereren Hem als Zijn “liefdeslaven”, maar
regeren ook met Hem tot in alle eeuwigheid. Hier wordt dus onze hoge
bestemming, “heersen met Christus”, opnieuw verbonden met
zelfovergave en gehoorzaamheid in liefde.
7) Zo worden de eeuwen der eeuwigheid beschreven in termen van
onbeperkte en oneindige heerlijkheid, groei, uitbreiding en dienst, niet
in statische bewoordingen als een soort altijddurende vakantie of
lofprijzingsdienst, met weinig doel, maar in dynamische
bewoordingen, waardig voor een groot God, wiens toekomstige
bedoelingen ons vast en zeker allemaal zullen verrassen!
“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige wij
zijn burgers van een rijk in de hemelen gij zijt genaderd … tot de stad van de
levende God, het hemelse Jeruzalem de stad met fundamenten, waarvan God
de ontwerper en bouwmeester is.”
“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Ik ben
de alpha en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron
van het water des levens, om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven, en Ik
zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.”

1 Cor. 15:20-28; 2 Cor. 4:17, 5:17; Fil. 3:20; 2 Tim. 2:10-13; Hebr. 11:10,
12:22-29, 13:14; 1 Pet. 2:4,5; 1 Joh. 1:5; Op. 3:21; Gen. 1:1-5; Jes. 9:7
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6. Christus - Gekruisigd, Opgestaan en Verheerlijkt
7. De Vleeswording - Twee Aspecten

8. De TweeBIJ
Menselijke
Geslachten - De Oude Mens en De N
TOELICHTING
DE DIAGRAMMEN

INHOUD
1.
1. Het Grote Verschil en de Ware Bestemming van de Mens
2. De Grote Uitnodiging - De Cruciale Keuze
3. De Betekenis van de Zondeval en de Gevolgen van

2.

Ongehoorzaamheid
4. De Kanker van de Zonde in de Gevallen Mensheid
5. De God-Mens
6. Christus - Gekruisigd, Opgestaan en Verheerlijkt

3.

7. De Vleeswording - Twee Aspecten
8. De Twee Menselijke Geslachten - De Oude Mens en De Nieuwe 4.
Mens
9. De Nieuwe Geboorte: “Uit God Geboren” - “Jezus is Heer”
10. Heiligmaking - Een levenslang Proces

Mens
Deze diagrammen
zijnNieuwe
een poging
om “Uit
geestelijke
realiteit- “Jezus
te
9. De
Geboorte:
God Geboren”
is Heer”
visualiseren. Velen vinden dit een hulp. Vergeet niet dat ze bedoeld
10. Heiligmaking
- Eengedetailleerde
levenslang Proces
zijn om iets te verhelderen
en niet voor
analyse. Het
commentaar moest
binnen
de
beschikbare
geschreven
11. Rechtvaardigmaking - doorruimte
Genade,
door Geloof
worden. Anders had ik uitvoeriger kunnen zijn.
12. Heiligmaking
- Driehoogte
Aspecten
Omdat de diagrammen
tot op zekere
een samenhangend
geheel vormen, 13.
is het
commentaar
weliswaar
hetenalgemeen
De Geest
van Jezus
Christus -inBidt
Waakt
progressief, maar niet noodzakelijkerwijs op elkaar volgend. Soms
14. Het Kruis en de Heilige Geest in ons Dagelijks Leven
wordt er in een diagram naar iets verwezen dat vollediger uitgelegd
15. Herschepping in Christus door het Kruis; het Werk van de
wordt in een ander.
De DRIEHOEK staat Heilige
altijd voor
de Godheid. De CIRKEL staat voor de
Geest
Mens, behalve natuurlijk deels in diagrammen 1, 5, 19, 20.
De Mens
- Geest,
Ziel en Lichaam
GOUD staat voor16.
eeuwig
leven
de goddelijke
natuur de sfeer van
eeuwig leven en17.heerlijkheid.
ROOD
staat
voor
het bloed
van
De Natuurlijke Mens en de Geestelijke
Mens
Christus, inclusief alles wat dit betekent, zoals uitgelegd in nr. 6 en 11.
18.
In hetdood
Huisgezin
van God - De Ware Gemeente
ZWART staat voor
zonde,
en oordeel.
19. Goddelijk Leven en Activiteit op Aarde
Met
is de nadruk op het feit van de inwonende zonde.
20. Gods Hoofdstad en Koninkrijk in een Verloste Wereld
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11. Rechtvaardigmaking - door Genade, door Geloof
12. Heiligmaking - Drie Aspecten

Met

ligt de nadruk op de overwinning van Christus over
de inwonende zonde.

13. De Geest van Jezus Christus - Bidt en Waakt
14. Het Kruis en de Heilige Geest in ons Dagelijks Leven
15. Herschepping in Christus door het Kruis; het Werk van de
Heilige Geest
16. De Mens - Geest, Ziel en Lichaam
17. De Natuurlijke Mens en de Geestelijke Mens
18. In het Huisgezin van God - De Ware Gemeente
19. Goddelijk Leven en Activiteit op Aarde
20. Gods Hoofdstad en Koninkrijk in een Verloste Wereld
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