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LES 1

DE BIJBEL

Het woord Bijbel betekent: Boek, andere benamingen zijn: Boek der boeken, Heilige Schrift
of Heilige Schriften. De Bijbel bestaat uit 66 Bijbelboeken. Ieder Bijbelboek is weer onderverdeeld in hoofdstukken en deze zijn weer onderverdeeld in verzen. Op die manier is het dus
makkelijk een bepaald gezegde uit de Bijbel op te zoeken. Ook is de Bijbel nog onderverdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het O.T. is geschreven in de tijd
voordat de Heer Jezus op aarde kwam en het N.T. na de komst van de Heer.
In het O.T. staan 39 bijbelboeken en in het N.T. staan er 27. Deze 66 boeken noemen we de
Canonieke boeken. Het woord canon betekent: regel, meetsnoer of wet. Van deze Bijbelboeken heeft men de oorsprong kunnen achterhalen en zij zijn dus geschreven door schrijvers die
geïn-spireerd waren door de Heilige Geest.
Er bestaan ook apocriefe boeken. Apocrief betekent: verborgen. De oorsprong van deze boeken is verborgen en ze worden dus niet betrouwbaar geacht. Door de R.K. kerk worden ze wel
betrouw-baar geacht. Uit het apocriefe boek “De Maccabeëen” halen de rooms-katholieken
het vagevuur b.v.
Over het O.T. is vele duizenden jaren geschreven ± 3000 jaar en over het N.T. ongeveer 100
jaar. Het hele O.T. is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven en het N.T. in het Grieks,
want dat was in die tijd de wereldtaal. Alles was natuurlijk geschreven met de hand, zodat we
deze oorspronkelijke Bijbelgedeelten ook wel handschriften noemen. Die tekst in de oorspronkelijke taal noemen we de grondtekst. Soms wordt er in onze vertaling ter verduidelijking een enkel woordje toegevoegd. Om te laten zien dat dit woord er niet in de grondtekst bij
stond wordt dat tussen twee ronde haakjes gezet, dus (…). Deze woorden zijn er dus ter verduidelijking tussen gezet. Enkele voorbeelden zijn: Markus 4:10, Markus 6:31 en Markus
6:35. Er zijn ook enkele Bijbelgedeelten die niet in alle gevonden handschriften staan en om
dat aan te geven wordt zo’n gedeelte tussen vierkante haakjes geplaatst, dus: […]. Enkele
voorbeelden zijn: Markus 16:9-20, Markus 11:26 en 1 Joh. 5:7,8.
Sommige woorden uit de grondtekst zijn moeilijk weer te geven in de Nederlandse taal en
moeten dan min of meer omschreven worden of ze zijn met verschillende woorden te vertalen. De woord-keus is dan verschillend en de ene Bijbelvertaler zal dan wel eens voor een
ander woord of zinswen-ding kiezen dan de andere. Zo zijn er verschillende vertalingen ontstaan, meestal genoemd naar de vertaler of de opdrachtgever voor de vertaling.
Bekende vertalingen zijn:
• Statenvertaling, ook wel de oude vertaling genoemd.
• Petrus Canisiusvertaling (R.K. oude vertaling)
• Obbink en Brouwer vertaling.
• St. Willibrordvertaling (R.K. nieuwe vertaling)
• Nieuwe vertaling van het Ned. Bijbelgenootschap.
• Luthervertaling.
De Bijbel is dus het woord van God. De Here Jezus zegt van het Woord van God: Uw woord
is de waarheid Joh. 17:17. Als we dus het Woord van God in ons opnemen dan kan het niet
anders of de leugen moet in ons leven wijken voor de waarheid van God. Zo onderwijst God
ons door Zijn Woord en leert Hij ons wat Zijn wil is in ons leven. In Psalm 119 vinden we
ook enkele teksten die erg duidelijk maken wat het Woord van God doet als we het in ons
opnemen door het te lezen. De verzen 9,11 en 105 vertellen dat. De jongeman kan zijn weg
rein bewaren door het te houden naar Gods Woord. Als we Gods Woord in ons hart bergen is
het een geweldig wapen tegen de zonde. Vers 105 zegt dat het ons de weg wijst in het duister
van deze wereld. Ook 2 Tim. 3:16 probeert ons dat duidelijk te maken. Het Woord van God is
nuttig te onderrichten (het maakt ons dus wijzer, geeft kennis), te weerleggen (de leugen
wordt door de waarheid ontdekt), te verbeteren (fouten worden gecorrigeerd) en op te voeden in de gerechtigheid (door opvoeding wordt men volwassen). Let vooral op die twee dingen die in vers 17 worden gezegd. Het is machtig.

LES 2

HET WOORD VAN GOD

Woorden hebben grote kracht in ons dagelijks leven. Daardoor beïnvloeden we elkaar, helpen
elkaar en ons leven wordt niet zelden omgebogen door de uitwerking die woorden, geschreven of gesproken, op ons hebben. Gods Woord is in staat ons leven radikaal te veranderen.
Dat Gods Woord een grote kracht bezit blijkt wel duidelijk uit de volgende Bijbelgedeelten.
Gods Woord heeft scheppende kracht. God spreekt en plotseling is het er al. Bij de schepping
spreekt God: “Er zij” en de uitwerking is dat het er ook was. Genesis 1:3,6,9,11,14 en
15,20,24,26. God sprak een woord en al die dingen waren door de kracht van Gods woorden
geschapen. De woorden van God hebben dus scheppende kracht en dat hebben ze nog steeds.
Door het doen van bijbelstudie, met een bereidwillig hart te luisteren naar Gods wil, zal het
woord in ons leven ook een geweldige uitwerking hebben. God schiep niet alleen de wereld,
maar Hij houdt de wereld ook in stand door Zijn Woord. Hebr. 1:3. De Here Jezus draagt alle
dingen door het Woord van Zijn kracht. Zolang God Zijn scheppingswoord niet terugneemt
zal de aarde bestaan. Uit de verzen 10-12 blijkt dat de wereld eens zal vergaan, maar dat kan
pas als God Zijn scheppingswoord terug neemt.
Gods Woord heeft dus een onvoorstelbare kracht en het is deze geweldige kracht die God ook
in ons leven wil laten werken. Hebr. 4:12 en 13 vergelijkt het Woord met een tweesnijdend
zwaard dat binnendringt tot het diepste wezen van een mens, zodat zelfs alle dingen van ons
leven tegen de achtergrond van dat Woord open en ontbloot voor God komen te liggen. Het
is dus zeer belangrijk dat we bijbelstudie doen, maar er ook naar leren en streven te leven,
zodat ons leven in overeenstemming gaat worden met het Woord van God. Dan is het geen
probleem dat alles open en ontbloot voor Hem komt te liggen.
Deze geweldige werking van de Bijbel legt de Heer Jezus zelf uit in Joh. 8:31 en 32. “Als u in
Mijn Woord blijft, bent u waarlijk discipelen van Mij en u zult de waarheid verstaan en de
waarheid zal u vrijmaken”. Gods Woord maakt ons dus vrij. Joh. 17:17 zegt: “Uw woord is
de waarheid”. Lezen en bestuderen van de Bijbel heeft dus grote invloed op ons leven. Het is
geen wonder dat de boze alles doet om het Woord van God uit ons leven te weren of het er
weer uit tracht te verwijderen. Hij probeert om de leugen in de plaats van de waarheid te zetten. Hij, de grote dief, wil het Woord van God uit ons leven roven. Markus 4:13-20. De duivel
zal alles doen om onze tegenzin om trouw de Bijbel te lezen aan te wakkeren. Hij weet dat
Gods Woord straks alles open en ontbloot voor Gods aangezicht brengt en hij ziet niet graag
dat ons leven steeds meer gaat groeien in overeenstemming met de Bijbel. We moeten dus
weerstand bieden en de duivel zal dan van ons vlieden. Jac. 4:7. Door bijbelstudie brengen we
Jac. 4:8 in praktijk en dat is erg belangrijk.
De Bijbel bewijst altijd zichzelf. Ga daarom nooit alleen op één tekst af, maar zoek ook andere teksten over hetzelfde onderwerp op. De ene tekst vult dan de andere aan zodat we een
vollediger beeld krijgen van wat God daar bedoelt. Bij voorbeeld: Joh.14:13 en 14 zegt dat
wat we ook aan God vragen dat Hij dat ook geeft. Maar 1 Joh. 5:14 zegt dat we moeten leren
te bidden naar Zijn wil. We moeten dus leren de wil van God te verstaan en dan zal datgene
wat we vragen ook daarmee in overeenstemming zijn en kan God het ons dus ook geven.
Gods Woord zal daarom nooit zijn kracht en waarde verliezen Petrus 1:24 en 25. God wil
daarom ook niet dat we er stukken uit zouden laten. We moeten het volledig in tact laten.
Openbaring 22:18 en 19.
Tenslotte: Niemand moet het klakkeloos aannemen wat anderen zeggen, maar alles moet ook
zelf onderzocht worden. Een goed voorbeeld van Bijbelstudie geven de mensen in Berea, die
dagelijks naar Paulus kwamen luisteren, maar daarna ook zelf hun Bijbel ter hand namen om
te kijken of datgene wat Paulus had verteld ook werkelijk in overeenstemming was met de
Bijbel. Hand. 17:11. Juist in deze eindtijd is dit zeer belangrijk, want juist hierin probeert de
duivel te infiltreren.

LES 3

DE SCHEPPING

De bijbel begint in Genesis 1:1 met de woorden: “In den beginne”. Met dezelfde woorden
begint het evangelie naar Johannes en ook de eerste brief van Johannes vangt aan met deze
woorden. Wanneer was dat tijdstip: “In den beginne”? Is het in werkelijkheid wel een tijdstip? God leeft immers niet in tijd en in de Bijbel komt Hij ons dikwijls tegemoet in termen
die we een beetje kunnen begrijpen. Voor God immers is 1000 jaren als één dag en één dag
als 1000 jaren. 2 Petrus 3:8 en Psalm 90:4. God is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Waarschijnlijk ligt “In den beginne” honderdduizenden of miljoenen jaren voor het begin van de
schepping zoals we die lezen in Genesis 1.
Tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 moet een periode liggen van misschien wel miljoenen jaren, een periode waarin de val van de duivel moet hebben plaatsgevonden.
In Jesaja 45:18 lezen we dat God de wereld heeft geschapen ter bewoning en niet tot een baaierd (chaos, warboel, verwarring). God schept geen chaos, want als God iets maakt dan is het
perfect, volmaakt, tot in de puntjes ‘af’. Genesis 1:31. Toen God dus “In den beginne” de hemel en de aarde schiep, moeten de hemel en de aarde ook volmaakt goed zijn geweest. De
aarde moet dus na Genesis 1:1 woest en ledig zijn geworden. Jesaja 14:12-15 onthult ons dat
de satan bij zijn val ter aarde is geworpen. Onze Heiland is daar getuige van geweest, blijkens
Lucas 10:18. Deze val van de boze moet de verwoesting van de aarde met zich hebben meegebracht en de toenmalige schepping hebben meegesleept. Daarom is het ook niet zo vreemd
dat er dingen in de aarde worden gevonden waarvan de wetenschap beweert dat ze miljoenen
jaren oud zouden zijn.
Toen Adam werd geschapen kreeg hij de opdracht mee om de aarde te onderwerpen, zegt
Genesis 1:28. Iets, wat onderworpen moet worden, is vijandig gebied. Anders hoeft het niet
onderworpen te worden. Dit wijst erop dat het gebied buiten het paradijs vijandig stond ten
opzichte van wat God in het paradijs had geschapen. Het paradijs moet dus een enclave van
God zijn geweest van waaruit Hij de wereld via Adam en Eva weer onder Zijn gezag wilde
stellen, wilde heroveren. Via Adam en Eva wilde God de aarde weer onderwerpen en tot gehoorzaamheid brengen. Door de zondeval heeft de boze nu nog de macht op aarde en hij laat
dat ook blijken. Tijdens de verzoeking in de woestijn biedt hij de Heer zelfs alle koninkrijken
van de aarde aan. Lucas 4:5-7. En Paulus noemt de boze geesten de “wereldheersers deze
duisternis” Efeze 6:12.
In deze vijandige omgeving schiep God op aarde de mens, de dieren, de planten enz. Let weer
op de kracht van het Woord van God. God schiep alles door Zijn Woord.
Genesis 1:3
God zei: ”Er zij licht”…En er was licht.
Genesis 1:6
God zei: ”Daar zij een uitspansel in het midden van de wateren en dit
maakte scheiding tussen wateren en wateren…het was alzo,” vers 7.
Genesis 1:14 en 15 God zei: ”Dat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel… en het
was alzo.
Genesis 1:20
God zei: ”Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het
gevogelte over de aarde vliege”…Toen schiep God hen.
Genesis 1:24
God zei: ”Dat de aarde voortbrenge”… en het was alzo.
God sprak en het was er.
Onze Heiland is het vleesgeworden Woord Joh. 1:1-6 en Joh. 1:14-18. De Heer Jezus heeft
dan ook in het hele scheppingsgebeuren een heel grote rol gehad.
Col. 1:16 Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Joh. 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat
geworden is.
Hebr. 1:2 De Zoon, door wie Hij ook de wereld heeft geschapen.
Hebr. 1:3 Die (Jezus) alle dingen draagt door het woord van Zijn kracht.

LES 4

DE ZONDEVAL

Alles wat God geschapen had was zeer goed Gen.1:31. Er was dus een volmaaktheid zonder
weerga in alles wat God had geschapen. Er was niets waar iets aan mankeerde, alles was zeer
goed in Gods ogen. Over die machtige schepping moest (mocht) de mens heersen. Gen.1:28.
In dat prachtige paradijs mocht de mens wonen om dat te bewerken en te bewaren Gen.2:15.
Ook dat “bewaren” wijst weer op de aanwezigheid van een vijand, die de vrede en rust in het
paradijs zou kunnen verstoren.
Dan komt de vijand op bezoek in de persoon van de slang. De slang is duidelijk de
personifikatie van de duivel en satan. Openb.12:9 en Openb.20:2. Hij is de leider van de
gevallen geesten die hun hemelse woonplaats hebben moeten verlaten. Judas vers 5 en 6. De
duivel is ten val gekomen door zijn ongehoorzaamheid aan God toen hij gelijk wilde zijn aan
God. Jesaja 14:14. De begeerte om als God te zijn is zijn val geworden. Hij wilde
onafhankelijk van God zijn, zich aan God gelijk stellen. Hij was een beschuttende cherub, die
voor Gods aangezicht stond. Ez. 28:12-14. Hoewel we hier moeilijk kunnen uitmaken wat er
precies is gebeurd en hoe het mogelijk is dat een cherub met geweldige heerlijkheid zo tot
zonde kon komen, blijkt uit het geheel wel dat God ook de geschapen engelen een eigen wil
heeft gegeven en dat zij de mogelijkheid hadden om vrijwillig voor of tegen God te kiezen.
Velen denken naar aanleiding van Openb. 8:12 dat éénderde van de engelen is gevallen. Dus
tweederde zou trouw aan God zijn gebleven. Eén ding staat vast, dat die keuze een keuze voor
eeuwig is geweest en dat er voor de boze geesten geen weg terug is. De goede engelen dienen
God dus vrijwillig en dat is ook waar de Heer op duidt als Hij bidt in het onze Vader: “Uw
wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. In de hemel geschiedt Gods wil
vrijwillig door de engelen en zo wil Jezus dat Gods wil ook vrijwillig zal worden gedaan op
de aarde door de mensen Mat.6:10.
De duivel begint met een leugen tegen Eva.Gen. 3:1. God heeft zeker wel gezegd: ”Gij zult
niet eten van enige boom in de hof”? Maar God had dat niet gezegd, wel: ”Van alle bomen in
de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij
niet eten”.Gen.2:17. Hij gaat verder met een leugen: ”Gij zult geenszins sterven”. Gen.3:4. Te
laat komen ze achter de waarheid van Rom. 6:23. “Het loon dat de zonde geeft is de dood”.
Hij wekt bij de mens dezelfde begeerte op waardoor hijzelf ten val is gekomen, nl. om net als
God te zijn. Gen. 3:5. Dan zou de mens dus niet meer afhankelijk zijn, maar volkomen zelfstandig, onafhankelijk zijn eigen weg kunnen gaan. Omdat de mens geen eigen onderscheiding had tussen goed en kwaad was hij volkomen afhankelijk van God om het goede te doen.
Zo wil God opnieuw dat de wedergeboren mens zal leven: in volkomen afhankelijkheid van
Hem Joh.15:5. Doordat de mens de begeerte toeliet, kwam de daad. Gen.3:6. Het is nu nog
steeds zijn taktiek om de mens tot zonde te brengen Jac.1:13-15. Biedt dus weerstand en hij
zal van ons vlieden Jac.4:7. Hun geestelijke naaktheid openbaarde zich in hun lichamelijke
naaktheid Gen.3:7. Eerst waren ze volmaakt Gods beeld en gelijkenis, nu waren ze de bekleding van Gods heerlijkheid kwijtgeraakt.
Adam was aangesteld om over de aarde te heersen, maar nu heerst degene die hem overwon
en is het paradijs verdwenen in plaats dat van daaruit de aarde zou worden onderworpen.
Ef.6:12 en Joh.14:30 spreken over de boze geesten als: wereldbeheersers en overste van de
wereld.
Laatste Adam:1 Cor.15:45. In Adam is alles tot zonde gekomen en onder
de macht van de zonde gebracht, maar prijst de Heer dat Hij genoemd wordt “De laatste
Adam”. Als laatste Adam heeft de Heer de zonde te niet gedaan en de mens tot een nieuwe
schepping gemaakt omdat in Hem, als laatste Adam, de zondaar in ons aan het kruis werd
genageld.
“Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het
nieuwe is gekomen”. 2 Cor.5:17

JEZUS IS OVERWINNAAR.

LES 5

DE WEG VAN VERLOSSING

De oorspronkelijke bedoeling van God met de mens is duidelijk geweest dat de mens een ontwikkeling zou doormaken, dat zijn weg omhoog zou voeren Gen.1:28. De mens moest gaan
werken, de hof bewaren en bewerken en vanuit de hof van Eden de aarde onderwerpen. Zie:
Gen.1:28. Die weg omhoog is afgebroken en omgebogen door de zondeval en de mens is
daardoor in een diepe en bodemloze put terecht gekomen. Er was geen weg terug. Adam en
Eva werden uit het paradijs verbannen en God stelde een wacht in de persoon van een cherub
met een vlammend zwaard aan de ingang van de hof van Eden, zodat het duidelijk was dat de
mens zijn toekomst grondig had verknoeid. Immers de boom des levens was nu onbereikbaar
geworden Gen.3:24. Maar al direkt na de zondeval van Adam en Eva blijkt de grote liefde
van God voor de mens Gen.3:9. God zocht de mens en waar voor de duivel zijn verkeerde
keus een keus voor eeuwig bleek, daar maakt God duidelijk dat Hij een weg voor verlossing
zal openen voor de mensen Gen.3:15.
De weg van verlossing heeft een neergaande lijn nl. als gevolg van de zonde (waardoor verlossing nodig is geworden), als gevolg van het werk van de boze, maar de weg heeft ook een
opgaande lijn als gevolg van het werk van Jezus Christus. Als God de mensen geschapen
heeft en Hij bekijkt Zijn werk nog eens dan staat er dat het (dus ook de mens) zeer goed was
Gen.1:31. Adam komt ten val door de zonde, Gen.3:6 en sleept in die zondeval heel het toekomstige mensental, al zijn nakomelingen mee Rom.3:23. Op verkeerde daden (zonden) staat
onherroepelijk straf te wachten en heel de zondige mensheid deelt ook in die straf die God op
de zonde stelde Rom.6:23. Straf houdt een veroordeling in en die straf moet ook gedragen
worden. Gods gerechtigheid eist dat gewoon Hebr.9:27. Als gevolg van dit alles ligt dus dit
oordeel op de mens te wachten.
De opgaande lijn wijst ons op het werk van de Heiland. Door zijn offer op het kruis wordt de
mens volle verlossing aangeboden en hij kan het krijgen voor niets, uit pure genade Ef.2:8 en
9. Dan is wel nodig dat de mens vertrouwt op Jezus Christus en Hem aanneemt als Verlosser
Joh.1:12 en Openb.3:20. God antwoordt op die bekering met de wedergeboorte van de mens.
Hij maakt hem tot een nieuwe schepping en doet het oude radikaal weg. 2 Cor.5:17. Door
Christus wordt de mens bevrijd uit alle knellende banden en hij hoeft zich ook niet opnieuw
een slavenjuk op te laten leggen Gal.5:1. Tenslotte loopt dat uit op verheerlijking. De mens
krijgt eeuwig leven en mag delen in de heerlijkheid van Christus Jezus 1 Joh.5:11-13
Rom.8:17.
Voor ieder mens komt de vraag naar voren: ”Hoe kom ik van die neergaande lijn op die opgaande lijn in dit leven terecht?” Er moet een verbinding zijn tussen beide lijnen. De Bijbel
laat duidelijk zien dat er maar één verbinding is tussen beide lijnen en dat is alleen Jezus
Christus zelf. Hij zegt in Joh.14:6: “Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt
tot de Vader dan door Mij”. Hij, Jezus Christus droeg de straf die ieder mens verdiend had en
Hij betaalde de schuld voor Gods aangezicht Jesaja 53:5. Hij is voor alle mensen gestorven 2
Cor.5:15 en ieder mens die Hem zo accepteert als Verlosser krijgt deel aan Zijn volbrachte
werk aan het kruis van Golgotha Joh.19:30.
Door het werk van Jezus wordt de neergaande lijn gestopt, zodat wie Jezus aanvaardt niet
meer naar de eeuwige duisternis gaat, maar mag gaan wandelen met Christus op de opgaande
lijn. Hij alleen is de brug tussen deze twee levenslijnen. Met Hem zal er groei zijn in ons
geestelijk leven en zal God toch tot Zijn doel kunnen komen met de mens. En dan loopt het
toch nog uit op eeuwige heerlijkheid. Prijst de Naam van Jezus dat we met Hem op weg zijn.

BIJLAGE LES 5 DE WEG VAN VERLOSSING 2
Gods bedoeling met de mens
De weg omhoog Genesis 1:28

………………onderbroken door de zonde.

Niet Gods bedoeling. Blijft op helzelfde peil

Door zondeval in diepe put, bodemloze put.

Geen weg terug. Gen. 3:24b
Maar God zoekt de mens. Gen. 3:9
God belooft verlossing. Gen. 3:15

Verheerlijking
1 Joh.5:11-13
Ik heb eeuwig
leven

De weg der verlossing

Volmaakt
Genesis 1:31a
Alles was zeer
goed.

De
weg
om
hoog

Val Genesis 3:6b
Adam zondigt.

Verzet Rom. 3:23
Ik zondig

Verbaliserend
Rom. 6:23
Zonde moet worden
gestraft

Vernieuwing 2 Kor.
5:17 Ik word een
nieuwe schepping.

De
weg
om
laag

Veroordeling
Hebr. 9:27
Straf moet worden
gedragen

Jezus droeg voor ons
de straf.
Jes. 53:5

Vrijheid Galaten
5:1. Ik word vrij.

Vertrouwen
Joh. 1:12,13 en Op.3:20
Ik moet Jezus aannemen

Verbinding Jezus
Joh.14:6

Verlossing
Efeze 2:8 en 9
Ik krijg het door pure
genade.

Zo heeft Jezus het
volbracht Joh. 19:30

LES 6

DE NIEUWE SCHEPPING

Ieder mens is uit zijn vader en moeder geboren. De Bijbel noemt dat “uit het vlees geboren”
of ook wel “uit het bloed, uit de wil van het vlees of uit de wil van een man geboren” Joh.1:13
en Joh.3:6. Dit is dus de normale geboorte zoals ieder mens die ondergaat volgens het
natuurlijke patroon.
De Heer Jezus spreekt echter van een “wedergeboorte” die moet plaats vinden wil men het
Koninkrijk Gods zien Joh.3:3. Tevens vertelt de Heer daar wat die wedergeboorte is, nl. een
geboorte door de Geest van God Joh.3:6.
Op een andere plaats noemt de Bijbel de mens die wedergeboren is: “een nieuwe schepping”
2 Cor.5:17 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan,
zie, het nieuwe is gekomen.”
Deze tekst laat tevens duidelijk zien wie een nieuwe schepping is, nl. “wie in Christus is.”
Alleen wie in Christus is, is een nieuwe schepping geworden.
Door Jezus als persoonlijke Heiland en Verlosser aan te nemen (dat is bekering) wordt men
een kind van God (dat is wedergeboorte). Bekeren moet de mens zich zelf doen want het is
een omkeren naar God toe. Petrus zegt: Bekeert U Hand.2:38 en in 1 Petrus 2:25 zegt hij:
“maar thans hebt gij u bekeerd.” Bekeren doet de mens zich zelf dus, maar wedergeboorte is
het antwoord van God daarop. Wedergeboren wil zeggen: Uit God geboren Joh.1:13 en 1
Joh.5:1.
Gal.6:15 zegt: ”Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een
nieuwe schepping is”. Jezus legt de nadruk op het belang van de wedergeboorte in Joh.3:3.
“Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.”
Wedergeboren wil zeggen: Gestorven zijn met Christus aan het kruis en met en in Hem
opstaan is het nieuwe leven Gal.2:20 en 2 Cor.5:14 en 15.
De wedergeboren mens is dus uit God geboren en heeft een nieuwe levensroeping, nl. om
te leven voor en door Jezus Christus.
Het heerlijke is dat wedergeboorte geen gevoel is (gevoelens zijn altijd erg labiel), maar dat
het zeker weten is. Rom.6:6. Onze plaats in Christus wordt in Rom.6:1-14 heel duidelijk
weergegeven. We zijn met Christus en in Christus gestorven, begraven en opgestaan.
Onze oude mens (de zondaar) is in Christus gestorven en daarom heeft zonde geen macht en
geen recht meer om over ons te heersen. Eerst waren we slaven van de zonde en nu zijn we
huisgenoten van God Ef.2:19.
Ieder mens die wederom geboren is heeft de Geest van Christus. De Heilige Geest als Geest
van Christus doet ons wederom geboren worden, daarom bezit ieder die Christus toebehoort
de Geest van Christus en Hij laat ons groeien in Jezus en leidt ons op ons levenspad. Rom.8:9.
De doop in de Heilige Geest is een vervolg hierop en is dus niet hetzelfde. Door de Geest van
Christus worden we wederom geboren en als we gedoopt worden in de Heilige Geest daarna,
dan ontvangen we kracht. Dit blijkt uit Handelingen 8:12 (doop in water is beeld van
wedergeboorte) en vers 14-17 als zij gedoopt worden in de Heilige Geest. Voor iedere
gelovige ligt daar dus de belofte van de Geest.
In Christus zijn we een nieuwe schepping geworden, maar toch blijft er een strijd om in ons
leven waar te maken wat we in Jezus geworden zijn. Dat is de strijd tussen de oude en de
nieuwe mens in ons. Zij strijden om de voorrang in ons leven. Daarom is het uiterst belangrijk
dat we goed doordrongen zijn, ons steeds bewust zijn wie en wat we zijn in de Heer.
Rom.6:6 “Dit weten wij immers”. Rom.6:11 “Zo moet het ook voor u vaststaan.” Ef.4:20
“Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.” Ef.4:22 “Dat gij, wat Uw vroegere
wandel betreft de oude mens aflegt. Ef.4:24 En de nieuwe mens aandoet.” Ook hierin wil God
dus dat we zelf aktief zullen zijn en ons bewust zullen storten in het nieuwe leven met en in
Christus.

LES 7

DE ZONDEVERGEVING

Het woord zonde betekent: Het missen van het doel. Bijbels gezien is zonde dus alles
waardoor het doel van God in en met ons leven wordt gemist, geheel of gedeeltelijk. Het is
opstand en vijandschap tegen God. Johannes zegt: ”Zonde is wetteloosheid” 1 Joh.3:4. Dus
het is alles wat tegen de wet van God ingaat en geen rekening houdt met die wet van God.
Zonde openbaart zich o.a. in:
Gedachten (zijn de motor voor de daad)
Daden (b.v. diefstal enz.)
Woorden (b.v. liegen enz.)
Houding (zoals b.v. schijnheiligheid)
Toestand (niet gered zijn)
Zonde in gedachten, iedere zonde begint met een gedachte Efeze.2:3.
Zonde in daden, velen staan genoemd in Galaten 5:20 en 21.
Zonde in woorden, Handelingen 5:3 en 8 zijn een duidelijk voorbeeld.
Zonde in houding, Lucas 18:9-14 let op de instelling van tollenaars en farizeeërs.
Zonde in toestand, Johannes 16:9 de zonde is in feite als iemand niet in Jezus gelooft.
De zonde is algemeen en ieder mens is een zondaar en valt daarom ook van nature onder de
toorn van God Efeze 2:1-3. We zijn dus zondaars van nature en als we van de zonde af
willen komen, dan moet onze natuur veranderen, dan moet de zondaar sterven. Die zondaar,
die oude mens, sterft aan het kruis van Golgotha als Jezus Christus voor ons tot zonde is
gemaakt, 2 Cor.5:21 en onze oude mens daardoor in Hem sterft Rom.6:6 en 2 Cor.5:15.
De zondaar is dus gestorven in Christus, maar we zijn nog steeds besmet met onze zonden.
Hoe raken we onze zonde kwijt, hoe worden we verlost van onze zondelast? De Bijbel laat
duidelijk zien hoe dat en waardoor dat gebeurt.
De Heiland neemt onze zonden weg. Joh.1:29 Dat gebeurt door het
bloed van Jezus. 1 Joh. 1:7. Onze zonden staan als een muur tussen
God en ons. Jezus droeg onze overtredingen en ongerechtigheid.
God
Mens
Daardoor word de muur afgebroken tussen God en ons. Jes.53:5 en 6.
God stelt één voorwaarde voor onze reiniging. We moeten onze
zonden belijden aan Hem en waar nodig ook aan elkaar 1 Joh. 1:9
Zonde
Muur
en Jac. 5:16. Belijden wil zeggen: met name noemen en uitspreken.
Hoewel God alle dingen weet en dus ook de zonden die we gedaan
hebben, wil Hij toch dat we onze zonden uitspreken tegenoven Hem
en daardoor erkennen dat we tegen Hem fout hebben gehandeld.
God
Mens
Daarop doet God dan ook onze zonden radikaal weg. 1 Joh. 1:9. Let
op de woorden: Hij is getrouw, rechtvaardig en: reinigen van alle
Muur Doorbroken
ongerechtigheid.
Waar blijven onze zonden na die belijdenis?
Jesaja 43:25 God delgt ze uit, gedenkt ze niet meer.
Jesaja 44:22 Hij vaagt ze weg.
Micha 7:19 Hij vertreedt ze en werpt ze in de diepte der zee.
Zonde
Zonde
Psalm 103:12 Weg, zover het oosten is van het westen.
Jesaja 38:17 Achter Zijn rug geworpen
Jezus
Hebr.10:17 Hij gedenkt ze niet meer.
Col.2:13 kwijtgescholden, bewijsstuk uitgewist.
Ongelovige
Gelovige
Vergeet het nooit meer en laat u niet beetnemen door de grote leugenaar.
2 Petrus 1:9 Let op: de boze is de aanklager. Openbaring 12:10 en Zach.3:1.
De Heilige Geest daarentegen overtuigt u opdat u 1 Joh.1:9 zult toepassen, zodat U verlost
wordt van Uw zonden.

LES 8

DE DOOP DOOR ONDERDOMPELING

De doop door onderdompeling wordt ook wel de volwassen doop genoemd, maar dat is
beslist een verkeerde benaming. Er worden nl. geen volwassenen of kinderen gedoopt maar
gelovigen. Doordat de kinderbesprenkeling in de kerken al sinds eeuwen in gebruik is, is er
veel verzet tegen mensen die zich laten dopen door onderdompeling terwijl ze als kind al zijn
besprenkeld. Dat het twee totaal verschillende dingen zijn willen we op grond van de Bijbel
vaststellen.
Het Griekse woord in de grondtekst luidt: Baptiso en betekent letterlijk vertaald: Dopen in,
dus niet dopen met. Dat maakt een groot verschil: Voor dopen met is maar zeer weinig
water nodig en voor dopen in is veel water noodzakelijk. Dopen en besprenkelen zijn dus
duidelijk geen syno-niemen. In enkele teksten blijkt dat ook duidelijk: Lev. 4:6 en Lev.14:51
en Numeri 19:18. Ook Johannes de Doper wist dat er voor dopen veel water nodig was
Joh.3:23.
Voordat Johannes begon met dopen kenden de Joden de doop al. Als een heiden zich tot God
bekeerde werd hij gedoopt als teken dat hij het heidendom achter zich liet. Dat heette de
proselieten doop en de heiden werd dan Jodengenoot. Handelingen 2:10.
Johannes de Doper moest de weg bereiden voor Christus d.w.z., hij moest de mensen op de
komst van Christus voorbereiden. Hij riep de mensen op zich te bekeren en hun geloof te
vernieuwen. Zij beleden hun zonden en lieten zich dopen in de doop der bekering. Marcus
1:4-5. Uit Hand.19:1-7 blijkt duidelijk dat dit een andere doop was dan de door Jezus
ingestelde doop.
Dat de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen, althans niet met dezelfde betekenis
blijkt wel uit Hand.2:41. De mannen die hier gedoopt werden waren reeds besneden. De doop
is wel een besnijdenis nl. dat ons oude leven wordt afgesneden. Dit noemt de Bijbel de
besnijdenis van Christus Col.2:11 en 12.
De Heer Jezus zelf heeft de doop ingesteld, vlak voor Zijn hemelvaart, in Matth.28:16-20.
Let op de volgorde die de Heer aangeeft: a. Eerst prediking van het evangelie. b. Daardoor
wordt het geloof gewekt. c. Als dat gebeurd is moeten de gelovigen gedoopt worden. d.
Daarna moeten deze gelovigen onderwezen worden in de wil van God.
Filippus zegt in Handelingen 8:37: “Indien u van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.” (om
gedoopt te worden). Geloof in Christus is dus een voorwaarde. Dat is ook begrijpelijk, want
door dit geloof blijkt de wedergeboorte. 1 Joh.5:1 zegt: “Een ieder die gelooft dat Jezus de
Christus is, is uit God geboren.” De doop is voor zo’n gelovige de bede van een goed
geweten tot God.
1 Petrus 3:21.
De betekenis van de doop door onderdompeling.
a. Het is een beeld van de afwassing van de zonden Hand. 22:16.
b. Het is een beeld van de begrafenis van de oude mens. Col.2:12 en Rom.6:3-6.
c. Het is een beeld van de opstanding met Christus. Rom.6:4,5b,11.
Deze dingen hebben plaats gevonden in de onzichtbare wereld en worden in de doop nu in
gehoorzaamheid zichtbaar gemaakt in de zichtbare wereld. Het is een vast punt in ons leven,
waar we steeds op terug kunnen zien en waaruit we mogen leven Romeinen 6:11. De oude, in
Christus gestorven mens (Rom. 6:6) wordt in de doop dus begraven, we groeien samen (in de
doop) met hetgeen gelijk is aan Christus dood (Rom. 6:5) en we groeien samen (worden een
met) met Jezus opstanding. Dit toont aan hoe belangrijk de doop is. Leef er dus ook uit!

LES 9

DE GEMEENTE (1)

Om het ontstaan van de gemeente van de Heer Jezus Christus enigszins te begrijpen is het
goed om de grote lijnen van de heilsgeschiedenis na te gaan. De Heer Jezus is betrokken
geweest bij de hele schepping en was er al voordat de wereld werd gemaakt Joh.1:1-3 en
Joh.17:5 en Col.1:15-17. Hij is de bestaansgrond van alle dingen en is daar dus ver boven
verheven. Toch is Hij bereid de wil van Zijn Vader te doen en een deel van Zijn
eigenschepping te worden door af te dalen naar de aarde om mens te worden Hebr.10:7 en
Joh.1:14. Dit komen in de wereld vindt plaats in Lucas 2:6 en 7. Dan leeft de Heer ongeveer
33 jaar om dan te lijden en te sterven voor de zonden van alle mensen. 1 Petrus 3:18. Daarna
is Hij afgedaald tot in het dodenrijk, 1 Petrus3:19, terwijl Zijn lichaam 3 dagen en 3 nachten
in het graf was. Matt.12:40. Daarna vindt de opstanding plaats, Matt.28:6 en vertoont de Heer
zich 40 dagen lang aan Zijn volgelingen. Hand.1:3. Na 40 dagen komt de geweldige
gebeurtenis van de hemelvaart, Hand.1:9 en zet onze Heiland zich aan de rechterhand van
God op de troon. Markus16:19. Maar Hij zal daar niet altijd blijven, Hij komt terug om de
zijnen tot zich te nemen. 1 Thess.4:16,17.
Na de schepping van de wereld wordt het volk Israël door God zelf als Zijn volk verkoren,
met de belofte dat uit hen de Messias zou voortkomen. Het volk kreeg allerlei geboden en
verboden en was dus de oudtestamentische gemeente met offerdiensten enz. Maar als de
Messias komt wordt Hij door Zijn eigen volk niet aangenomen. Joh.1:11. Het komt zelfs
zover dat de Joden schreeuwen om Zijn dood. Joh.19:13-16. Als gevolg van hun
ongehoorzaamheid wordt Israël tijdelijk terzijde gesteld Rom.11:25,26. De uitstorting van de
Heilige Geest vind 10 dagen na de hemelvaart plaats en dit is het begin van de Nieuw
Testamentische gemeente. Deze gemeente zal op aarde werken tot aan de wederkomst van de
Heer en dan zal zij worden opgenomen om altijd bij de Heer te zijn.
1 Thess.4:16 en 17. Tot aan dat tijdstip zal de strijd in de hemelse gewesten door de gemeente
van Christus moeten worden gestreden. Efeze 6:10-12 en Efeze 3:10.
De gemeente moet dus een aktieve gemeente zijn, want God wil duidelijk werken door Zijn
gemeente op aarde. Het feit dat God zich ook ontfermt over de heidenen wordt in de Bijbel
een geheimenis genoemd. Het doel van deze roeping wordt ook duidelijk aangegeven, nl.
opdat thans dor middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse
gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Efeze 3:10.
Het Hoofd van de gemeente is de Here Jezus Christus, Efeze 5:23, en Hij is het dus die
Zijn ge-meente regeert en de gemeente moet aan Hem onderdanig zijn. Efeze 5:24. Hij heeft
de gemeente lief en koestert haar zelfs Efeze 5:25 en 29. Dit zijn beelden die op het huwelijk
van toepassing zijn in de verhouding van man en vrouw. Het huwelijk is dan ook een
afschaduwing van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente Efeze 5:31-33.
Eerst heeft Jezus zelf Zijn taak op deze wereld volbracht en na de hemelvaart geeft Hij aan
Zijn volgelingen de opdracht om Zijn overwinning in de wereld uit te dragen, Matt.28:19, met
de belofte dat Hij altijd met hen zal zijn, (vers 20).
De gemeente is een wereldomvattende (universele) gemeente die is samengesteld uit de
plaatselijke gemeenten, bv. Hand.9:31 (De gemeente is geheel Judea enz.) Het is duidelijk dat
de gemeente door geheel Judéa enz. bestond uit een aantal plaatselijke gemeenten Hand.8:1
spreekt van de gemeente van Jeruzalem, 1Cor.15:4 van een huisgemeente, Openb.2:1,8,12,18
3:1,7,14 spreekt over een aantal plaatselijke gemeenten.
Namen voor de gemeenten zijn: 2x Gemeente van Christus Gal.1:22 en Rom.16:16.
10x Gemeenten Gods 2 Thess.1:4 en Hand.20:28.
Gemeenten naar de plaats genoemd 1 Thess.1:1 en 2 Thess.1:1.

LES 10 DE GEMEENTE (2)
In het Oude Testament woonde God temidden van Zijn Volk in de tabernakel en later in de
tempel te Jeruzalem. In het Nieuwe Testament woont God in een tempel die niet met handen
is gemaakt, maar die gevormd wordt door Zijn gemeente. Daarom noemt de Bijbel de
gemeente ook wel: Het huis van God of: De woonstede van God. 1 Tim.3:15 en Efeze 2:22.
God woont nu dus in het midden van Zijn gemeente in deze wereld. In het Oude Testament
wilde God Zijn volk in de tabernakel ontmoeten, Ex.25:8, en daar met Zijn volk samenkomen
Ex.29:42. Daarom heette de tabernakel ook wel de tent der samenkomst. (waar God dus met
Zijn volk samen-kwam).
Om de bouw van de tabernakel mogelijk te maken gaven de gelovigen vrijwillig allerlei
materiaal en stelden zij ook zichzelf beschikbaar om het werk te doen.
Ex. 25:2
Van iedere man wiens hart hem dringt.
Ex. 35:4,5
Ieder zal deze vrijwillig van hart opbrengen.
Ex. 36:5-7
Het volk brengt meer dan nodig is.
Ook in het Nieuwe Testament gebeurde dat. 2 Cor.8:1-7. Zij vroegen om mee te mogen doen
en de Corinthiërs gaven zich geheel. Zo hoort het ook nu nog te zijn in de gemeente van
Christus.
Het fundament van de gemeente van Christus wordt niet gevormd door belijdenisgeschriften,
dogma’s enz., maar alleen door onze Heiland en Verlosser Ef.2:20, 1 Pet.2:6,7 en 1
Cor.3:11.Een hoeksteen is de basis van het hele fundament. Op een fundament wordt
gebouwd en op dit funda-ment moet gebouwd worden met: goud, zilver en kostbaar
gesteente, wat niet verbrand in het vuur. Sommigen bouwen met: hout, hooi of stro, dit
vergaat wel in het vuur. Dat vergaan of niet vergaan van ons werk wijst op de
openbaarwording van ons werk als we straks bij Jezus zijn. 1 Cor.3:12-15.
De Nieuw Testamentische gemeente wordt opgebouwd uit levende stenen. 1 Pet.2:5. In
Bijbelse tijden verstond men onder dode steen, steen door mensen gemaakt, zoals de tichelen
bij de torenbouw van Babel. Levende steen is steen die door de natuur (de Schepper) gemaakt
is. Levende steen werd o.a. voor de tempelbouw gebruikt en wordt hier als beeld van de
wedergeboren mens gebruikt. De gemeente wordt dus gebouwd uit het ‘materiaal’ gelovigen,
als levende stenen. Onze instelling als gelovige is daarbij erg belangrijk. Laat u gebruiken
als levende steen voor de bouw van een geestelijk huis 1 Pet.2:5.
De bouwer, hier de Heer Jezus, bepaalt waar de levende steen (de gelovige) wordt ingevoegd
in het gebouw (hier de gemeente). God wijst ieder lid, elk in het bijzonder, zijn/haar plaats
aan in Zijn gemeente 1Cor.12:18. Dat pakt wel eens anders uit dan wij logisch vinden.
Sommigen krijgen een vooraanstaande plaats (oudste of iets dergelijks) en andere niet. Als we
geen vooraanstaande plaats hebben aangewezen gekregen, moeten we gewoon als levende
steen funktioneren in de gemeente waar de Heer ons plaatste. Met elkaar funktioneert het
geheel als gemeente en ieder is daarbij nodig.
Alleen in Christus kan de gemeente verder groeien naar het doel van God. Ef.2:20. Dat de
gelovigen de rijen goed gesloten moeten houden blijkt uit de woorden: goed inéénsluitend.
Zo niet, dan wordt de groei dus afgeremd. Ef.4:16 noemt dat: een welsluitend geheel. Let op:
Bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze
oefent. De gelovigen zijn er dus allen bij betrokken. Ook Efeze 2:21,22 laten dat duidelijk
zien.
Dus: Goed ineensluitend en welsluitend geheel.
Bij de tabernakel waren de planken van acaciahout, dat is zwak hout, beeld van de mens,
maar overtrokken met goud, wat het beeld is van Gods heerlijkheid door Christus. Zij stonden
zo strak tegen elkaar aan dat er geen vals licht van buiten kon binnendringen Ex.36:34. Zo

moet ook in de gemeente alleen het licht van Christus kunnen schijnen, zonder vals licht van
buiten. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Psalm 119:105.

BIJLAGE LES 10 DE GEMEENTE (2)

Let op in de tabernakel hoe de planken langs de zijkant dicht aanééngesloten staan. Zo
behoort het ook met de gelovige te zijn.
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HET FUNDAMENT JEZUS CHRISTUS.
Zo kunnen we ons de opbouw van de gemeente van de Heer Jezus voorstellen.

LES 11 DE GEMEENTE (3)
Uit de vorige les is gebleken dat de persoonlijke gelovige een zeer belangrijke plaats inneemt
in de gemeente. Hij is een bouwsteen, die onmisbaar is in het zeer grote geheel van de
gemeente. De Heer Jezus heeft ook gezorgd dat Zijn gemeente goed zou kunnen funktioneren.
Dat is begrijpelijk, want het is Zijn gemeente en Hij heeft Zijn gemeente lief en koestert haar.
Ef.5:25-29.
Om de gemeente in deze wereld goed te laten funktioneren en haar te leiden heeft de Heer
sommigen als leiders(dienaars) aangesteld. Zij moeten de gemeente dienen, voeden en leiden,
zodat de gemeente zal groeien naar de volmaaktheid. In de huidige kerken noemt men dit
ambten, maar bijbelser is het dit bedieningen te noemen. De bedieningen zijn van de Heer,
zegt 1 Cor.12:5 en het is de Heiland zelf die deze dienaars aanstelt zo blijkt uit Ef.4:9 en 10.
De 5 bedieningen die de Heer in de Bijbel gegeven heeft staan genoemd in Ef.4:11.
APOSTELEN - PROFETEN - EVANGELISTEN - HERDERS - LERAARS.
APOSTEL

PROFEET

EVANGELIST

LERAAR

HERDER

Betekent: gezondene, afgezondene of afgezant.
Zij stichten nieuwe gemeenten en begeleiden deze naar zelfstandigheid. Zij
stellen oudsten en andere leiders in de gemeente aan of zij geven anderen
opdracht dat te doen. Titus 1:5. In de apostel vinden we de bekwaamheden
gebundeld van de herder, leraar, evangelist en soms ook profeet. Dat is ook
duidelijk nodig in verband met zijn taak in de gemeente.
Betekent: mond zijn van een ander, namens een ander spreken. Bijbels dus
namens God spreken. Zij spreken dan vooral over de toekomst, voorzeggen
dingen die nog moeten gebeuren. De apostel Johannes doet dat in de
Openbaring en Agabus doet dat in Hand.21:10 De bediening van profeet is dus
iets andere dan de gave van profetie. De gaven zijn dus van de Heilige Geest
en de bedieningen van de Heer 1 Cor.12:4 en 5.
Betekent: brenger van de blijde boodschap. (Evangelie = Blijde boodschap)
Door campagnes, straatevangelisatie enz. zullen zij de zielen bewegen om hun
leven aan Jezus te geven en hen met de plaatselijke gemeenten in contact
brengen. Hand.21:8 en 2 Tim.4:5. Soms komen uit hun arbeid ook nieuwe
gemeenten voort, maar zij zullen het leiden van zulke gemeenten moeten
overlaten aan herders. Ook Filippus deed dit in Handelingen 8.
De leraar ontvangt een bijzondere gave van God om het evangelie uit te leggen
en om de gelovigen dieper in te leiden in de waarheden van het Woord van
God en het leven met de Heer, zodat zij toenemen in wijsheid en leren
onderscheiden waar het op aan komt. Col.1:28 en Fil.1:10.
De herder waakt over een vaste kudde, zodat hij van elk schaap weet wat
ermee aan de hand is en daardoor de kudde en elk schaap individueel kan
verzorgen. Het is dus de plaatselijke voorganger. Het zou dus beter zijn dus om
onze voorganger Herders te noemen. Hij kent de sterke en de zwakke kanten
van de schapen en weet wat zij nodig hebben aan speciale zorg en moet ook
zorgen dat ze dat nodige krijgen. Het is niet nodig dat hij alles zelf doet. Hij
wordt geassisteerd door de plaatselijke oudsten (opzieners en diakenen). Hij
kan en moet ook wel veel werk overdragen aan deze mede ‘herders’.
Hand.20:28 en 2 Tim.2:1 en 2.

Het zal duidelijk zijn dat dikwijls in één broeder verschillende van deze bedieningen
aanwezig kunnen zijn. Een herder zal dikwijls ook iets van de leraar in zich hebben en de
apostel heeft voor zijn werk nodig deze bedieningen te hebben ontvangen. Enkele
voorbeelden in de Bijbel zijn: 1 Tim.2:7 en 2 Tim.1:11. Hoe het gemeentelid tegenover deze
“voorgangers” moet staan laat Hebr.13:17 zien.

BIJLAGE LES 11 DE GEMEENTE (3)
Jezus Christus het Hoofd.

Apostelen

Profeten

Herders

Leraars

Evangelisten

(plaatselijke
voorgangers)

Oudsten
onderverdeeld in:

Opzieners

JEZUS CHRISTUS is in al deze
bedieningen het grote voorbeeld en
de voorganger.
Apostel
Hebr.3:1
Profeet
Hand.3:22
Evangelist
Marcus 1:14
Herder
Joh.10:11-14
Leraar
Lucas 20:21

Diakenen

Pastoraat
onderwijs
enz.

Zusterhulp
Financiën
enz.
De gemeente
van
Leraar

Apostel

Profeet

Jezus Christus
Middelpunt
De As
Herder
Evangelist

Jezus
Christus

Het geheel werkt als een wiel.
Jezus is de as waar alles omheen
draait.
Zonder Hem is het geheel
waardeloos. Hij geeft wat de
leiders nodig hebben om de
gemeente te dienen, zodat deze
kan groeien in de diepte van het
geloof en ook in aantal.

LES 12 DE EENHEID VAN GOD
God is uniek want er zijn naast Hem geen andere goden in het heelal. Er zijn wel afgoden die
door de duivel graag als ware goden naar voren worden gebracht, Ook hierin is de boze de
grote misleider en wil hij de mensen wegtrekken met valse voorlichting. Maar gelukkig voor
ons is er geen god buiten onze God. Jesaja 44:6 zegt: “Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en
buiten Mij is er geen God.” En vers 8: “Gij zijt Mijn getuigen: is er een God buiten mij?”
Jesaja 45:18 zegt: “Ik ben de HERE en er is geen ander.” Zie verder ook: Psalm 18:32, 1
Kron.17:20 en 1 Cor.8:4. Er is dus duidelijk maar één God en buiten Hem is er geen ander.
Maar God is ook één. God is een éénheid, alhoewel de Bijbel ons duidelijk vertelt dat God
toch uit drie Personen bestaat (In het grote geheel van het christendom wordt dit drie-éénheid
genoemd. Maar omdat dit geen bijbelse term is gebruiken wij die term niet.) Dat God één in
wezen is lezen we in Jac.2:19 “Gij gelooft dat God één is? Daaraan doet gij wel.” Ook in
Deut.6:4, Marcus 12:29 en Gal.3:20 lezen we zeer duidelijk dat God één is.
We hebben dus te maken met een God die de enige God is maar die bovendien één is. Toch
laat de Bijbel ons zien dat God ook uit drie personen bestaat: nl. de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Toch zijn zij één God. Als de Heiland wordt gedoopt door Johannes de Doper
vinden we alle drie goddelijke Personen bij elkaar genoemd en duidelijk van elkaar
onderscheiden. Matt.3:13-17. De Heer staat in het water, de Geest daalt als een duif op de
Heer neer en de Vader spreekt vanuit de Hemel. Zij zijn duidelijk verschillend in persoon en
hebben ieder hun eigen werk en taak.
De Vader zond de Heer Jezus naar de aarde om de mens te verlossen uit de macht van de
duivel. Joh.3:16, Matt 26:39,42,44, Hebr.10:7 en Joh.6:38. De Here Jezus leidt tot de Vader
en openbaart de Vader. Joh.14:6,9. De Heilige Geest leidt tot Jezus en verheerlijkt Jezus.
Joh.16:8,9,14.
Tezamen zijn ZIJ één God en toch drie personen. Dat alle drie God zijn blijkt uit de volgende
teksten. De Vader is God. Joh.6:27 en Matt. 6:8-9. De Zoon is God. Hebr. 1:8-9, Jes. 9:5,
Jes.40:3 en Marcus 1:3. De Heilige Geest is God. Hand.5:3-4.
Dat het toch onderscheiden Personen zijn blijkt zeer duidelijk uit verschillende teksten. Dat
de Vader een ander is dan de Heer Jezus en andersom precies zo blijkt o.a. uit Joh.14:6 en
Matt.3:16-17. Dat de Vader een ander is dan de Heilige Geest en ook andersom blijkt uit
dezelfde teksten.
Het werk van de Heilige Geest is het brengen van de mensen tot geloof in Jezus, Joh.16:9,
terwijl de Heer Jezus de mens weer terugbrengt van het vaderhart van God. Joh.14:6.
Hoewel we voorzichtig moeten zijn met dit soort dingen uit te tekenen kan onderstaande
schets één en ander toch nog wel wat duidelijker maken.
De Vader
is God
is niet

is niet
God
is
EEN.

is God
De Zoon

is God
is niet

De Geest

LES 13 DE NAMEN VAN GOD (1)
Namen hebben in onze samenleving dikwijls weinig of geen betekenis meer. In vroegere
tijden werden namen gegeven vanwege een beroep, een eigenschap enz. Denk maar aan
nemen als ‘Bakker’, ‘de Goede’ enz. Tegenwoordig hebben die namen hun direkte betekenis
verloren. Zo kan het gebeuren dat een goed mens met de naam ‘de Slegte’ door het leven
moet, dat er gewone mensen zijn met de naam ‘de keizer, Koning’ of ook wel “van de Graaf”.
Er zijn zelfs architekten die de naam Rothuizen dragen. “What is in a name?” vroeg een
bekend Engelsman zich af en hij had gelijk.
In de Bijbel is dat duidelijk anders. In het bijzonder waar het betreft de namen van God
moeten we goed op de betekenis letten want God laat zich juist kennen door Zijn vele namen.
Als wij spreken van de namen van God denken we vooral aan de O.T. namen. In het O.T.
komen we veel meer namen van God tegen dan in het N.T. en dat komt vooral omdat het O.T.
een veel groter tijdperk beslaat dan het Nieuwe Testament. Een andere reden is dat de komst
van de Heer duidelijk maakte dat alles wat God is, bijééngebracht is in Jezus persoonlijkheid.
In het N.T. wordt God in Christus Jezus vooral geopenbaard als de Vader van de gelovigen.
Van de zeer vele namen van God zullen we er slechts enkele behandelen.
Als er in het O.T. God staat, staat er in de grondtekst: ELOHIM. Het is de oudste bekende
naam van God en wordt in de Bijbel ongeveer 2550 keer gebruikt. Zo openbaart God zich als
Schepper in Gen. 1. ELOHIM is de totale Godheid en dit woord duidt zowel enkelvoud als
meervoud aan. Ons woord “paar” geeft b.v. ook enkelvoud en meervoud aan. Bij de
schepping wordt deze naam 32 maal gebruikt en in Gen. 1 wordt geen andere naam van God
gebruikt.
Let op: Gen.1:1 God schiep (niet schiepen)
Gen.1:3 God zei (niet zeiden)
Maar wel: Gen.1:26. Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en Onze gelijkenis. Als opperwezen en voorzienigheid wordt God door een groot deel van de mensheid erkend. De
afkorting van de naam ELOHIM is EL. En dit vinden we in veel namen terug in de Bijbel.
Daniël: God is mijn rechter.
Immanuel: God met ons
Ezechiël: God maakt sterk.
Elia: Jahweh is God.
Gabriël: Man van God.
Eliza: God is mijn hulp.
Michaël: Wie is als God?
Samuël: Van God gebeden.
God de Almachtige (El-Shaddai) is ook een naam hoewel veel bijbellezers zich dat niet
bewust zijn. In deze naam openbaart God zich in zijn almacht en in overvloedige zegen.
Gen.49:25. In het O.T. komt deze naam 44 maal voor, waarvan 31 maal in het boek Job. Als
God zich openbaart als de Almachtige wil Hij ons duidelijk maken dat voor Hem niets
onmogelijk is. Let eens op Abraham. God gaf hem inzicht in Zijn almacht en Abraham
twijfelde niet (tegen zijn verstand in). Gen.17:1 en Rom.4:19-22 Hebr.11:17-19. Zo is El
Shaddai de Bron waaruit Israël is voort-gekomen. In het N.T. komt deze naam 10 maal voor,
nl. 9 maal in het boek Openbaring en 1 maal in 2 Cor.6:18. In de Heer Jezus Christus heeft
deze naam van God vervulling gevonden, want ook Zijn naam is El Shaddai (God de
Almachtige) blijkens Matt.28:18 en Col.2:10.
Voor de Oud Testamentische naam Heer of Here staat in de grondtekst “Adonai”. Let goed
op de spelling van Here, Heer, nl. één hoofdletter H en verder kleine letters. Het betekent:
Meester, in de zin van de verhouding van de meester tot de slaaf, knecht. Als God zich zo
openbaart maakt Hij duidelijk dat Hij gehoorzaamd wil worden en gerechtigd is om dingen en
daden van ons te verlangen Joz.7:8. Jozua betoont zich de dienstknecht. Ps.38:23. David doet
een beroep op zijn Meester. Deze naam komt ook veel voor in combinatie met een andere
naam van God nl. HERE. Deze wordt in les 14 behandeld. Zie voor deze combinaties:
Ez.39:1,5,8,10 en Psalm 77:8 en 12.

LES 14 DE NAMEN VAN GOD (2)
Eén van de grootste namen van God, waardoor Hij wordt getekend, is de naam: Jahweh. In
het Hebreeuws worden de klinkers niet geschreven, zodat de naam dan alleen wordt
geschreven met de letters: JHWH. Deze naam is voor de Jood zo heilig, dat hij hem nooit zal
uitspreken. Bij het voorlezen in de synagoge wordt dan de naam Adonai (Edonai) gelezen.
Naderhand ( 7e eeuw na Christus) heeft men de klinkers van Edonai tussen de letters van
JHWH gevoegd en zo is de (onjuiste) naam Jehova ontstaan. Dit deed men om de juiste naam
van God niet te hoeven schrijven uit angst en/of eerbied voor God. De naam Jehovah is dus
onjuist en niet Bijbels. De naam Jaweh komt ongeveer 5500x in de Bijbel voor, in het Oude
Testament. In de nieuwe vertaling (van het Ned. Bijbelgenootschap) wordt deze naam
geschreven met 4 hoofdletters, dus HERE , Iedere keer dat de naam HERE in het O.T. staat,
staat er in de grondtekst dus JHWH. Let dus goed op met het verschil als er in de grondtekst
Adonai staat. Dan vertaalt onze vertaling met Here, dus 1 hoofdletter en 3 kleine letters.
HERE =JHWH en Here = Adonai. Uit vrees de naam van JHWH te lasteren (lev.24:16) spraken
ze bij het lezen dus de naam Adonai uit in plaats van JHWH. In het O.T. werd de Bijbel met de
hand steeds overgeschreven. Oude geschriften vertellen dat joodse rabbi’s zich eerst gingen
baden als zij de naam JHWH moesten overschrijven. Dan namen zij een splinternieuwe pen en
schreven de naam JHWH. Daarna werd de pen vernietigd en nam de schrijver opnieuw een bad
voordat hij verder ging met schrijven. Het geeft de enorme eerbied voor God aan die de joden
hadden en hebben, waarvan de hedendaagse christenen nog veel kunnen leren.
De naam JHWH betekent: Ik ben, die Ik ben Ex.3:14. Het betekent dus dat God altijd
dezelfde is en blijft. In Ex.3 openbaart God zich zo voor het eerst aan Mozes. Ex.3:13 Mozes
tot Elohim. Ex.3:14 Elohim tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. (JHWH). Hij is de God op wie we
vertrouwen kunnen omdat Hij morgen niet anders is dan vandaag of gisteren. Uit het N.T.
blijkt dat ook de Heer Jezus JHWH is, want in Hebr.13:8 staat: Jezus Christus is gisteren en
heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus ook Jezus is onveranderlijk en op Hem kunnen we
aan. Ook zijn Naam is dus JHWH en dat blijkt ook duidelijk uit Jes.40:3. Deze profetie over
Johannes de Doper geeft aan dat hij de weg moest bereiden voor de HEER (JHWH). In vele
bijbels is het met dezelfde hoofdletters terecht ook in Marcus 1:3 weergegeven.
De afkorting van deze naam is JAH. We vinden dat weer terug in vele namen van gelovigen.
Bijv. Elia betekent: JHWH is God (ELOHIM)
Delaja betekent: Wie de HERE (JHWH) gered heeft.
Hizkia betekent: Wie de HERE (JHWH) versterkt.
De veel gebruikte juichkreet Halleluja betekent: Prijst de HERE (JHWH).
Dit dus duidelijk te onderscheiden van: Prijst de Heer (Meester).
God de Allerhoogste (EL ELJOON) Deze naam geeft vooral aan dat er geen God is, die groter
zou zijn dan onze God. Deze naam werd vooral gebruikt t.o.v. de heidenen. Gen14:18-22. Let
op Abram (hoge Vader-later Abraham: Vader der menigte) als hij zweert: 22 “Ik zweer bij de
JHWH, bij ELOHIM, de EL ELJOON, de Schepper.” Christus werd geboren uit EL ELJOON Lukas
1:35. Melchizedek was priester van de Allerhoogste, Jezus is Hogepriester naar de ordening
van Melchizedek (d.w.z. niet door afstamming, maar rechtstreeks door God als zodanig
geroepen). De gemeente is een koninklijk priesterschap, 1 Petrus 2:9, dus de leden moeten
wandelen en werken als priesters van de Allerhoogste, terwijl Jezus Christus de
Hogepriester is. Enkele namen van God zijn nog:
HERE GOD (JHWH ELOHIM). De onveranderlijke SCHEPPER GEN.2: 8 en 3:1.
De HERE die voorziet (JHWH JIREH) Gen.22:14.
De HERE, mijn banier (JHWH NISSI) Ex.17:15
De HERE , mijn HERDER (JHWH ROHI) Psalm.23:1
Lees tenslotte Psalm 91:1-2 met deze oorspronkelijke namen van God.

LES 15 NAMEN EN TITELS VAN JEZUS (1)
Een naam onderscheidt de ene mens van de andere. Onze namen hebben dus alleen een puur
praktisch nut. Bij God hebben namen altijd een betekenis en staan ook dikwijls in verband
met onze persoonlijkheid en karakter. De namen van de gelovigen staan opgetekend in de
hemel Lucas 10:20, Op.13:8 en Op.17:8. Soms verandert God zelfs namen omdat Hij daartoe
reden heeft. ook dan gaat het om een andere betekenis in verband bijv. met andere taak of een
wending in ons leven Voorbeelden: Abram (hoge Vader) wordt Abraham (Vader der menigte)
Gen.17:5. Sarai (mijn vorstin) wordt Sara (vorstin) Gen.17:15. Jacob (die de versenen
vasthoudt) wordt Israël (vorst van God) Gen.32:28.
Pas, als we iemand zeer goed en vertrouwelijk kennen mogen we hem (haar) bij de naam
noemen. De naam van Jezus noemen betekent dus dat degene die zijn naam noemt Hem ook
goed en persoonlijk kent. Matt.1:21 “Gij zult Hem de naam Jezus geven”. Deze naam
betekent: Zaligmaker, Redder. Het is dezelfde naam als Jozua in het O.T. De engel zegt
tegen Jozef: “Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”. Matt.1:21. Door zijn
naam te noemen belijden we dat Hij onze persoonlijke Redder is. Daarom ook is het
lichtzinnig gebruik van Zijn naam een ernstige fout. De naam “Jezus” komt in het N.T. 566x
voor.
De naam Christus betekent Gezalfde. Deze naam wordt in het N.T. 36x gebruikt. Christus is
het Grieks voor de Hebreeuwse naam Messias. Deze twee namen betekenen dus hetzelfde. De
twee namen Jezus en Christus komen ook gecombineerd erg veel voor. Jezus Christus: De
gezalfde die redt. Christus Jezus: De redder die gezalfd is. De Heer is door God gezalfd tot
de taak de mens te redden uit de klauwen van de boze. Daarom is Hij ook de Enige die de
mens kan verlossen van de eeuwige dood Matt.1:16 Matt.16:16 Rom.16:27.
Als in het N.T. voor Jezus de naam of aanspreektitel wordt gebruikt: Heer, dan staat er in de
Griekse grondtekst het woord Kurios. Het is vergelijkbaar met de naam Adonai uit het O.T.
Het woord Heer of Here betekent: De meester, die het voor het zeggen heeft. Dus de
verhouding van de Meester tot de dienstknecht. Door Jezus Heer te noemen geven we dus te
kennen dat Hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Rom.10:9, laat de ontzettend grote
belangrijkheid zien van deze naam. Col.3:24 brengt het dienen van Christus als Heer in
verband met de erfenis die we als vergelding zullen ontvangen. Jezus is bovendien de Heer
boven alle andere heren, d.w.z. dat ieder, die als een meester boven anderen is gesteld moet
beseffen dat ook zij verantwoording zullen moeten afleggen tegenover de Heer der heren 1
Tim.6:15, Op.17:14, Op.19:16 en Ef.6:9.
De Heer Jezus Christus is ook de Alpha en de Omega: de Eerste en de Laatste. De Alpha en
Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Hij is dus het begin en het
einde en alles wat daar tussen zit. Zo wil Jezus ook in ons leven het begin en het einde zijn
en ons hele leven met zijn heerlijkheid vervullen. We vinden deze naam in Op.1:8-17 en
22:13. Jezus is onder alles de eerste geworden Col.1:18. Hij is ook de eerstgeborene uit de
dood (dus niet Lazarus, de jongeling van Naïn, het dochtertje van Jaïrus of de heiligen uit
Matt.27:51-53). De laatsten moeten zijn opgestaan na Zijn opstanding. Zie verder 1 Cor.15:20
en Hand.26:23.
Christus is ook de Steenrots of Rots. Profetisch was Hij er al tijdens de woestijnreis en wel
duidelijk in twee betekenissen. 1 Cor.10:4 en die rots was de Christus. Eerst de geslagen
rots, Ex.17:5-6. Geslagen met de staf van het oordeel waarmede de Nijl was geslagen en tot
bloed werd. Het is een beeld van het lijden van Jezus onder de toorn van God. Hierdoor werd
de bron van levend water geopend. De tweede keer (Num.20:9) neemt Mozes de
hogepriestelijke staf en is de rots een beeld van de Hogepriester Jezus Christus. Eénmaal
geslagen mogen we nu tot Hem spreken om het water des levens en de doop in de Geest te
ontvangen. Alleen in deze Rots kunnen wij God ontmoeten Ex.33:20-23. Hij is de enige Rots
Jes.44:8.

LES 16 NAMEN EN TITELS VAN JEZUS (2)
Eén van de namen van de Heer is “De Amen”. Slechts één keer komt deze naam in de Bijbel
voor. De betekenis is duidelijk: De Waarachtige. Het woord “amen”, zoals dat aan het eind
van een gebed wordt uitgesproken betekent: Het zal waar en zeker zijn. Deze naam geeft dus
ook duidelijk aan dat de Heer met zijn hele Persoonlijkheid achter zijn Woord, beloftes en
boodschap staat Op.3:14. De Heer zegt 7 keer in de Bijbel: “Ik ben.” Hoewel de betekenissen
van deze titels zeer diep zijn, worden ze hier slechts eenvoudig en kort behandeld.
• Ik ben de Goede Herder Joh.10:14.
De goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Hij beschermt ze, zorgt voor hun
voedsel en alles wat ze nodig hebben. Hij geeft zekerheid aan de schapen.
• Ik ben het Licht van de wereld Joh.8:12.
Licht verdrijft als het aangestoken wordt duisternis. Zo verdrijft Jezus de duisternis uit het
leven van de mens als de mens Hem aanneemt en Hem gaat volgen. We hoeven dus nooit
meer in de duisternis te wandelen. Het geheim hiervan is: Jezus volgen.
• Ik ben het Brood van het leven Joh.6:35.
Hij wil ons totaal verzadigen met zichzelf zodat we doortrokken worden met Zijn beeld en
wij beelddragers van de Heer zullen zijn in de wereld. Genuttigd brood verdeeld zich over
ons hele lichaam via onze bloedbanen. Zo wil de Heer ons totaal doortrekken met Zijn
wezen en we zullen nimmermeer hongeren.
• Ik ben de ware Wijnstok Joh.15:5.
Wij zijn de ranken en de wijnstok alleen is in staat de ranken te laten leven en vrucht voort
te laten brengen. Hierin wordt de absolute afhankelijkheid van de Heer voor ieder gelovige
duidelijk gemaakt. “Zonder Mij kunt u niets doen.”
• Ik ben de Deur van de schapen Joh.10:7-10.
Jezus is de enige deur voor de schapen. Wie Hem accepteert als de enige Deur zal
behouden worden en als we door HEM binnengaan leidt dat tot een geweldige overvloed.
De gelovige krijgt zoveel dat hij nog ruim voldoende overhoudt om uit te delen: overvloed.
• Ik ben de Opstanding en het Leven Joh.11:25.
Wie in Jezus gelooft zal wellicht wel nog lichamelijk sterven, maar hijzelf zal leven in de
heerlijkheid van de Heer. De lichamelijke dood is de doorgangspoort geworden om onze
intrek te nemen bij de Heer 2 Cor.4:16 - 5:10.
• Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven Joh.14:6.
Hierin maakt de Heer nog eens duidelijk dat Hij de Enige is die de mens tot God kan
brengen. De Waarheid staat tegenover de leugen. Hij maakt elke leugen van de boze
krachteloos als de mens via Zijn Woord de dingen onderzoekt. En Jezus doet ons de Vader
kennen, want Hij is ook de afdruk van Gods wezen Hebr.1:3. Wie Jezus steeds meer gaat
kennen gaat ook begrijpen wie God de Vader is en hoe Hij is.
Al deze titels beginnen met: “Ik ben”. Let op Ex.3:14: “Ik Ben heeft mij tot U gezonden”
JHWH, de onveranderlijke. Die altijd dezelfde is. Zo kunnen we ook een beroep op de Heer
doen voor wat Hij heeft gezegd te zijn. En Hij is het ook. En Hij handelt daar ook naar. Jezus
Christus is ook de Middelaar tussen God en de mensen. Hij is de énige Middelaar zoals 1
Tim.2:5 ons duidelijk maakt. Een middelaar is iemand die tussen twee partijen instaat. Jezus
heeft God en mens weer bij elkaar gebracht en met elkaar verzoend. Hij heeft naar beide
kanten de wonden geheeld en Hij alleen was daartoe in staat. Hij is de Middelaar van het
nieuwe verbond Hebr.8:6.
Het zou niet mogelijk zijn alle namen en titels van de Heer Jezus te behandelen. Een
(onvolledige) opsomming volgt hierna.
Heiland-Zoon van de mensen- Zoon van God- Lam van God- Het vleesgeworden
Woord- Bruidegom- Wonderbare Raadsman- Sterke God- Eeuwige Vader- VredevorstHogepriester- Rechter- Koning van de koningen- Heer van de heren- Zoon van David.

LES 17 DE HEILIGE GEEST
We hebben reeds eerder gezien, dat de Heilige Geest deel uitmaakt van de Enige God
Jes.44:8, die Eén is Jac.2:19.
1. De Heilige Geest is een Persoon, dat blijkt duidelijk omdat Hij de kenmerken van een persoon bezit en allerlei handelingen verricht zoals alleen een persoon dat doet. Let op de handelingen in de volgende teksten: Joh. 14:16 andere Trooster
Joh.16:13 Hij spreekt
14:26 Hij leert
14 Hij zal Mij (=Jezus) verheerlijken
Hij brengt te binnen
Rom.8:26 Hij komt onze zwakheid te hulp
16:8 Hij komt
Hij pleit voor heiligen
Hij overtuigt
Hand.16:6,7 Hij grijpt in
16:13 Hij zal u de weg wijzen
2. De Heilige Geest is God.
Matt.28:19 “in de naam (let op: Eén Naam) van de Vader en van de Zoon en van de
Heiligen Geest.”
Hand.5:3-4 “de Heilige Geest te bedriegen… gij hebt niet tegen mensen gelogen maar
tegen God”
3. De Heilige Geest werkte ook al in de eeuwen voor de komst van Jezus. Het grote verschil
tussen toen en nu is dat de Heilige Geest toen werkte bij enkelingen of kleine groepjes.
Bijv. Gideon - Richt.6:34
“Toen vervulde de Geest van de HEER Gideon”.
Bezaleël - Ex.31:1,3
“Ik heb bij name geroepen Bezaleël … en hem vervuld
met
Gods Geest”.
Zacharia - 2 Kron.24:20
“Toen vervulde de Geest van God Zacharia”.
4. De profeet Joël profeteert van een veel machtiger werk van de Geest van God.
Joël 2:28 “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en
uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw
jongelingen zullen gezichten zien.”
De vervulling hiervan zien we in Hand.2:16 “Maar dit is het waarvan gesproken is door de
profeet Joël.”
5. Johannes de Doper profeteerde dat Jezus de gelovigen zou dopen in de Geest.
Matt.3:11 “die zal u dopen in de Heilige Geest” (ook Marc.1:8, Luc.3:16, Joh.1:33)
6. De Heer Jezus noemde de doop in de Heilige Geest “de belofte van de Vader.”
Hand.1:4 “gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar te blijven wachten op de belofte
van de Vader”.
Luc.24:49 “En zie, Ik doe de belofte van Mijn Vader op u komen, maar u moet in de stad
blijven, totdat u bekleed wordt met kracht uit den hoge”.
Zie ook Joh.15:26-27, Joh.16:5-15 en Joh.14:15-17,25,26.
7. De doop in de Heilige Geest heeft een doel. Het is geen luxe, maar een noodzaak. Zoals de
Heer zelf in Hand.1:4 zegt: “gebood Hij hun (=de discipelen) Jeruzalem niet te verlaten,
maar te blijven wachten op de belofte van de Vader”, want zegt hij in vers 8 “maar gij zult
kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn”.
Door de doop in de Heilige Geest ontvangen wij kracht om een krachtig getuigenis van
Jezus Christus te kunnen laten horen.
Luc.24:49 “bekleed wordt met kracht uit den hoge”
8. Iedereen kan de doop in de Geest ontvangen, want het is de Nieuw Testamentische belofte
Hand.2:38-39 “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus
Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn.”
Jezus ontving die belofte van de Vader en geeft deze door aan de gelovigen. Gal.3:14 “Zo is
de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte
zouden ontvangen door het geloof.”
Let op: De doop in de Heilige Geest moet niet verward worden met het ontvangen van de
Geest van Christus Rom.8:9.

LES 18 DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST
In les 17 zagen we reeds, dat de Heilige Geest een Persoon is en met de Vader en de Zoon de
enige, waarachtige God is. Drie personen en toch maar één God. De Heilige Geest werkte in
het O.T. in de enkeling. De Heer Jezus spreekt voor de N.T periode. echter over een veel
groter werk. In Joh.16:7 zegt de Heer zelfs dat het voor ons beter is dat Hij weggaat
(hemelvaart) want, zegt de Heer, anders zou de Trooster niet tot U kunnen komen. In
Joh.14:17 staat over de Geest”: want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” De Heer was al die tijd
al bij zijn volgelingen, maar de Geest zal in hen zijn. Dat is dus een nog veel hechter, nauwer
kontakt.
Rom.8:9b zegt: Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet
toe. Daaruit blijkt duidelijk dat een mens gered kan zijn en toch niet gedoopt in de Heilige
Geest hoeft te zijn. In Hand.8 komen we zulke mensen tegen. Vers 12 zegt dat zij het Woord
aannamen en zich lieten dopen. (Doop in water is een beeld van het gestorven zijn met Jezus
en van het opgestaan zijn met Hem - dus wedergeboorte). Deze mensen waren
wederomgeboren, maar zij waren nog niet gedoopt in de Heilige Geest. Zie vers 14 tot 17.
Maar blijkens Rom.8 hadden zij wel de Geest van Christus. Anders immers behoorden zij
Jezus niet toe.
Er is dus duidelijk verschil tussen de Geest van Christus waardoor we worden
wedergeboren en de doop in de Heilige Geest.
De doop in de Geest is te vergelijken met de doop in water. Het is beide ergens in
ondergedompeld worden. De Heiland vergelijkt deze twee ook in Hand.1:5 . In de
Handelingen lezen we steeds over het feit dat mensen tot bekering komen en daarna gedoopt
worden in de Heilige Geest. Hand.8:17 handoplegging. Hand.10:44 spontaan. Hand. 19:5,6
handoplegging.
De Here Jezus is de doper in de Heilige Geest. Hij alleen kan een mens de Geest
mededelen. Joh.16:7. Hij heeft de Geest ook op de eerste pinksterdag uitgestort over de
discipelen, nadat Hij deze belofte van de Vader had ontvangen. Hand.2:33. Hij wil het ook
over u persoonlijk doen, want voor u is de belofte Hand.2:39.
De doop in de Heilige Geest is De belofte in het N.T. voor iedere gelovige. Onze Heiland
heeft deze belofte van de Vader verkregen en heeft deze belofte weer doorgegeven aan Zijn
volgelingen Hand.2:33. Neem hierbij Hand.1:4, 2:39 en Gal.3:14.
Gal.3:14 zegt dat we deze belofte ontvangen door geloof, nl. dat Jezus inderdaad de Doper in
de Geest is. Ook Joh.7:37-39 spreekt daarvan. De Heer noemt het hier stromen van levend
water, die uit het binnenste van de mens zullen vloeien. Voorwaarde: In Hem geloven zoals
de Schrift (Bijbel) Hem ons doet kennen, o.a. dus als de Doper in Gods Geest.
Het doel van de doop in de Heilige Geest is dat we kracht zullen ontvangen. Jezus weet heel
goed dat wij in eigen kracht op alle terreinen van het geloof vast zouden lopen. Hij weet dat
we boven-natuurlijke krachten nodig hebben tegen een bovennatuurlijke vijand. Hij heeft
ervoor geleden om dit geweldige aan ons te kunnen geven. Daarom moesten de apostelen in
Jeruzalem blijven totdat: Hand.1:4-8. Het hangt ook duidelijk samen met het getuigenis voor
de Naam van Jezus. We zien ook bij de apostelen dat zij geestelijk zeer krachtig optreden
nadat zij zijn gedoopt in Gods Geest.
Laten wij hen ook in deze geweldige zegen van de Heer volgen en ons hart openstellen
voor de belofte van de Heilige Geest.

LES 19 DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: TONGENTAAL
Uit 1Cor. 12:4-6 kunnen wij opmaken dat de gaven gegeven worden door de Heilige Geest,
de bedieningen worden gegeven door de Heer Jezus, terwijl de werkingen van God zijn. De
bedieningen zien we in Ef.4:11. Je kunt naar deze bedieningen niet streven, wel naar
verlangen, maar de Heer zelf beslist aan wie Hij deze bedieningen zal geven. Deze
bedieningen worden ook wel ambten genoemd 1 Tim.3:1.
De genadegaven worden door de Heilige Geest gegeven en wel met de bedoeling dat ze tot
welzijn van allen (in de gemeente) zullen worden gebruikt 1Cor.12:7. De gave die in onze
tijd het meeste opvalt als iets bijzonders is de gave van het spreken in tongen. Het spreken in
tongen is de enige gave die geen nut heeft om in de samenkomst te gebruiken, althans luidop,
want niemand begrijpt dan wat er gezegd wordt. Het zal zeker erg goed zijn, maar als
niemand het begrijpt heeft het geen nut in de samenkomst. 1 Cor.14:2 zegt”: Het is niet
spreken tot mensen en niemand verstaat het.” Het heeft wel nut in de gemeentesamenkomst
als het wordt vertaald of vertolkt.
We zien het volgende vanuit de Bijbel:
Wat het spreken in tongen NIET is.
Het is niet spreken tot mensen.
1 Cor.14:2
Door geen mens te verstaan.
1 Cor.14:2 en 16
Geen verstandswerking
1 Cor.14:14
Zonder vertolking niet voor de gemeente.
1 Cor.14:9
Zonder vertolking moet men zwijgen en
zacht tot God en zichzelf spreken.
1 Cor.14:27-28

Wat het spreken in tongen WEL is.
Het is wel spreken tot God.
1 Cor.14:2 (geheimenissen)
Bidden tot God, bidden met mijn geest.
1 Cor.14:14 en 15.
Lofprijzing met mijn geest.
1 Cor.14:15
Het kan dankzegging zijn.
1 Cor.14:16
Stichting (geloofsopbouw) van jezelf.
1 Cor.14:4
Teken voor de ongelovige 1 Cor.14:22.

We moeten trachten uit te munten tot stichting van de gemeente, vers 12.
Daarom moeten we om de vertolking bidden, vers 13.
Ook kan het zijn dat de Heilige Geest ons duidelijk maakt dat een ander de vertolking zal
geven, vers 27.
Waar tongentaal dus spreken is tot God en niet tot mensen (dus het is een vorm van gebed)
zal het duidelijk zijn dat ook de vertolking een vorm van gebed zal zijn. (lofprijzing,
dankzegging enz.)
Vertolking is dus niet hetzelfde als profetie. (zie volgende les)
De uitwerking van tongentaal is dus hetzelfde als de uitwerking van Jes.55:10-11. Het gaat
van God (Heilige Geest) uit, keert niet ledig tot God terug, maar doet datgene wat God
behaagt. Wij spreken het uit, tot God, en wij worden erdoor gesticht. Paulus is erg dankbaar
voor deze gave en maakt er veel gebruikt van (vers 18), maar in de gemeente (vers 19), doet
hij het niet zonder vertolking, want dan hebben 5 woorden met het verstand meer waarde dan
1000 woorden in een tong zonder vertolking.
Het is duidelijk de enige gave die voor iedere gelovige is. Het is geweldig jezelf op te
bouwen in het geloof door deze gave. Strekt u ernaar uit en gebruik deze gave veel tot Jezus
eer.

LES 20

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: PROFETIE

Het woord profeet betekent: Spreker, verkondiger. D.w.z.: spreken voor of namens een
ander, geestelijk dus namens God spreken, de mond van God zijn.
Ex.7:1 Aäron zal Uw profeet zijn.
Ex.4:16 Mozes spreekt i.p.v. God.
Jer.1:5 tot een profeet.
Jer.1:9 Ik leg mijn woorden in uw mond.
In het O.T. zien we steeds enkelingen die de roeping hebben van profeet, zoals: Mozes, Elia,
Eliza, Jesaja, Jeremia enz. In het N.T. zien we enkelen die de bediening (Ef.4:11) van profeet
hebben, zoals Agabus (Hand.11:28 en 21:11), Judas en Silas (Hand.15:32) en Johannes (zie
Openbaring). Het zijn op de grote massa altijd slechts weinigen die tot zo’n bediening zijn
geroepen.
Er is echter ook de gave van profetie. Deze gave valt onder de verscheidenheid in genadegaven
1Cor. 12:4 en vers 10 zegt “de ander profetie”. 1 Cor.14:1 zegt dat we vooral moeten streven naar
de gave van profetie. Het is dus mogelijk dat iedere gelovige die gave krijgt.
De uitwerking, het nut van deze gave is: 1 Cor.14:3
Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen
stichtend, vermanend en bemoedigend.
e
1 Stichtend
- tot godsdienstzin opwekkend, sterken van de vroomheid
2e Vermanend
- waarschuwend tegen zonde, aansporen tot het goede, verkeerd gedrag
voorhoudend.
3e Bemoedigend
- met moed bezielen, moed geven.
(aldus de definitie van de “van Dale”)
De volgende teksten maken veel duidelijk.
1 Cor.14:4
Wie profeteert sticht de gemeente.
14:5
Profetie staat hoger dan tongentaal (zonder vertolking).
14:5
Met vertolking hebben ze evenveel waarde voor de gemeente.
14:29 Twee of drie mogen er profeteren (dus niet al te veel).
14:29 Profetie moet beoordeeld worden.
13:9
Want de gave van profetie is onvolkomen. (er kunnen menselijke gedachten
insluipen).
1 Thess. 5:20,21
Daarom moet het worden getoetst en wat er goed van is moet men
behouden.
2 Thess. 2:2
Daarom moet u ook niet snel uw bezinning verliezen, maar de dingen
ook rustig voor Gods aangezicht bewegen.
We moeten dus niet overhaast gaan handelen naar aanleiding van profetieën, maar de dingen
voor Gods aangezicht bewegen. Vooral kennis van Gods Woord geeft onderscheiding omdat
het Woord van God als een tweesnijdend zwaard vaneen scheidt: ziel en geest. Hebr.4:12.
Dan geen beïnvloeding van onze ziel op onze geest, maar onderscheiding van wat de Heilige
Geest aan onze geest geeft en onze gevoelens.
De gelovige die een profetie in zijn hart krijgt kan die profetie ook inhouden. 1 Cor.14:30-33.
Het is mogelijk dat op een zondagmorgen er 10 mensen een profetie in hun hart hebben
terwijl er toch maar twee of drie het mogen uitspreken. Het kan weleens gebeuren b.v. tijdens
een bediening van mensen die voor gebed komen dat er meerdere profetieën uit worden
gesproken, maar dat zijn dan de uitzonderingen tijdens een speciaal gebed. In de samenkomst
zullen het er eerder minder zijn dan meer.
Paulus roept ons op om er allen naar te streven. Naar alle gaven van de Heilige Geest, maar
vooral naar het profeteren 1 Cor.14:1.
Laten we dat dus doen en ons voor de Heer stellen om bruikbaar voor Hem te zijn en voor
iedere taak gereed. 2 Tim.2:21.

LES 21 DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST (1)
Tegenover de werken van het vlees (Gal.5:19) staat de vrucht van de Heilige Geest (let op
het enkelvoud!).
Gal.5:22:
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.
Het is dus één vrucht die uit 9 delen bestaat. Zoals een sinaasappel uit 9 parten kan bestaan.
Zij groeien tezamen naar de rijpheid, niet afzonderlijk.
1. Liefde. Hier staat in de grondtekst agapè. Daarmee wordt de Goddelijke liefde bedoeld. In
het Grieks zijn er 7 woorden voor liefde; alle met een eigen inhoud. Er wordt steeds een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van liefde zoals bijv.
lichamelijke liefde en broederliefde. In het Nederlands komt dit vaak niet zo tot
uitdrukking. Let bijv. op het toch wel belangrijke verschil in Joh. 21:15-17 - volgens de
Brouwer vertaling - “Nadat zij dan de morgenmaaltijd hadden gebruikt, zei Jezus tot
Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes hebt gij Mij meer lief (agapè) dan dezen? Hij
zeide tot Hem: Ja Heer, Gij weet dat ik aan u gehecht (phileo) ben. Jezus zei tot hem:
Weid Mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem, ten tweede male: Simon, zoon Johannes
hebt gij Mij lief (agapè)? Hij zei tot Hem: Ja Heer, Gij weet dat ik aan U gehecht (phileo)
ben. Hij zei tot hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei ten derde male tot hem: Simon, zoon van
Johannes zijt gij aan Mij gehecht (phileo)? - en hij zei Tot Hem: Ja Heer, Gij weet alle
dingen, Gij weet dat ik aan U gehecht (phileo) ben. Jezus zei tot hem: Weid Mijn
schapen”. In onze vertaling komt dit jammer genoeg niet voldoende tot uitdrukking. Een
prachtig loflied op de Goddelijke liefde vinden we in 1Cor. 13. Een christen die Gods
liefde ervaren heeft verandert. Want die liefde heeft invloed op onze houding ten opzichte
van God, maar ook ten opzichte van mensen, de gemeente e.d.
2. Blijdschap. Dit is de uitwerking van de innerlijke vreugde. De christelijke blijdschap is
iets dat onafhankelijk hoort te zijn van de uiterlijke wereldse omstandigheden. Deze
blijdschap is verbonden met de Heilige Geest. Rom.14:17 “rechtvaardigheid, vrede en
blijdschap door de Heilige Geest.” Luther zei al: Als Christus een doornenkroon droeg,
waarom zouden Zijn volgelingen dan een kroon van rozen zonder doornen verwachten.”
Want zoals het waar is, dat de christen strijd heeft op deze aarde zo is het vooral waar dat
de christen een blijdschap zal hebben die nooit meer afgenomen kan worden. (Joh.16:22)
Een blijdschap die ondanks grote moeilijkheden (1Thes.1:6) door de Heilige Geest in het
hart van de christen is uitgestort.
3. Vrede. Hier wordt bedoeld de innerlijke rust die God wil geven aan de mens te midden
van alle wereldlijke en geestelijke strijd, zorg en moeite die op ons af kunnen komen in dit
leven. Fil.4:7 “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat zal uw harten en uw
gedachten behoeden in Christus Jezus.” Petrus besluit zijn brief met de conclusie dat de
christen vrede heeft op basis van een persoonlijke relatie met Jezus Christus 1Pet.5:14.
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen”. Luc.2:14. De
mensen die Het Kind vinden, vinden de vrede.
4. Lankmoedigheid. Hiermee wordt bedoeld een tot het uiterste gaande verdraagzaamheid
ten opzichte van anderen. Ef.4:1 en 2 “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te
wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkaar in liefde te verdragen.” In 2 Cor.6:4-6
noemt Paulus een aantal dingen waaronder de lankmoedigheid waardoor de christen zich
doet kennen als dienaar van God. En daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor
nodig. Dan kunnen we elkaar verdragen en vergeven. Col.3:12-13 “Doet dan aan, als door
God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de één tegen
de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo”.

LES 22 DE VRUCHT VAN DE GEEST (2)
5. Vriendelijkheid. Dit is ook te vertalen met goedheid in karakter en gedrag. Dus ook dit is
weer erg breed en diepgaand. Titus 3:2 “vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen
aan alle mensen”. Christen zijn is niet alleen een titel maar ook een programma. 2
Tim.2:22-24 zegt o.a. dat wij vriendelijk moeten zijn tegen alle mensen. Dus ook tegen de
mensen die ons eigenlijk niet zo liggen. En ook de mensen die geen christen zijn moeten
onze vriendelijkheid ‘proeven’. Fil.4:5 “uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend”.
6. Goedheid. Dit lijkt in de grondtekst erg op de onder 5 genoemde vriendelijkheid. Ef.5:9
“Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid”.
Col.3:12 zegt dat wij goedheid moeten ‘aandoen’. Eerst spreekt Paulus over het oude
leven en zijn gewoontes die gedood moeten worden (:5) en afgelegd moeten worden (:10)
om dan uit te gaan leggen, dat het christenleven heel andere levenshoudingen met zich
meebrengt (:12-14). Wij kunnen dat nooit in eigen kracht volbrengen. God wil het in ons
leven uitwerken, maar wij moeten ook zelf al die christen-eigenschappen willen
“aandoen”. En dat kan alleen als wij actief bezig zijn met de dingen van God. Paulus
schrijft aan de gemeente-leden te Rome, dat zij ‘vol van goedheid’ zijn Rom.15:14.
7. Trouw. Dit duidt op volkomen toewijding aan een persoon, hier onze Heer Jezus, die tot
uitdrukking komt in onze daden. Matt.25:21 “Zijn heer zei tot hem: Wel gedaan gij goede
en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga in tot
het feest van uw heer”. God ziet met genoegen naar die mensen die niet alleen spreken
over trouw, maar die het ook in praktijk brengen Spr.12:22. In Matt.24:45-51 worden we
opgeroepen om trouw en verstandig te zijn, zodat we de belangen van onze Heer
behartigen en veilig stellen. Als Barnabas in Anthiochië komt wekt hij de christenen, die
daar pas tot geloof gekomen zijn op om trouw te blijven Hand.11:23. Trouw is één van de
steunpilaren van het geloofsleven. In gebed, bijbel-lezen, bezoeken van de samenkomsten,
bijbelstudies e.d., maar vooral aan de Persoon van God.
8. Zachtmoedigheid. Ook dit is weer nauw verbonden aan onze houding ten opzichte van
anderen, zoals we al zagen bij lankmoedigheid en vriendelijkheid. Zachtmoedig zijn wil
zeggen een hou-ding tonen tegenover de ander vol begrip, liefde en geduld. 1 Petr.3:4 “een
zachtmoedige en stille geest”. Titus 3:2 “alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen”.
Ook betekent het dat wij niet over anderen moeten oordelen, maar moeten helpen. Gal.6:1
“broeders zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk
zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid”.
9. Zelfbeheersing. Dit slaat niet terug op een houding tegenover God of de medemens, maar
op onszelf op alle terreinen van ons leven. Uiteraard hebben God en onze medemens er de
vrucht en het plezier van als dit goed functioneert in ons leven. In Gen.1:26,28 geeft God
de mens de opdracht te heersen over de schepping. Maar al te vaak is het zo dat de
schepping heerst over de mens. Paulus zegt in 1 Cor.9:25-27 dat een atleet zich veel moet
ontzeggen om een prijs te winnen, zo moeten wij er alles voor over hebben de eindstreep
in het geloof te bereiken.
1 Cor.7:5 laat zien dat gebrek aan zelfbeheersing de christen in gevaar brengt. In 2 Pet.1:57 vinden we een prachtig groeiproces van het christelijke leven. Eén van de onmisbare
onderdelen is: zelfbeheersing! Uit Spr.16:32 blijkt dat het niet gemakkelijk is want, “wie
zijn geest beheerst overtreft hem, die een stad inneemt”. Maar God zal ons helpen als wij
maar willen want: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien”
Phil.4:19 Hallelujah!
Het is dus één vrucht die uit 9 delen bestaat en die tezamen groeien naar de rijpheid en niet
afzonderlijk.

LES 23 DE ENGELEN, AARTSENGEL, SERAFS EN CHERUBS
God wordt in de Bijbel de Vader van de geesten genoemd Hebr.12:9. Dit houdt in dat de
engelen door God zijn geschapen. Dit moet al in de beginne zijn geweest want zij juichten
reeds bij de schepping van de aarde Job 38:1-7. De engelen zijn dus niet geboren, niet uit
voortplanting voortgekomen, maar als afzonderlijke schepselen door God geschapen
Col.1:15,16. Zij heten in de Bijbel ook wel “engelen Gods” om duidelijk te stellen Wie hun
Hoofd en Heer is. Hun aantal is niet bekend, maar het zijn er ontelbaar veel, zoals blijkt uit
Job 25:3 en Opb.5:11.
De hemelse dienaren van God worden in de Bijbel in verschillende orden en rangen verdeeld,
waarbij ieder duidelijk zijn eigen taak en plaats inneemt in de Godsregering. De Bijbel
spreekt over: Tronen en Heerschappijen. Collecenzen.1:16
Overheden en Machten.
Judas vers 8
Krachten.
1 Petrus 3:22
Het is mogelijk dat er meer groeperingen zijn maar de ons geopenbaarde en in de bijbel
genoemde hemelbewoners worden onderverdeeld in: Engelen, Cherubs, Serafs en een
aartsengel.
Engelen kunnen zeer imponerend zijn, Matt.28:3 en Dan.10:5,6, maar zij kunnen ook
onopvallend verschijnen en zelfs er net eender uitzien als een mens Gen.18:2 en 19:1. Het is
zelfs mogelijk dat we engelen herbergen zonder dat we dat in de gaten hebben Hebr.13:2. Zij
wijzen alle aanbidding pertinent af, Op.22:9, en hun gehoorzaamheid is voor ons een
duidelijk voorbeeld Matt.6:10. Het blijkt ook dat zij zich zeer snel kunnen verplaatsen Daniël
9:20,21. Hun taak t.o.v. ons vindt u in Hebr.1:14.
Engelen. Het woord engel betekent: Bode. De engelen zijn dus boden van God die zijn wil
volvoeren waar Hij dat wil. Van één engel is bekend dat hij een bijzondere bode van God is,
nl. Gabriël. Zijn naam betekent: Bode of Man Gods. Hij staat voor Gods aangezicht en is door
God voor zeer bijzondere boodschappen naar de aarde gestuurd. Dat blijkt duidelijk uit
Dan.8:16, Dan.9:21 en Lucas 1:19 en 26.
Cherubs zijn de troondragers van God. Zij zijn steeds dicht in Gods nabijheid Psalm 18:11,
Psalm 80:2, Psalm 99:1 en Jesaja 37:16. Op het verzoendeksel zien we de afschaduwing
daarvan, Ex.25:22. Waar cherubs zijn is God persoonlijk aanwezig want zij dragen als het
ware Gods troon Ez.10:1,3-5,18. Zij vormen ook een muur tussen God en de zondaar
Gen.3:24. Zij bewaken de toegang tot Gods troon, dat zien we ook op de voorhang in de
tabernakel en de tempel Ex.26:31,33. Zij hebben een wonderlijke verschijning, want ze
hebben vier aangezichten, Ez.10:14, zij zijn rondom vol ogen Ez.10:12, zij keren zich niet om
als ze gaan Ez.10:11, zij bezitten 4 vleugels Ez.10:21 en zij hebben raderen met daarin weer
raderen. Een zeer wonderlijk uiterlijk dus.
Serafs worden slechts 2 maal in de Bijbel genoemd, nl. in Jes.6:2 en 6. Zij staan boven de
troon van God en roepen daar Zijn lof uit. Jes.6:2,3. Zij hebben 2 vleugels meer dan de
cherubs nl. 6 vleugels Jesaja 6:2. De serafs nemen een plaats in bij het altaar in de hemel.
Jesaja 6:6 (hoeveel predikers zullen dat al ervaren hebben, misschien onbewust?). De naam
seraf betekent: verbranden.
Aartsengel. Aarts betekent: Eerste of hoofd. Aartsengel = eerste of hoofdengel. Alleen
Michaël (Wie is als God) wordt in de Bijbel genoemd. Zijn naam is in schrille tegenstelling
met de boze die juist aan God gelijk wilde zijn, Jesaja 14:13,14. Hij dient ook in het bijzonder
als tegenpartij van de satan zoals blijkt uit Judas vers 9, Op12:7, Dan.10:13 en vers 21. (Daar
is de strijd tegen de luchtvorst van Perzië en Griekenland). Michaël staat in het bijzonder het
volk Israël terzijde, Dan.12:1. Het was ook deze aartsengel die met de boze streed om het
lichaam van Mozes, Judas vers 9. Misschien is Michaël de enige aartsengel die er is en zal hij
roepen bij de wederkomst van de Heer. 1 Thess.4:16. (onze vertaling zegt hier: een
aartsengel, maar de meeste vertalingen spreken daar van de aartsengel). In het eerste geval
zijn er meer, in het tweede is Michaël de enige.

LES 24 DE VIJAND VAN GOD EN DE MENSEN (1)
De vijand van God is de duivel of satan. Hij is een gevallen cherub, die in de hemel in
opstand tegen God is gekomen en toen ter aarde is geworpen Jes.14:12-15. Hij heeft een
gedeelte van de hemel-bewoners meegesleept in zijn val, zodat er nu veel duivelen of boze
geesten zijn. Zij zijn hun oorsprong ontrouw geworden en hebben hun hemelse woningen
toen moeten verlaten, Judas vers 6. Omdat engelen in de Bijbel ook wel sterren worden
genoemd, Op.1:20, wordt uit Op.12:4 wel opgemaakt dat de duivel éénderde gedeelte van de
engelen in zijn val heeft meegesleept naar de duisternis. Uit Op.12:7-10 blijkt inderdaad dat
deze draak de duivel is en dat veel engelen (hier staat zijn engelen) met hem op de aarde zijn
geworpen. Zo is hij de vijand geworden, niet alleen God, maar ook van de mensen op aarde.
De Namen van God geven het wezen en karakter van God weer. Uit Zijn Namen leert de mens
God kennen, zodat we weten Wie Hij werkelijk is. Het is met de vijand van God precies zo.
Uit zijn namen leren we zijn karakter en zijn bedoelingen goed kennen, zodat we ons er tegen
kunnen wapenen en dus ook op onze hoede kunnen zijn. Wij staan aan Gods kant om in Zijn
naam persoonlijk en als gemeente (Ef.6:10-12 en Ef.3:10) de strijd te voeren tegen de
machten der duisternis en te overwinnen, want God staat aan onze kant Rom.8:31. Aan de
hand van de namen van de boze gaan we wijs worden met onze broeder Paulus die kon
zeggen: Want zijn gedachten zijn ons niet “onbekend”. Dan zal de duivel ook geen voordeel
op ons kunnen behalen, 2 Cor.2:10 en 11.
De naam: “satan” betekent: tegenstander of: een die de weg verspert en moeilijk begaanbaar
maakt. Deze naam drukt twee dingen uit, nl.: satan is Gods tegenstander.
Hij probeert de levensweg van de mens te
versperren.
(Jezus is de Weg).
Hij probeert dus op allerlei manieren het werk van God te verstoren en de mens te
verhinderen om tot Jezus te komen. Maar wij mogen en kunnen overwinnen door Jezus
Christus Rom.8:37.
De naam “beëlzebul” betekent gebieder over de boze en onreine geesten Matt.12:24.
Marc.3:22 en Lucas 11:15. Deze naam spreekt voor zichzelf.
Jezus Christus heeft ook deze vijand verslagen Col.2:15.
De naam: “duivel” betekent aanklager. (Grieks: diabolos). Door aan te klagen tracht hij scheiding te
brengen. Zelfs in het paradijs klaagt hij God al aan bij Eva en brengt haar daardoor ten val Gen.3:5.
Hij klaagt God aan bij de mensen door Hem alle schuld te geven van: oorlogen, ziekten, rassenhaat,
ongelukken, verdriet enz. Overal krijgt God de schuld van hoewel het duidelijk is dat deze dingen
door het werk van de duivel in de wereld zijn gekomen na de zondeval. De duivel bracht al die ellende
over de wereld en de mensen. God heeft de wereld en de mensen lief Joh.3:16. De duivel klaagt dus
God aan bij de mensen, maar hij klaagt ook de mensen aan bij God Op.12:10 en Zach.3:1. Door deze
wederzijdse aanklachten probeert hij God en de mensen van elkaar te scheiden. Maar gelukkig is
Rom.8:38 voor de Christen werkelijkheid.
De naam “oude slang” spreekt voor zichzelf. In het paradijs ontmoet Eva hem al, waar hij met
listigheid haar tot zonde verleidt. In Gen.3:1 wordt de slang als medium misbruikt door de boze om de
mens te benaderen. Bij de heidenen is de slang de god der genezing: Esculapius, hier welbekend als
het “artsenteken”. In plaats van genezing brengt de slang echter zinnenbedervende wijsheid Gen.3:1-7.
2 Cor.11:3 Ook nu nog doet de oude slang de mens afwijken van God, want dat is het gif dat uit zijn
tanden komt. Als Israël gebeten en stervende is door de slangebeten, geeft God het geneesmiddel in de
Koperen Slang Num.21:9 en Joh.3:14,15. De koperen slang is het beeld van Jezus, die voor ons tot
zonde is gemaakt 2 Cor.5:21. In Hem hebben wij de bevrijding, voor eeuwig, maar het lot van de oude
slang zal verschrikkelijk zijn Op.12:9, Op.20:1-3 en Op.20:7-10.

Jezus is overwinnaar.

LES 25 DE VIJAND VAN GOD EN DE MENSEN (2)
De vorige les liet zien dat de boze scheiding tracht te maken en te houden tussen God en de mensen en
dat Hij de Weg tot God tracht te versperren opdat de mensen geen echte vrede met God zullen vinden,
geen zekerheid voor de eeuwigheid zullen hebben en vooral geen blijdschap in het geloof zullen
ervaren. Gelukkig is, wie bij Jezus schuilt, onaantastbaar voor de vijand, want Spr. 18:10 zegt: “De
naam des HEREN (JHWH) is een sterke toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is
onaantastbaar”. Enkele namen van de boze zullen ons de gelegenheid geven hem verder te
doorgronden en ons te wapenen tegen zijn krijgslisten.

• DE NAAM: “VADER VAN DE LEUGEN” maakt duidelijk dat de satan de leugen heeft
uitgevonden. Hij is uit de waarheid gevallen en is zo de vader van de leugen geworden
Joh.8:44. Houd dus de invloed van de leugen buiten Uw leven. Tegenover de leugen staat
de waarheid. Jezus is de waarheid en het Woord van God wordt ook de waarheid
genoemd. Joh. 14:6 en Joh. 17:17. De logische conclusie is dus dat de gemeenschap met de
HEER JEZUS en het laten doordringen van het Woord van God in ons leven ons ver zal
houden van de leugen en de vader van de leugen.
• MENSENMOORDENAAR VAN DE BEGINNE. In Joh.8:44 laat de Heer duidelijk zien wie er
achter de moordlust zit, waarmee we zo dikwijls worden geconfronteerd. De duivel staat
achter iedere moord vanaf de moord door Kaïn op zijn broer Abel tot aan iedere moord die
in de loop der tijden is gepleegd. Het geweld van de oorlog, waarbij miljoenen jonge
mensen de dood in worden gedreven, is eveneens een duidelijke inspiratie van de
moordenaar van de beginne. Wij, als christenen, moeten zelfs de grondbeginselen, die tot
deze dingen leiden, uit ons leven weren, zoals: haat, wrevel, vijandschap, toorn enz.
Ef.4:26,31.
• DE VERZOEKER. De duivel heeft ook de Heer verzocht, d.w.z. getracht Hem tot zonde te
verleiden, maar prijst de Heer, zonder succes. Matt.4:3 en Hebr.4:15. Met verzoeking heeft
de duivel de bedoeling de mens tot zonde te brengen. Hij probeert dat via onze oude mens,
maar wij weten dat die oude mens met Christus is gestorven aan het kruis op Golgotha
Rom.6:6. God laat ons in 1Cor.10:13 zien dat Hij ons kracht geeft om de verzoeking en de
verzoeker te weerstaan. Leef daar bewust uit. (Beproeving is iets anders dan verzoeking.
God beproeft zijn kinderen om hen door die doorstane beproeving sterker te maken en
meer bruikbaar te maken tot Zijn eer. Zo moet er volharding in ons leven komen Jac.1:3.
God beproeft en de boze verzoekt.)
• DE DIEF. De duivel is een dief in hart en nieren. Hij zal altijd trachten om het Woord van
God uit het leven van de mensen te stelen. Luc.8:12. Dus hij tracht de gelovigen van hun
voornaamste levensvoedsel te isoleren, nl. de Bijbel. Ondervoede schapen zijn een
gemakkelijke prooi, dus let erop dat het Woord van God in Uw leven tot Zijn recht blijft
komen. Laat de Waarheid niet uit uw leven roven, want dan wordt u een prooi van de
leugen. De dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen Joh.10:10. Terwijl Jezus zei:
“Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”.
• DE OVERSTE VAN DEZE WERELD. Zo noemt Jezus zelf de boze. Joh.12:31. Paulus spreekt
van de wereldbeheersers. Ef.6:12. In 2 Cor.4:4 spreekt Paulus van de god van deze eeuw.
Denk ook nog even aan de luchtvorsten van Perzië en Griekenland. Dan.10:13 en :21.
Deze wereldbeheersers hebben over ons gelukkig geen gezag want onze Heer zegt dat wij
niet uit deze wereld zijn Joh.17:14. (Onze oude mens was “uit” de wereld). God bewaart
ons op Jezus verzoek voor de boze Joh.17:15. Bovendien beloofde de Heer met ons te zijn
tot aan de voleinding der wereld. Matt.28:20. Wij zijn dus zeker van de beschermende
kracht van de Heer Jezus Christus.
Tenslotte: “de boze”. Als de boze probeert de duivel vat op ons te krijgen. Maar dat lukt hem niet
omdat God ons bewaart. 1 Joh.5:18 Wie uit God geboren is overwint de boze. 1 Joh.5:1 en 1Joh.2:14.
Zie ook 1 Joh.5:4. Daarom roept Paulus ons op om stand te houden tegen de verleidingen van de boze,
omdat we dat ook kunnen door de kracht van God. Ef.6:11-13. Daarom weest krachtig in de Here en
in de sterkte van Zijn macht.

LES 26 DE VIJAND VAN GOD EN DE MENSEN (3)
Het doel van de vijand. Deze les over de vijand gaat vooral erom dat we het doel van de
vijand leren zien en ons dus daar tijdig tegen kunnen wapenen. In 2 Cor.2:11 zegt onze
broeder Paulus: “Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend”.
Door de zondeval onderwerpt de boze de schepping van God hier op aarde aan zich en steelt
zo het werk uit Gods hand. Deze diefstal wordt echter doorbroken door de belofte die God
geeft over het zaad dat komen zal en de kop van de slang zal vermorzelen. Gen.3:15. In het
O.T. richt de vijand daarom zijn aandacht vooral op het uitverkoren volk waar dit beloofde
zaad uit voort zal komen, in de hoop zo de komst van de Verlosser te kunnen verhinderen.
De moord op Abel, de vele verleidingen van het volk Israël tot zonde, de zonde van David
met Bathseba enz. moeten we wel in dit licht bezien. Als Jezus toch is geboren tracht hij Hem
te vermoorden (kindermoord in Bethlehem). Ook door verzoekingen tracht de duivel de
Christus te vernietigen. Hebr.2:18. Sinds Golgotha weet de duivel dat al die aanslagen zijn
mislukt en dat Jezus inderdaad alles volbracht heeft. Joh.19:30. En nu Jezus buiten zijn bereik
is, zet hij zijn strijd met grote felheid voort tegen de volgelingen van de Heer. De grote strijd
gaat dus nu tegen de nieuwtestamentische gemeente. De duivel zal trachten de persoonlijke
gelovige ten val te brengen en de gemeente van Christus op dwaalsporen te zetten.
Zijn hoofdmiddel is en blijft de leugen. Daar begon hij mee in Gen.3 en nog steeds probeert
hij de waarheid, dus het Woord van God, uit het leven van de mens te stelen Lucas 8:12.
Tegelijkertijd zaait hij onkruid temidden van het goede zaad, m.a.w. hij tracht onoprechte
mensen de gemeente binnen te smokkelen Matt.13:37-39. Ook duidt dit op valse leringen die
in de gemeente binnendringen. Bovendien tracht hij de mens te verblinden, met blindheid te
slaan, zodat zij het licht van het evangelie niet kunnen onderscheiden 2 Cor.4:4. Hij tracht
dus de mensen in duisternis te binden. Gelukkig doorbreekt Jezus onze Heer deze macht
der duisternis. Col.1:13,14. (Let wel op: We zijn wel verlost van die macht, niet van die
aanslagen.) De vijand tracht dus onze houding negatief te beïnvloeden Hand.5:3. Vandaar dat
de Bijbel duidelijk zegt: “Geeft de duivel geen voet” Ef.4:27.
De vijand is een mensenkenner bij uitstek. Hij heeft al bijna 6000 jaar de gelegenheid gehad
om de mens te bestuderen. Hij geeft de mens waar hij zich voor openstelt. Zinnelijke mensen
geeft hij zingenot, intellectuelen geeft hij als dat kan valse wetenschappen, wie zich ervoor
openstelt geeft hij z.g. geestelijke gaven zoals: spiritisme, waarzeggerij, magnetisme,
horoscopen enz. Maar het zijn allemaal bedrieglijke leugens om de mens van God te
verwijderen. 2 Thess.2:9,11. Treffend is ook de leugen voor de Joodse raad bij de opstanding
van Jezus Christus. Matt.28:11-15. Hij heeft ongetwijfeld een grote macht over veel mensen,
maar Jezus heeft ons macht gegeven om doeltreffend tegen hem op te treden Hand.26:16-18.
De duivel te onderschatten zou erg dom zijn en uitdagen is zonder meer een dwaasheid. Judas
vers 9-11. Overschatten is echter ook een grote dwaling en in voortdurende vrees voor hem te
leven is puur onbijbels. Rom.8:31 zegt niet voor niets: “Als God voor ons is, wie zal dan
tegen ons zijn?” We hebben als gemeente de taak om de veelkleurige wijsheid van God
bekend te maken aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, dus we hebben
een strijd in Jezus Naam Ef.3:10. De vijand zit a.h.w. tussen twee vuren, namelijk: de
hemelse legermacht onder leiding van de aartsengel Michaël en de gemeente van de Heer
Jezus hier op aarde. Menselijk voorgesteld:
Hemelse legermacht.
De opgejaagde vijand die weet dat hij niet kan ontsnappen
en dat zijn einde nabij is, zit tussen 2 vuren
De gemeente van Christus

LES 27 HET GEBED (1)
Gebed is het gesprek tussen de mens en zijn Schepper. Dit gesprek is niet alleen een spreken met
God, maar houdt tevens een duidelijke gemeenschap in tussen de mens en God en tussen God en de
mens. Het is een houding van onze gedachten, niet noodzakelijk van ons lichaam, want de innerlijke
houding is belangrijker dan de uiterlijke, lichamelijke houding, hoewel beide ook vaak met elkaar in
verband staan. Het mag en moet een houding van geloof zijn, vol vertrouwen op God, dus niet een
eindeloos herhalen van wat wij willen en wensen.
In het O.T. baden de mensen op grond van het met God gesloten verbond, zijn genade en door God
gedane beloften. Abraham pleit voor Sodom en Gomorra op grond van genade en barmhartigheid
Gen.18:23-32. Jacob smeekt om hulp op grond van een belofte. Gen.32:9-13. Mozes pleit voor het
volk op grond van lankmoedigheid en goedertierenheid. Num.14:17-19. Salomo pleit op grond van
het verbond 1Kon.8:22-24.
In het N.T. brengt de Heer Jezus ons in een veel intiemere verhouding met God, want Hij leert ons
bidden op grond van een familierelatie: Onze Vader, die in de hemelen zijt Matt.6:5-18. Jezus leerde
ons dat we kunnen bidden op elke plaats, op ieder moment, in elke omstandigheid, als kinderen die tot
hun Vader spreken. Het is zeker dat God ons hoort en verhoort wanneer wij Hem iets vragen in Zijn
naam Joh.14:13,14 Joh.16:23,24.
Met de uitstorting van de Heilige Geest, dus met Pinksteren, wordt deze relatie nog inniger en
intiemer. Judas vers 20 zegt ons dat we kunnen bidden in de Heilige Geest. Dat betekent dus een nog
hechtere, intiemere band met God, want wij bidden dan door één van de drie goddelijke Personen,
namelijk de Heilige Geest, terwijl zowel onze Heer Jezus als de Geest ook voor ons pleiten
Rom.8:26,27 en 34, Hebr.7:25. Ook het spreken in tongen is gebed, een gave van de Heilige Geest die
ons geschonken wordt 1 Cor.14:2,14-17.
God weet precies wat we nodig hebben, maar toch wil Hij dat we al onze wensen, noden, vragen,
zorgen enz. met Hem bespreken. Matt.6:8. Daardoor erkennen we tevens dat we beseffen dat we
volkomen van God afhankelijk zijn, ook in de kleine dingen. (De zonde is toch in de wereld gekomen
omdat de mens onafhankelijk wilde zijn van God Gen.3:4-6.) In het gebed wil God geen uiterlijk
vertoon Matt.6:5. Het is ook geen zaak van veel en mooie woorden of prachtige zinswendingen.
Matt.6:7 Lucas 18:13. Het hoeft ook niet luid uitgesproken te worden 1 Sam.1:12,13, 1 Kon.8:54-56.
Ook in het gebed is Joh.14:6 van kracht. Alleen door Jezus Christus kunnen we tot de Vader gaan,
want Hij is de enige toegang tot de troon van God. Door het offer van Zijn vlees is de weg tot de
troon van God voor ons geopend. Als beeld daarvan scheurde in de tempel de voorhang tussen het
Heilige en het Heilige der Heiligen Matt.27:51. Voor Gods kinderen gaan de bewakers van Gods
troon, de cherubs(geborduurd op de voorhang), opzij om ons door te laten zodat we bij onze hemelse
Vader kunnen verblijven. Hebr.10:19-22. Daarom, omdat Hij alleen de toegang is, leert de Heiland
ons dat we moeten bidden in Zijn Naam en dat we ons gebed tot de Vader moeten richten. Slechts
éénmaal zegt de Heer dat wij Hem iets kunnen vragen in Zijn naam en dat Hij dat dan zal doen.
Joh.14:14. In vers 13 zegt de Heer dat Hij dat dan doet, opdat de Vader verheerlijkt worde. Overal
verder geeft de Heer Jezus aan dat we tot de Vader moeten bidden in Zijn Naam en dat de Vader ons
dan zal verhoren Joh.16:23-28. (Let op het geweldige van vers 26 en 27.) Joh.15:16b. In Handelingen
4:30 zien we dit in de praktijk gebracht door de discipelen. Door te bidden in Jezus Naam maken we
nogmaals duidelijk dat we niets hebben verdiend maar dat alles genade is door het geweldige offer van
de Heer Jezus Christus aan het kruis. Zo is het alleen voor de mens mogelijk met God gemeenschap
te oefenen. Bid dus bewust in Jezus Naam tot uw Vader in de hemelen en Hij zal u verhoren terwille
van Zijn Zoon Jezus, die onze machtige Verlosser en Meester is. PRIJS DE NAAM VAN JEZUS!

LES 28 HET GEBED (2)
Veel mensen denken dat gebed alleen is: steeds maar weer vragen om allerlei dingen die zij nodig
hebben of graag zouden verkrijgen. Hun gebed is een grote opsomming van wensen: wilt U dit, wilt U
dat enz. De Bijbel laat zien dat er vele vormen van gebed zijn en dat God zowel het één als het ander
in ons gebed wil terugzien. We zouden een volgende indeling kunnen maken:
A. Lof en aanbidding
B. Dankzegging
C. Voorbede
D. Belijdenis
E. Verzoek

A. Lof en aanbidding.
Lof is aanbidding voor datgene wat God is, Zijn eigenschappen.
Psalm 138:2 Goedertierenheid en trouw.
Psalm 148:13 Zijn Naam, majesteit.
Psalm 150:2 Geweldige grootheid.
1 Kron. 29:11-13 Grootheid, kracht, heerlijkheid, roem, heerschappij, sterkte, macht. Omdat alles van
God is. God zoekt in deze aanbidding geen vormendienst, maar aanbidding in geest en in waarheid
Joh. 4:23,24. In de lofprijzing maken we God groot vanwege wat HIJ is. De Jood zei niet alleen “Loof
de HERE” maar hij zei er ook bij waarom hij God loofde. Psalm 103 is als totaal een duidelijk
voorbeeld.
B. Dankzegging.
Dankzegging is aanbidding voor wat God deed, doet en zal doen. Wanneer danken? Ef. 5:20.
Waarvoor? Voor alles en onder alles. 1 Thess.5:18.Ook onder minder prettige omstandigheden? 1
Pet.4:16. Zelfs in verdrukking. Hand. 16:25.Voor genade mogen we danken, maar ook voor lijden
Fil.1:29 en Hand.5:41,42. We kunnen en mogen danken onder alle omstandigheden omdat we in Gods
Hand zijn en Hij wil dat we Hem daarvoor danken. Enkele manieren van danken vinden we in de
volgende teksten Ef.5:19,20 en Col.3:16.
C. Voorbede.
Voorbede is gebed ten bate van anderen. De christenen worden opgeroepen (verplicht?) om te bidden
voor (dus voorbede): alle heiligen - Ef.6:18b; de verkondiging en verkondiger van het woord - :19;
voor koningen en hooggeplaatsten - 1 Tim.2:1,2. Voor onze vijanden - Matt.5:44. Het resultaat kan
zijn: Num.14:20. De Heer Jezus is de grote voorbidder: Joh.17:20; Hebr.7:25; Hebr.9:24. Zoek zelf
4 teksten op waaruit blijkt dat Paulus voorbede deed.
D. Belijdenis.
Belijdenis is gebed dat we uitspreken als we onze zonden bij onze Verlosser brengen. God wil dat we
onze zonden voor Hem uitspreken, dus met name noemen en Hij belooft dat Hij ons dan volkomen
reinigt met het bloed van de Heiland. (1 Joh.1:7,9).
E. Verzoek.
Verzoek is het gebed voor persoonlijke noden en wensen. We mogen o.a. voor onszelf bidden: dat we
onze tong in toom houden. Psalm 141:3. Om Gods wil te kennen Psalm 25:4,5. Om wijsheid Jac.1:5.
Om vrijmoedigheid over Jezus te spreken Hand.4:29. Voor ons brood en om niet in verzoeking te
komen Matt.6:11,13. In Paulus leven zien we duidelijk wat we moeten doen als iets wat we vroegen
niet de wil van God blijkt te zijn 2 Cor.12:8-10. Voor verhoring van ons gebed is het noodzakelijk dat
onze wens en Gods wil overeenkomen 1 Joh.5:14.
Deze gebeden vallen in de praktijk natuurlijk in 1 gebed dikwijls samen, zoals uit Fil.4:6 o.a. duidelijk
blijkt. Laten we ons vooral op lof en prijs van God in onze gebeden toeleggen. Lof opent de weg om
Gods heil te zien. Psalm 50:23.

LES 29 HET GEBED (3)
Gemeenschappelijk gebed.
Het gemeenschappelijk gebed vindt o.a. plaats tijdens de samenkomst. In de samenkomst zullen we
ons allemaal moeten beperken tot korte gebeden omdat er zoveel plaats vindt in een samenkomst en
alles tot zijn recht moet komen. Te lange gebeden in de bijeenkomst van de gemeente zijn niet
stichtend. En alles moet zijn tot stichting van de gemeente. 1 Cor.14:26,12.
In de bidstonden ligt deze zaak anders. Het doel van een bidstond is om gezamenlijk een tijd bijv. een
avond uit te trekken speciaal om te bidden. En daar verbindt de Heer geweldige beloften aan.
Matt.18:19,20. De eerste gemeente gaf daarin een goed voorbeeld. Hand. 2:42 en Hand. 4:31. Zij
baden Petrus uit de gevangenis - Hand.12:5.
Zie ook Hand. 21:5,6. Zij droegen ook de voorgangers enz. in hun gebed. Ef. 6:18-20. De predikers
zijn daar mede van afhankelijk. Col.4:2-4.
Persoonlijk gebed.
Naast het gemeenschappelijk gebed moet er ook ons persoonlijk gebed zijn. Dat is een deel van de
persoonlijke gemeenschap met onze Heer en onze Vader in de hemel. De Heer geeft er duidelijke
richtlijnen voor. Bid op een rustige plaats waar U niet wordt gestoord. Matt.6:6. Bid zoals onze
Heiland deed voor elk belangrijk besluit. Lucas 6:12. Neem als het kan regelmatige tijden ervoor, b.v.
‘morgens - Psalm 5:4; ‘s middags of ‘s avonds - Psalm 55:18. Of doe net eender als Daniël die trouw
drie keer per dag zijn knieën voor God boog. Dan.6:11. Het persoonlijk gebed in de stilte is enorm
belangrijk.
Algemene opmerkingen.
Paulus roept ons op om zonder ophouden te bidden. 1 Thess.5:17. Jacobus roept ons op om te bidden
in geloof. Jac. 1:6. Het blijkt ook dat God veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Ef. 3:20.
Wij moeten bidden met opheffing van heilige handen. 1 Tim. 2:8.
Het gevolg van veel en juist gebed is enorm verstrekkend. Dat blijkt Fil. 4:6,7.
Gebedshoudingen.
In onze houding, die we in allerlei situaties aannemen, drukken we iets uit. Men heeft wel eens
gezegd, dat de gebarentaal veel eerder is uitgevonden dat de taal in woorden. Bij kinderen is dat heel
duidelijk. Met onze gebaren spreken we ook en daarom is ook de gebedshouding niet zomaar een te
verwaarlozen iets, maar het kan juist van grote betekenis zijn. De houding is een middel om uit te
drukken wat er in ons leeft.
Onderstaande houdingen zijn in de Bijbel te vinden.
Staande houding.
In o.a. Lucas 18:11 en 13 komen we deze houding tegen bij de farizeeër en de tollenaar. Ook in
Marcus 11:25 zien we deze houding genoemd. Het is de houding die de dienaar aanneemt en waardoor
hij zijn bereidheid te kennen geeft om zijn meester te dienen.
Knielende houding.
Zoals Salomo bij de inwijding van de tempel deed. 2 Kron.6:13. Ook Psalm 95:6 laat dat zien. Maar
ook in Hand. 21:5b. Het drukt eerbied en ontzag uit en totale onderdanigheid.
Liggend met het aangezicht ter aarde.
Onze Heiland bidt Zelf zo in Getsemané. Matt. 26:39. Het is een beeld van de smekeling die weet dat
hij volkomen afhankelijk is van de Ander. Ook Neh.8:7.
Met opgeheven handen.
Mozes geeft een duidelijk voorbeeld hiervan in Ex. 17:11-16. Ook bijv. in 2 Kron. 6:13. Paulus zegt
het in 1 Tim. 2:8. Het is een gebaar van lofprijzing en tevens van het willen aannemen wat God geeft.
Alle houdingen kunnen natuurlijk ook in één gebed tot uitdrukking komen. Neh. 8:6,7.

LES 30 HET GEBED (4)
De gebeden va de heiligen stijgen voor de troon van God en het wierookoffer is er een beeld van zoals
Opb. 8:3,4 laat zien. God luistert naar de gebeden van zijn kinderen en verhoort deze gebeden naar
Zijn belofte. Joh. 15:16,17. Toch merken we dat er gebeden zijn gedaan die niet zijn verhoord zoals
wij dachten dat het moest gebeuren. Wij noemen dat de z.g. onverhoorde gebeden. Ook de Bijbel geeft
voorbeelden van zulke gebeden. De vraag blijft dan dikwijls of deze gebeden niet zijn verhoord of dat
God ze op een andere manier heeft verhoord dan wij dachten dat het zou (moeten) gebeuren. We
zullen enkele gevallen in het Woord van God nagaan op dit terrein.

a. Mozes bad eenmaal een gebed dat GOD onmogelijk kon verhoren omdat het anders zeer
schadelijk voor hem zou zijn geweest, n.l. hij zou anders gestorven zijn. Hij vroeg iets wat veel te
groot was. (dat doen kinderen ook dikwijls). We zijn dikwijls nog niet in staat te ontvangen wat we
vragen, net als Mozes. Overigens zal God ons veelal toch geven wat mogelijk is op onze te grote
wensen. Ex. 33:18-23.

b. David probeerde de gevolgen van zijn zonde weg te bidden. Hij bad en vastte voor het leven van
het kind dat hij bij Bathseba had verwekt. Toch stierf het kind. Zelfs als onze zonde vergeven zijn
kunnen er blijvende gevolgen zijn. David was een kind van God en kinderen van God zondigen
niet goedkoop. Ook bij David bleef een duidelijk litteken achter. 2 Sam. 12:13-18.

c. Elia verzocht God of hij a.u.b. mocht sterven. God had hem uit de meest slechte omstandigheden
gered, Isébel had getracht hem te doden, God verhindert dit en nu vraagt Elia te mogen sterven.
Toen Elia werd opgenomen in de hemel zal hij wel blij zijn geweest dat God dat éne gebed van
hem niet heeft verhoord. 1 Kon. 19:4. (les voor ons: Pas op wat je bid als je in de put zit).

d. Paulus had ook een groot probleem waarvoor hij tot drie maal tot de Heer bidt en dat toch niet van
hem wordt afgenomen. Zijn gebed werd ook niet verhoord maar hij krijgt wel antwoord op de
vraag waarom deze dingen zo plaats vonden. 2 Cor. 12:6-9.

e. Jezus Christus heeft het Zelf ook meegemaakt dat iets wat Hij vroeg aan Zijn Vader niet in
vervulling ging. Drie maal bad onze Heiland dat het ontzettende lijden aan het kruis Hem zou
voorbij gaan. Wel stelde de Heer zeer duidelijk dat niet Zijn wil moest gebeuren maar de wil van
zijn Vader. Maar Zijn gebed werd niet verhoord en Hij stond op om de wil van de Vader te gaan
uitvoeren. Matt.26:39,42,44. Uit Hebr. 5:7 blijkt dat dit gebed toch wel verhoord is.

f. Wij kunnen ook verkeerd bidden, n.l. met een verkeerd oogmerk zoals Jacobus ons heel duidelijk
voor ogen houdt. Hij noemt dat: “om het in onze hartstochten door te brengen”. Dat is dus een
gebed geweest uit puur egoïsme, op de mens zelf gericht. Jac. 4:3.

g. Johannes leert ons dat we moeten leren bidden om datgene wat naar de wil van onze Heiland is.
Het geheim van verhoring van onze gebeden ligt dus o.a. hierin dat we de wil van de Heer gaan
leren onderscheiden en dat we Hem die dingen vragen welke in overeenstemming zijn met Zijn wil
en niet in de eerste plaats met onze wil of onze verlangens. “Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij
zijn des Heren”. Rom. 14:8. De Heilige Geest brengt ons leven hoe langer hoe meer in
overeenstemming hiermee tijdens onze geestelijke groei. Daardoor leren we onderscheiden waar
het op aankomt. Fil. 1:9,10. Daarom zal 1 Joh. 5:14,15 steeds meer in ons leven waarheid worden
tijdens onze geestelijk groei.

PRIJS DE HEER.

LES 31 HET BLOED VAN CHRISTUS (1)
In de O.T. eredienst heeft het bloed van offerdieren altijd een centrale plaats genomen. Dagelijks
werden er bloedoffers gebracht en ook op alle grote feestdagen werden veel dieren geslacht en het
bloed voor het aangezicht van God gebracht. Het bloed van het offerdier vloeide voor het bloed van de
zondaar, die daardoor weer vrij voor God kon staan. De Bijbel vertelt ons in Lev. 17:11 dat het bloed
verzoening deed door middel van de ziel die in het bloed is. De ziel van het dier werd dus gegeven
voor de ziel van de zondaar. Alleen door de dood van een dier en de uitstorting van dat bloed kon de
mens in het O.T. voor God leven. Al deze bloedige offers zien profetisch op Jezus. Eén offer was niet
in staat uit te drukken wat de Heer door Zijn bloed voor ons zou doen, daar waren veel verschillende
offers voor nodig.
Er loopt een grote bloedlijn door het O.T.
Genesis 4:4
Abel brengt een bloedoffer.
Genesis 8:20 Noach brengt na de zondvloed een bloedoffer.
Exodus 12:13 Israël is veilig voor de verderfengel door het bloed van het Lam.
Exodus 24:8 Gods verbond wordt ingewijd met bloed.
Let op: De aanraking wordt nauwer en de toepassing krachtiger, want de personen
zelf worden besprenkeld. Na de verbondssluiting: Bevel tot bouw van de tabernakel;
dat betekent blijvende tegenwoordigheid van de VERBONDSGOD, met het bloed weer
in het middelpunt.
Leviticus 3:8 Voorhof: brandofferaltaar - onophoudelijke bloedbesprenging. Zie leviticus 9:12,18
en Leviticus 23 waar alle 7 feesten besproken worden.
Exodus 30:10 Heilige: Gouden Reukaltaar - altijd bloedbedekking.
Leviticus 16 Heilige der Heilige: Grote Verzoendag.
Let op de schaalvergroting in de loop der tijden:
a. Abel brengt offer voor één persoon, zichzelf.
b. Met Pascha brengt de vader offer voor een heel gezin.
c. Met Grote Verzoendag brengt de Hogepriester een offer voor het hele volk.
d. Jezus Christus brengt zichzelf als het offer voor de hele wereld.
Het bloed van het oude verbond is een beeld van het bloed van het nieuwe verbond. Jezus zegt: Dit is
het bloed van Mijn verbond, dat voor U wordt uitgegoten. Zijn bloed is dus het bloed van het nieuwe
verbond. Matt.26:26-29; Marcus 14:24; Lucas 22:20. Let op wat er gebeurt in Exodus 24:6-8. Mozes
las de voorwaarden voor, het volk antwoordt hierop (dus vrijwillig aanvaard) “Alles wat de HERE
gesproken heeft zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen”. Daarna worden zij besprenkeld met het
bloed en het verbond is ingegaan.
In het N.T. is het al net zo. God stelt zijn voorwaarden, nl. dat de mens Jezus moet aanvaarden om
gered te worden. Doet iemand dat dan komt hij (zij) onder de besprenging met het bloed van Jezus.
Hebr.12:24; 1 Petrus 1:2. Het is heel belangrijk dat iedere christen weet wat het bloed van Jezus voor
hem heeft gedaan. 1 Petrus 1:17-19.
In het bloed van Christus is ook Zijn ziel voor ons uitgestort en de waarde van Zijn ziel geeft de
enorme en onoverwinnelijke kracht aan Zijn bloed. Jezus zei: “tenzij gij het vlees van de Zoon des
mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed
drinkt, heeft eeuwig leven”. Joh.6:53,54.
In Zijn bloed wordt zijn leven voor ons gegeven en daarna aan ons.
We mogen het bloed nooit scheiden van de Hogepriester Jezus die het voor ons stortte en we moeten
zoeken en geloven om de volle kracht en zegen van het bloed te leren kennen.
Aanbevolen en gebruikte lektuur: “De kracht van Jezus bloed”- Andrew Murray.

LES 32 HET BLOED VAN CHRISTUS (2)
Ef.1:7 vertelt ons dat wij de verlossing hebben in Jezus Christus, door Zijn bloed.
Verlossing betekent: Bevrijding en redding.
De verlossing behelst vele aspecten. De Bijbel spreekt in verband hiermee van o.a.:
Verzoening.
Hereniging met God.
Reiniging.
Overwinning.
Heiliging.
Leven.
Het bloed der verlossing.
In Lev.17:11 en 14 lezen we dat de ziel van het vlees in het bloed is en dat de ziel van het dier gegeven
moest worden voor de ziel van de mens. Voor de zonde van een priester moest een jonge, gave stier
worden geslacht. Lev.4:3. Voor de zonde van de hele gemeente moest ook een jonge stier worden
geofferd (dus voor 1 priester net zoveel als voor het hele volk). Lev.4:13,14. Voor een gewoon
persoon een geit. Lev.4:27,28 en ook wel een schaap of 2 tortelduiven of jonge duiven. Lev.5:6,7. Het
bloed van mensen is veel meer waard dan het bloed van dieren. Het vergoten bloed van mensen roept
tot God. Gen. 4:10 bijv. het bloed van Abel. Zo ook van de zielen onder het altaar. Opb. 6:9,10. Van
het bloed van de HEER wordt gezegd dat het krachtiger spreekt dan dat van Abel. Hebr.12:24.
Pilatus wist dat bloed sprak, Matt. 27:24 en ook de Joden wisten dat. Matt. 27:25 en Hand. 5:28. Het
uitstorten van bloed brengt de dood voort en de dood is het loon dat de zonde geeft. Rom. 6:23. God
honoreert de zonde met de dood, zowel geestelijk als ook lichamelijk. De HEER heeft door Zijn offer
de zonde weggedaan, niet bedekt of opzij geschoven, maar weggedaan. Hebr.9:26. Dus ook de onze
heeft Hij weggedaan. Daarvoor was nodig dat Hij voor ons tot zonde werd gemaakt, dus ter dood
werd veroordeeld. 2 Kor.5:21. Waar Jezus tot zonde werd gemaakt en daarmee ook het loon van de
zonde op zich nam, is Hij voor ons ter dood veroordeeld. Hij is onze dood gestorven, dus geldt zijn
dood voor onze dood. 2 Kor.5:14,15.
Rom. 6:6 zegt “onze oude mens is medegekruisigd”. Dat is dus één van de basis principes waaruit
we mogen leven als christen. “Zo moet het ook voor U vaststaan”. Rom.6:11. Dat is dus ware
verlossing uit de dood. De uitwerking van het bloed van JEZUS t.o.v. de dood is dat de dood Hem
niet kon vasthouden, maar juist werd overwonnen. Hebr.13:20. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat
Hij met Zijn eigen bloed, ééns voor altijd is binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een
eeuwige verlossing verwierf. Hebr.9:12 Hij is dus de hemel doorgegaan en zit nu aan de rechterhand
van de Vader in de hemel. Het is dus de wens van de Heiland dat wij zullen zijn waar Hij is. Joh.17:24
Hij heeft door Zijn bloed dus niet alleen het graf geopend en de dood overwonnen, maar ook de
hemel voor de Zijnen geopend. Een geestelijk voorschot hebben we daar al op, maar ook de rest
zullen we ervaren. Hebr.10:19,20. Niet alleen werd de hemel voor ons geopend door Zijn bloed, maar
Hij verzoende ons ook met de Vader in de hemel. Als dat niet zo was zouden we niet in de hemel
kunnen zijn of komen. Maar de Heer was het zoenmiddel door Zijn bloed. Rom.3:23-26. Zoenmiddel
= middel om een verbroken gemeenschap te herstellen. Let op: God stelt Hem als zoenmiddel, niet de
mens doet dat. De verzoening gaat dus helemaal van de beledigde partij uit. Jezus is het zoenmiddel in
Zijn bloed. Deze verzoening wordt werkzaam door het geloof. Wat het bloed van dieren niet kon, deed
het bloed van Jezus. a. Hij nam de zonden weg. Hebr.10:4; 9:26
b. Hij verwierf een eeuwige verlossing. Hebr.9:12.
Onze zonden zijn:
Achter Gods rug geworpen.
Jesaja 38:17.
Weggevaagd als een nevel.
Jesaja 44:22.
In de diepten der zee geworpen.
Micha 7:19.
Ze zijn niet meer te vinden.
Jeremia 50:20
Menselijke uitdrukkingen om aan ons beperkte begrip tegemoet te komen en ons duidelijk te maken
dat onze zonden dan ook echt weggedaan zijn.

LES 33

HET BLOED VAN CHRISTUS (3)

Geloof is de sleutel tot de schatkamer van de hemel en dus ook om de machtige werking van het bloed
van Jezus te ervaren. God gaf Jezus als zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed. Rom. 3:25. Ook om
de reiniging te ervaren hebben we een bijbelse visie nodig op de werking van het bloed van Jezus
Christus. VERZOENING (les 32) houdt in vergiffenis en vergiffenis is: Schuld niet meer toerekenen en
dus vergeven wat er is gebeurd. Die schuld heeft te maken met onze betrekking tot God. Maar naast
deze vergeving moet er nog iets met ons gebeuren, nl. we moeten nog gereinigd worden van onze
zondensmet, dus van de ongerechtigheid, de vuilheid, die we door onze zonden hebben opgelopen.
Van datgene wat de zonde op ons achtergelaten heeft. (Als we door blubber lopen krijgen we modder
op onze schoenen en die modder blijft daar, al lopen we allang niet meer door die modder, totdat we
onze schoenen reinigen). In het O.T. werd ieder verontreinigd, die een dode, gebeente of een graf
aanraakte. Num. 19:11,14,16 Lev. 13:8 en 14:54-57. De dood als loon van de zonde maakte ieder die
ermee in aanraking kwam onrein. Als iemand zich niet liet ontzondigen moest hij uit de gemeente
uitgeroeid worden. Num.19:20. Het reinigingsritueel vinden we o.a. in Num.19:1-10. (vrouwelijk dier:
komt nieuw leven uit. Rood: kleur van het bloed, het leven. Cederhout is erg duurzaam Hysop heeft
een reinigende kracht. Scharlaken ook als genees-middel gebruikt).
In het N.T. is er een ander reinigingsmiddel, nl. het bloed van de HEER JEZUS. Het is veel krachtiger
dan het Oudtestamentische middel. Hebr.9:13,14. Zelfs ons bewustzijn wordt radikaal gereinigd.
De eigenlijke offerande had te doen met de verzoening.
Reiniging heeft te maken met de gevolgen van de zonde. (de besmetting, vuil).
Offerande: Er gebeurde niets aan de persoon zelf.
Reiniging: De persoon wordt zelf onder handen genomen.
In de offerande wordt er iets gedaan voor hem bij God.
In de reiniging wordt er iets gedaan aan hem door God.
In het N.T. is er maar één mogelijkheid om gereinigd te worden, nl. door het bloed van Jezus. 1 Joh.
1:7. Deze reiniging werkt door tot in het diepste van de mens. 1 Joh. 1:9 “te reinigen van alle
ongerechtigheid”. Hebr. 9:14; zelfs ons bewustzijn. Hebr. 10:22; ons hart. Voor de reiniging is nodig
dat we onze zonden belijden 1 Joh. 1:9. Belijden wil zegen: volledig uitspreken. God wil dat we Hem
duidelijk vertellen wat er aan schortte en dat we ons zo voor Hem verootmoedigen. Maar dan mogen
we ook weten dat de zonden ons volledig zijn vergeven. Dat moeten we niet vergeten, anders komt de
boze ons de (reeds door Christus) betaalde rekening weer voorhouden en gaat de reeds vergeven zonde
weer voor ons leven. 2 Pet. 1:9. Het gevolg is dat we geestelijk slecht of niet groeien. Het feit dat
iemand geestelijk niet groeit kan dus liggen in het feit dat hij zijn zonden nog in het geheel niet heeft
beleden (b.v. geen kennis daarvan) of dat hij vergeten is dat hij ze wel beleed, zodat de zonde die er
niet meer is toch weer voor hem gaat leven en zijn geestelijke groei afremt. Reiniging heeft te maken
met het oude leven en de zonden, die weggewassen moeten worden. Heiliging heeft te maken met het
nieuwe leven en betekent voor de mens: afzondering van de wereld, afzondering voor God. Eerst
vindt de reiniging plaats, daarna pas de heiliging. 2 Tim. 2:21. Heiliging is een opdracht, net als
reiniging. 1 Petr. 1:15,16. Israël was een volk dat de HERE zijn God heilig was. Deut. 7:6.
Let op: Zijn eigen volk te zijn. God deelt niet met anderen. Dat is heilig voor de HEER. Wij krijgen
deel aan Zijn heiligheid. Hebr. 12:10. Daarom leed de HEER JEZUS buiten de poort van Jeruzalem om
Zijn volk te heiligen. En ook hier is weer het bloed van onze HEILAND dat dit voor ons bewerkt. Hebr.
13:13 zegt ons dat ook wij moeten uitgaan tot HEM, buiten de legerplaats (de wereldse gemeenschap),
Zijn smaad dragen. Dat wil dus zeggen dat we willig moeten zijn om Hem te volgen. God dwingt
niemand. God heeft er recht op dat we dat doen, want: “Wij zijn gekocht en betaald”.
1 Cor. 6:20. Wij zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel met het kostbare bloed van CHRISTUS.
1 Petr. 1:17-19. Wij zijn door Jezus met Zijn bloed gekocht voor God. Openb. 5:9: 1 Petr.2:9.

LES 34

HET BLOED VAN CHRISTUS (4)

Het is met het bloed van de HEER als met water, nl. het heeft een werking naar twee kanten. Als we
ons erin wassen worden we gereinigd en als we het bloed van de HEER drinken worden we er zeer
door opgefrist en verkwikt. We ontvangen dan leven door het bloed van Jezus. Bij de reiniging
wassen we ons in het bloed van JEZUS. Er is een duidelijk onderscheid tussen wassen en drinken. Het
is nodig en fijn om je te baden en de onreinheid van je af te spoelen. Drinken gaat echter nog dieper,
want zonder drinken kan een mens niet leven. Drinken onderhoudt het leven en is meer
gemeenschap, inniger dan wassen. De Here Jezus zegt dat Zijn bloed ware drank is. Joh. 6:55. Het
bloed van Jezus drinken duidt op zeer innige en hechte gemeenschap. Ware. Dit woord geeft het
onderscheid weer tussen wat slechts symbool of zelfs schijn is en wat de werkelijke waarheid is, het
echte. (ware wijnstok, ware spijs, ware drank). Jezus stelt zelfs dat niemand leven kan hebben tenzij
hij het vlees en bloed van de HEER eet en drinkt. Joh. 6:53,54. Het natuurlijke leven moet worden
gevoed met o.a. brood en water. Het geestelijke leven met geestelijke spijs en drank, met Jezus Zelf.
Joh. 17:3.
Het gevolg als we Jezus vlees eten en Zijn bloed drinken is dat wij in Hem blijven en Hij in ons. Joh.
6:56.
Joh. 15:5 “Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft gelijk Ik in hem die draagt veel
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen”. (Wij hebben deze eenheid dus hard nodig). Wij
beleven het eten van Zijn vlees en het drinken van “Jezus bloed” o.a. in het gebruiken van de maaltijd
van de Heer. Geestelijk hebben we hier deel aan het werkelijke vlees en het werkelijke bloed van
Jezus. Materieel niet. 1 Cor. 11:27. Daarom wil God ook dat we Zijn maaltijd niet overslaan maar
altijd deelnemen en eerst onszelf beproeven. 1 Cor. 11:28. Let op: en ete dan. Eerst dus jezelf
beproeven, maar dan ook eten en drinken. (Dus na beproeving van onszelf ook weg doen wat niet
goed was).
OVERWINNING DOOR JEZUS BLOED.
De oorspronkelijke opdracht voor de mens was te heersen, de aarde te onderwerpen, zich te
vermenigvuldigen. Gen. 1:28. De mens was dus aangesteld als heerser, gezaghebber. Als overste
over deze wereld. Deze overste werd overwonnen bij de zondeval door de boze, zodat nu de boze de
overste van de wereld is geworden. Joh. 14:30. De wereld is bezet gebied geworden. Ef. 6. Dit geeft
dus duidelijk de groots mogelijke eenheid weer. De duivel had ook de macht over de dood. Hebr. 2:14.
Sinds het sterven en opstaan uit de dood heeft onze Heiland echter de sleutels van het dodenrijk in
Zijn bezit. Openb. 1:18. De dood, zowel als het dodenrijk zullen uiteindelijk in de poel van vuur en
zwavel worden geworpen. Openb. 20:14. Sinds deze tijd is de boze de aanklager van de broeders of
tracht hij dat te zijn. Zach. 3:1 en Openb. 12:10. Een aanklager schildert alles zo zwart mogelijk af en
eist straf. De duivel klaagt aan, de Heilige Geest overtuigt de mens van zonden. De duivel tracht
ons door die aanklacht kapot te maken, de Heilige Geest wil ons liefdevol leiden tot belijdenis en dus
tot reiniging. 1 Joh. 1:9. Let op dat verschil. Openb. 12:11 vertelt ons hoe we mogen overwinnen nl.:
a. door het bloed van het Lam
b. door het woord van ons getuigenis. (JEZUS is OVERWINNAAR)
c. door ons leven niet lief te hebben.
Zij: de gelovigen, de gemeente. Ef. 3:10. De vorming van de gemeente heeft dus kosmische betekenis.
De grond, het fundament van onze overwinning is alleen JEZUS CHRISTUS. Rom. 8:37. Meer dan
overwinnaars door Hem. Natuurlijk zal de boze ons trachten aan te vallen en ten val brengen, maar we
kunnen ons daar afdoende tegen wapenen met de geestelijke wapenrusting, zodat we stand kunnen
houden. Ef. 6:11.
De basis van de overwinning ligt in het geloof in onze HEILAND JEZUS CHRISTUS. 1 Joh. 5:4,5 en :6
verstigt nog eens de aandacht op het bloed van de HEER. Daarom kan Paulus rustig schrijven: “Laat u
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Rom. 12:21. (DUS DOE DAT
OOK DOOR GELOOF)
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DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING (1)

Paulus vertelt in Efeze 6 dat de christen kan standhouden tegen de verleidingen van de boze. Daarvoor
is dan wel noodzakelijk dat de geestelijke wapenrusting wordt aangetrokken. Dat beeld is afgeleid van
de Romeinse soldaten die hun wapenrusting gebruikten in de strijd tegen de vele vijanden van het
Romeinse imperium. Zonder wapenrusting kan een soldaat ook in onze tijd niets beginnen en in de
geestelijke strijd is het niet anders. Deze wapenrusting moeten we gebruiken in de strijd tegen onze
vijanden, de boze geesten.
Allereerst worden we erop gewezen dat onze eigen kracht tekort schiet. Ef. 6:10. “Weest krachtig inde
Here”. Jezus alleen is de bron van de geestelijke kracht. We kunnen alleen sterk zijn “In de sterkte
van Zijn macht”. Ef. 6:10. Dus uit Zijn almacht mogen we putten, want aan Hem is gegeven: ”Alle
macht in hemel en op aarde”. Matt.28:18b.
Onze vijand wordt als volgt omschreven: ”Overheden, machten wereldbeheersers van deze duisternis
en boze geesten”. Ef. 6:12. De geestelijke wapenrusting hebben we nodig om: a. Stand te kunnen
houden. Ef. 6:11. b. Weerstand te kunnen bieden. Ef. 6:13. Het één volgt logisch op het ander. Als wij
stand kunnen houden is dat een enorme bemoediging voor onszelf en een grote ontmoediging voor de
vijand. Als wij weerstand bieden zal de duivel van ons vluchten, weggaan, vlieden. Jac. 4:7. Zo
weerstand biedend, ziende op de machtige overwinning van de HEER JEZUS, staat de overwinning bij
voorbaat vast. 1 Cor. 10:13. Rom. 8:37. Met mensen die zo reageren kan de boze niets beginnen en dat
is ook de bedoeling van God. De HEER kan met zulke mensen juist wel wat beginnen, mensen die
weten volkomen van de HEER JEZUS afhankelijk te zijn en zo door HEM overwinnen. Joh. 15:5.
Als eerste aktiviteit noemt Paulus: “Stel U dan op”. Ef. 6:14. Dat wijst op het feit dat de gelovige niet
passief en geestelijk lui moet zijn of blijven. Opstellen is hier een daad van geloof. God kan ook mij
gebruiken. De vijand is vanaf de zondeval gereed tot de strijd. Nu stellen wij ons tegenover hem op
om te strijden voor en door onze Heer. Wij zijn soldaten van KONING JEZUS CHRISTUS.
1 Tim. 6:12. Soms is die strijd zeer zwaar zodat men ziende op die strijd de moed zou verliezen, maar
we worden opgeroepen om op Jezus te zien en niet door matheid van ziel te verslappen. Hebr. 12:1-3.
We mogen absoluut zeker zijn van de overwinning en we worden opgewekt om daarom altijd in het
werk van de HEER aktief te zijn. 1 Kor. 15:57 en 58.
Vervolgens zegt Paulus: “De lendenen omgord met de waarheid”. Efeze 6:14. Jezus zegt: “Ik ben de
weg, de waarheid en het leven”. Joh. 14:6. De waarheid heeft dus te maken met de Persoon en het
karakter van onze HEILAND. De persoon Jezus Christus staat tegenover de vader der leugen, de
persoon van de duivel. Joh. 8:44. Wij moeten dus de leugen uit ons leven weren en de waarheid in ons
leven laten doorwerken. Ananias en zijn vrouw Saffira zijn een duidelijke waarschuwing. Hand. 5:111. Dat houdt ook in dat halve waarheden (beter gezegd: halve leugens) voor ons het terrein van de
vijand zijn. Het z.g. leugentje om bestwil hoort dus niet in de rij van christelijke deugden thuis. Ook
overdrijven is een vorm van de leugen. Iedere grote of kleine leugen is een zwakke plek in onze
verdediging tegen de vijand.
Het derde wat Paulus noemt is: “Bekleed met het pantser van de gerechtigheid”. Ef. 6:14. Jezus reinigt
ons van alle ongerechtigheid, nl. van alle smet van de zonde. 1 Joh. 1:9. Door de zonde kunnen we
niet voor Gods gerecht verschijnen zonder veroordeeld te worden. Maar onze Verlosser stierf voor
ons, is voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden zijn: “Gerechtigheid van God in Hem”. 2 Kor.
5:21. Waar de Heiland voor ons tot zonde werd gemaakt wil God dat wij ons openstellen voor de
gerechtigheid van Christus, zodat Zijn gerechtigheid in ons leven openbaar wordt. Het heeft duidelijk
te maken met het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, die naar Gods wil is
geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
Efeze 4:20-24. LATEN WE DAT DUS DOEN.
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DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING (2)

Het vierde deel van deze wapenrusting is:
“De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vredes” Ef.6:15. Een logisch
gevolg van het christen zijn is dat we bereid zullen zijn om in woord en daad de blijde boodschap
door te geven aan anderen. De uitwerking van het evangelie moet in ons leven duidelijk zichtbaar zijn.
Pas dan zal ons gesproken getuigenis kracht hebben voor anderen. Petrus zegt het zo: ”Altijd bereid tot
verantwoording aan al wie U rekenschap vraagt van de hoop, die in U is”. 1 Petrus 3:15. Hier vragen
de mensen er dus zelf om, maar soms moeten we ongevraagd getuigen en de mensen a.h.w. dwingen
om naar binnen te gaan in GODS koninkrijk. Lukas 14:23. Dat moet natuurlijk wel onder leiding van
de HEILIGE GEEST gebeuren, zodat het op het juiste ogenblik plaats zal vinden. 1 Tim. 2:6. Soms
moeten we erop aan dringen, ook als het ons of de ander wel ongelegen komt. Het gelegen of
ongelegen is wel in de eerste plaats bedoeld voor degene die getuigt. In het hele getuigenis zal het
duidelijk zijn dat onze woorden en daden elkaar moeten dekken en niet in tegenspraak met elkaar. Jac.
2:26.
Bij het vijfde deel moedigt Paulus ons aan als volgt: “Neem bij dit alles het schild van het geloof ter
hand, waarmee U al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven”. Bij de Romeinen werden de
in pek gedoopte pijlen, die aangestoken werden en op de tegenstander werden afgeschoten,
opgevangen met een schild zodat de pijl geen doel trof en gedoofd werd. Zulke pijlen vuurt de vijand
op ons af. We zien de pijlen wel, maar we raken niet in paniek. In alle vertrouwen op de HEER
heffen we het schild van het geloof op en zijn daardoor onaantastbaar geworden. Wij vertrouwen op
God en Zijn beloften. Als de boze zegt dat we eraan gaan, zeggen wij in geloof: De HEER heeft
gezegd: “Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten”. Daarom (omdat de HEER dat eerste
heeft gezegd) kunnen ook wij met vertrouwen zeggen: ”De HEER is mij een HELPER, ik zal niet
vrezen”. Hebr. 13:5,6. Wijst de boze op ons verleden en onze zonden, dan zien wij in geloof op 1 Joh.
1:9. Als de boze ons tracht te overbluffen met zijn kracht reageren wij in alle rust met Rom. 8:31. En
ziende op JEZUS brengen we 1 Cor. 15:58 in praktijk, zodat we door Zijn kracht onwankelbaar en
standvastig zijn. OP ONZE GOD KUNNEN WE VERTROUWEN EN ZIJN BELOFTEN ZIJN JA EN AMEN.
Matt. 28:20. Want Hij verandert nooit en blijft dezelfde. Hebr. 13:8.
“De helm van het heil” is het zesde deel van deze wapenrusting. Ef. 6:17. Een helm beschermt het
hoofd tegen letsel. Het hoofd is één van de meest vitale delen van ons lichaam, omdat hier het centrale
zenuwstelsel, de hersenen zijn, die in wezen ons hele lichaam besturen. Het is ook de zetel van de
gedachten en hier is het terrein waar de vijand erg graag zijn arbeid wil verrichten. De meeste zonden
beginnen met een gedachte, die door begeerte in ons wordt gewekt. Als we zulke begerige gedachten
niet bij de wortel afkappen, zullen ze bevrucht worden en dan is de zonde geboren. Jac. 1:15 en Matt.
5:28. God wil juist onze gedachten behoeden in JEZUS CHRISTUS. Fil. 4:7. De helm van het heil richt
onze gedachten juist op het volbrachte werk van de HEER , zodat we ons bewust zijn dat we
hemelburgers zijn en ook als zodanig reageren. Ef. 2:19. Als huisgenoten van God mogen we de
dingen bedenken die boven zijn en deze dingen zoeken. Col. 3:1-4. Juist door al dit heil in onze
gedachten op te nemen en te overdenken, erover te spreken, met elkaar erover van gedachten te
wisselen, zullen we merken dat we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Rom.
12:2. Dat brengt lof en jubel voor God in ons leven en waar God uitbundig wordt geprezen voelt de
vijand zich beslist niet thuis.
Deze hele wapenrusting laat ons zien dat we uit het geloof moeten leren leven, d.w.z. leren leven
vanuit de overwinning van de HEER JEZUS CHRISTUS. We zijn steeds weer geneigd ons te richten naar
de zichtbare dingen die zich aan ons opdringen, maar de Bijbel leert ons dat we uit geloof zullen leven.
Rom. 1:17, Gal. 3:11, Hebr. 10:38. We kunnen en mogen volkomen rusten in en op het werk van de
HEER en daardoor zullen we overwinnen.
PRIJST DE HEER.
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DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING (3)

Alle onderdelen van de wapenrusting, die we tot nu toe hebben behandeld, zijn ter verdediging van
ons geloofsleven tegen de aanvallen van de boze. Door deze voorgaande stukken van de wapenrusting
worden we beschermd, of beter gezegd: beschermen wij onszelf tegen de aanvallen van de satan en
zijn lugubere trawanten. We kunnen weerstand bieden en mogen weten dat de boze dan van ons zal
vlieden. Jac. 4:7. Het nu volgende te behandelen wapen is zowel ter verdediging als voor de aanval
bedoeld. Gelukkig hoeven we niet alleen in het defensief te zijn, maar mogen we ook ten aanval
trekken. Om te kunnen overwinnen geeft God ons geweldige wapens in de hand.
NEEMT HET ZWAARD VAN DE GEEST, DAT IS HET WOORD VAN GOD.
Met een zwaard kun je je verdedigen tegen de vijand, maar je kunt hem er ook mee aanvallen. Zo
werkt ook het Woord van God in ons leven. Het Woord van God is de waarheid, Joh. 17:17 en het
staat dus lijnrecht tegenover de leugen. Als de waarheid aan het licht komt is de leugen krachteloos
geworden. Dat is ook duidelijk de manier waarop de HEER JEZUS het Woord van God gebruikt tijdens
de verzoeking in de woestijn. Matt. 4:1-11. De Heiland antwoordt telkens op de insinuaties van de
vorst van de duisternis: “Er staat geschreven”, met andere woorden: “Het Woord van God zegt”. In
Matt. 4:6 komt de duivel zelfs als een engel van het licht. Hij citeert dan zelf een tekst uit de Bijbel:
“Er staat immers geschreven”. Maar onze machtige Verlosser pareert dit verkeerde schriftgebruik
direkt door een andere tekst te citeren die de zaak weer in het juiste licht stelt. Uit deze geschiedenis
blijkt duidelijk dat de vijand niet tegen het Woord van God opkan. Matt.4:11: “Toen liet de duivel
Hem met rust. “Op dezelfde manier mogen en moeten wij ook het Woord van God gebruiken in de
strijd tegen de vijand. Door het lezen, bestuderen en het gebruik van Gods Woord worden we
geestelijk opgebouwd en worden we ook meer bruikbaar voor onze Meester. 2 Tim. 3:16,17. We
moeten ook niet klakkeloos aannemen wat ons wordt geleerd, maar we moeten het ook zelf
onderzoeken. Hand. 17:11 geeft daarvan een duidelijk voorbeeld. Het Woord van God doet ook een
groot werk in ons. Het is namelijk een tweesnijdend zwaard. Hebr. 4:12 en Op. 1:16. Het scheidt o.a.
ziel en geest vaneen en het schift de overleggingen en de gedachten van het hart. Het gevolg hiervan is
dat we steeds duidelijker gaan zien wat van de HEER, onszelf of van de boze is. Door het Woord van
God kan de Heilige Geest ons steeds beter duidelijk maken wat de wil van God is in ons leven.
Daarom zal de vijand altijd proberen het Woord van God uit het leven van de mensen te roven. Marc.
4:15. God zendt Zijn Woord uit om daardoor een werk te doen in de wereld. Het keert dan ook niet
ledig tot God terug. Jes. 55:11. Enkele prachtige voorbeelden daarvan staan in Psalm 119:9,11,105. In
de aanval gebruiken we Gods Woord als we in de praktijk brengen wat de HEER zegt in Marc. 16:1519. Uit vers 20 blijkt dan dat de HEER Zijn Woord bevestigt met tekenen.
Het laatste deel van de geestelijke wapenrusting is: BIDDEN EN SMEKEN IN DE GEEST.
De Heilige Geest kan een gebed van ons zo overnemen dat we merken dat we eigenlijk niet zelf meer
bidden, maar dat de Geest door ons bidt. Hij legt dan het gebed in ons hart en wij mogen het
uitspreken in het Nederlands. Dit is één manier om in de Geest te bidden. De andere manier is het
gebed door het spreken in tongen. Dit is één van de gaven van de Heilige Geest zoals beschreven in 1
Cor.12 en 14. (zie voor tongentaal les 19). De Geest geeft deze gave opdat we deze ook zouden
gebruiken. 1 Cor.14:2 laat duidelijk zien dat tongentaal een vorm van gebed is. Ook Judas laat scherp
zien dat deze gave een grote uitwerking heeft op ons geestelijk leven. Judas :20. Onszelf opbouwen in
het geloof doen we door het Woord van God in ons op te nemen. Rom. 10:17,18. Bij de werking van
Gods Woord moeten we nog het gebed in de Geest voegen en samen hebben zij de uitwerking dat wij
onszelf bewaren in de liefde van God. Deze twee van God geschonken krachten moeten we dus
gebruiken. God schakelt de mens gelukkig niet uit als een willoos individu, maar geeft de mens juist
de mogelijkheden in handen om met HEM de weg te gaan en te groeien in Jezus onze HEER. Daarom
kunnen we door onze Heiland meer dan overwinnaar zijn. Rom. 8:37.
PRIJST DE HEER VOOR DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING.

LES 38 HET PROFIEL VAN GOD (1) GOD IS ALWETEND
God wordt door de mens gekend vanuit de betekenis van Zijn namen en vanuit Zijn eigenschappen,
zoals ze vanuit de Bijbel tot ons komen. Door Zijn woord leren we veel van God de Vader en van
onze Here Jezus Christus kennen, maar het is duidelijk dat deze kennis nog erg onvolkomen is,
1 Cor. 13:9,12 en dat we ons ten zeerste sullen verbazen over alles wat we zien als we bij de HEER
zullen zijn en bovenal als we God zelf zullen ontmoeten, want Zijn heerlijkheid en majesteit zijn
zoveel groter dan we ons zouden kunnen voorstellen hier op aarde. Op. 1:12-18. Maar toch: o.a. uit
Zijn eigenschappen leren we God kennen en één van Zijn eigenschappen is: Alwetendheid.

1. Gods kennis is volmaakt. God hoeft de dingen niet langzaam aan te leren of uit te zoeken zoals

2.
3.
a.

b.

c.
d.
e.

wij dat moeten doen. God doorziet alle dingen op hetzelfde moment en Zijn kennis van het
verleden, het heden, en de toekomst is ogenblikkelijk. Van de HEER JEZUS zegt Petrus: “Gij weet
alles”. Joh. 21:17. Over het vergaan van de hemel en de aarde zegt de HEER: “Doch van die dag en
die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”.
Matt. 24:36. Uit het feit dat de HEER aan Johannes in de Openbaring de toekomst openbaart
kunnen we opmaken dat de HEER na Zijn hemelvaart wel op de hoogte is van de dingen in de
toekomst. Het verstand van God is onbeperkt, zegt Psalm 147:5 en de onbeperktheid van de HEER
JEZUS blijkt duidelijk uit Col. 2:3 : “In Wie de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn”.
Gods kennis van de toekomst blijkt uit de vele profetieën, uitgesproken vele duizenden jaren
voordat ze vervuld werden of nog vervuld zullen worden. Hij heeft de toekomst in Zijn handen en
niets voltrekt zich zonder Zijn voorkennis. Jes. 42:9. Matt. 24:25. Op. 1:19.
Er ligt een grote troost in dat God alle dingen weet. Als we ons dat bewust zijn zal het een grote
uitwerking in ons leven hebben. Let op de onderstaande uitwerkingen.
Het geeft rust in benauwdheid. Onze moeilijkheden en problemen ontgaan Hem niet. Ex.3:7 . “En
de HERE zei: Ik heb terdege gezien…, gehoord…, Ik ken hun smarten”. Zelfs de haren van ons
hoofd zijn geteld. Matt. 10:30. En God weet wat we nodig hebben voordat we het Hem vragen of
vertellen. Matt. 6:8.
God kent onze diepste geheimen en gedachten. Geen enkel schepsel (dus ook wij niet) is voor Hem
verborgen… alle dingen liggen zelfs open en ontbloot voor Hem. Hebr. 4:13. Hij kent onze
zwakheden en we hoeven en kunnen niets voor Hem verborgen houden. Psalm 139:1-6. “HERE,
GIJ doorgrond en kent mij… mijn zitten, opstaan, gaan, liggen, mijn gedachten. Onze totale gang
van iedere dag is Hem bekend. “Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd” Psalm 139:3. Dit is
troostrijk, maar ook huiveringwekkend. Hij kent ons volkomen en stelt soms zeer pijnlijke vragen.
Joh. 21:17: “Hebt gij Mij lief? “. Joh. 4:16:”Roep Uw man”.
We hoeven God niet te overtuigen met lange of mooie gebeden. Matt. 6:8. Hij weet wat we nodig
hebben, maar wil toch dat we Hem bidden over alle zaken. 1 Thess. 5:17,18 en Jac. 1:5. En Hij
schenkt ons zonder verwijt wat we nodig hebben.
We kunnen ons het beste door God laten leiden, want Hij weet alles. Hand. 1:24 Psalm 23.
Wij kunnen het beste op God vertrouwen, want Hij zal ons nooit verlaten en Hij verandert nooit.
Matt. 28:20, Hebr. 13:5 (en breng ook :6 in praktijk) en :8.

God doorzoekt de harten en de nieren, d.w.z. Hij weet precies wat er in ons leeft en omgaat. Opb.
2:23. Het heeft geen zin ons anders voor te doen of iets verborgen te houden. We mogen komen zoals
we zijn en we hebben een genadige en barmhartige God die ons alleen maar goed wil doen en ons
leven in CHRISTUS tot een feest wil maken. Juist daarom is het zo fijn dat God alles weet en dat Hij
ons door en door kent.

LES 39

HET PROFIEL VAN GOD (2) GOD IS ALMACHTIG

Het woord almachtig betekent: onbeperkt in macht (Van Dale’s woordenboek). God is zo verweven
met deze onbeperkte macht dat één van Zijn namen luidt: “GOD DE ALMACHTIGE”. Deze naam van
God komt 44 maal voor in de Bijbel, waarvan 31 maal in het boek Job. In zeer moeilijke en zg.
hopeloze situaties openbaart God zich als De Almachtige. Voor het eerst openbaart God zich als De
Almachtige aan Abraham, als God hem een kind belooft, terwijl Abraham en Sara de leeftijd van het
kinderen krijgen reeds lang achter zich hebben liggen. Gen. 17:1,17 en Hebr. 11:11,12. Door deze
naam (Almachtige) geeft God Abraham inzicht in Zijn almacht. Tevens verandert God de naam
Abram, (Vader der hoogheid) in Abraham (Vader der menigte). Door het inzicht en het geloof in deze
almacht van God verwachtte Abraham het onmogelijke van God. Rom. 4:16-22. Let op :21”. Dat Hij
bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen”. Tot zo’n geloof komen we als we inzicht
krijgen in Gods almacht. Job komt tot inkeer van zijn (bedekte) kritiek op God als hij, in hoofdstuk
38,39 van het boek Job, wordt gekonfronteerd met Gods almacht. Jobs aanklacht blijkt bijv. uit Job
39:35. Zijn verootmoediging zien we in Job 39:37,38 en Job 42:2-6. God betoont zich De Almachtige
bij de inname van Jericho. Jozua 5:13-6:27. Voordat de stad gevallen was moesten zij al in geloof op
wat God zou gaan doen juichen. Jozua 6:16b. Verder zijn er veel gebeurtenissen waarin God zich als
De Almachtige doet kennen. Denk bijv. aan Gideon, (Richteren 6,7) en de jonge mannen in de vurige
oven. (Daniël 3).
In het N.T. komt deze geweldige naam van God 10 maal voor en wel: 1 maal in 2 Cor.6:18 en 9 maal
in het boek Openbaring. Als Christenen mogen we ons vooral vasthouden aan de woorden van de
HEER JEZUS in Matt. 28:18, waar de HEER zegt: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde”.
Onze HEILAND heeft dus almacht ontvangen en met Hem zijn wij onlosmakelijk verbonden, zodat we
kunnen staan “in de sterkte van Zijn macht”. Ef. 6:10. Dat betekent onherroepelijk de overwinning,
zoals we in de lessen over de geestelijke wapenrusting al hebben gezien.
Onze Heer is bij machte om:

a. zijn kinderen te bewaren en vast te doen staan. Rom.14:4. De HEER laat de zijnen nooit in de steek
b.

c.

d.
e.
f.

en zal naar zijn belofte altijd met hen zijn. Hebr. 13:5,6 en Matt. 28:20.
ons te versterken. Rom.16:25. In strijd, in het uitvoeren van soms ogenschijnlijk onmogelijke
taken, in verzoeking of beproeving, de HEER zal altijd kracht geven naar we nodig hebben. 1 Cor.
10:13. Jozua kreeg bij zijn zeer moeilijke opdracht de vermaning mee: “Wees sterk en moedig”.
Jozua 1:6,9,18. Bij de opdracht gaf God hem ook geweldige beloften. Jozua 1:3,5. Ook aan ons
belooft de HEER JEZUS de overwinning en zelfs meer dan dat. (In elke situatie). Rom.8:37.
alle genade in ons overvloedig te schenken. 2 Cor. 9:8. Johannes zegt zelfs dat God ons (aan allen)
genade op genade geeft. Joh. 1:16. God houdt niets achter van de door Jezus aan het kruis
bevochten genade, Hij schenkt het overvloedig, opdat wij in alle opzichten, te allen tijde van alles
genoegzaam voorzien in alle goed werk overvloedig mogen zijn. 2 Cor. 9:8.
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Ef. 3:20,21. Let vooral op het woord:
oneindig. Wij hebben nog geen besef van Gods macht en Zijn mogelijkheden. Op Hem kunnen we
werkelijk bouwen en vertrouwen.
hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd te bewaren tot die dag. 2 Tim. 1:12. Let op het eerste deel: “Ik
weet op Wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd”. Ons vertrouwen is dus op onze ALMACHTIGE
HEER en daarom is het werk voor Hem niet vergeefs.
te volbrengen hetgeen Hij heeft beloofd. Rom. 4:21. Gods woord is niet krachteloos, maar Zijn
beloften zijn “ja” en “amen”. Lucas 1:37.

OP DE ALMACHTIGE KUNNEN WE BOUWEN EN BIJ HEM SCHUILEN. PSALM 91:1,2
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HET PROFIEL VAN GOD (3) GOD IS HEILIG

1. Bij het roepingsvisioen van Jesaja ziet Jesaja de HERE GOD op de troon zitten. Serafs
stonden boven Hem en riepen elkaar toe:”Heilig, heilig, heilig is de HERE der
heerscharen”. Het is een deel van de roeping van de serafs om de heerlijkheid en heiligheid
van God zo uit te roepen. Jesaja ontmoette de Heilige en het veranderde zijn leven. Mozes
en Job bv. hadden een soortgelijke ontmoeting met de Heilige. Ook wij moeten God als de
Heilige leren kennen en het zal ook ons leven veranderen en zeer verdiepen.
2. De heiligheid van God is de boodschap van het O.T. De profeten beschouwden dat als het
meest karakterestieke van God en van de Goddelijke natuur. En niet alleen de profeten.
a. De bewoners van de hemel noemen Hem zo. De hemel is vol van Zijn heiligheid, Op. 4:8.
b. God noemt Zichzelf ook heilig. Lev. 11:44,45.
c. God noemt zichzelf niet alleen zo, maar laat ook zien dat alles wat niet heilig is op verre
afstand moet blijven. Ex. 19:10-25. Het benadrukt Gods volmaaktheid, Zijn volledig apart
en gescheiden staan van wat niet volmaakt en niet goed is. Gemeenschap daarmee is voor
God uitgesloten. Het hele O.T. en N.T. ademen de afschuw die God heeft van de zonde en
de ongerechtigheid.
3. Volken, personen en voorwerpen worden pas heilig of geheiligd genoemd als ze
afgescheiden, apart gezet, afgezonderd zijn voor God. De bouw en de dienst in de
tabernakel laten zien dat niemand zomaar kan naderen tot God in het Heilige der Heilige.
Het volk Israël kon dat in de persoon van de hogepriester, doordat zij waren afgezonderd
onder de volken. Lev. 20:26.
4. De grootheid van onze verzoening wordt pas goed duidelijk als ons de heiligheid van God
goed voor ogen staat. Jer. 23:9.
5. Wat is het doel van ons leven? Niet geluk en gezondheid e.d., maar heiligheid. Er zijn
dikwijls teveel andere dingen die ons bezig houden, die de gemeenschap met God in de
weg staan. Een voortdurende gemeenschap met God is nodig om deze heiligheid ook in
ons leven te ervaren.
1 Pet. 1:15,16. De bestemming van het mensdom is: heiligheid.
6. God heeft ons in Christus reeds geheiligd, afgezonderd en apart gezet. 1 Cor. 1:30. Toch
blijft geldig 1 Thess. 4:3: “Dit wil God: uw heiliging”. De wil van God is dus duidelijk.
Mijn wil moet dus ook op dit punt gaan overeenstemmen met Gods wil, zodat in mijn
leven waar zal worden wat door het offer van Jezus mogelijk is geworden.
7. Onze Heiland heeft ons geheiligd door zijn bloed, buiten de poort. Hebr. 13:12. Heiliging
wil zeggen dat we Hem zullen volgen buiten de poort, d.w.z. in de afzondering van deze
wereld en voor God.
8. We moeten naar de heiliging jagen. Zonder heiliging zal niemand de HEER zien. Hebr.
12:14. Heiliging is niet Jezus imiteren, maar Zijn volmaaktheid in ons laten openbaren,
dus bijv. Zijn geduld, liefde, geloof, reinheid enz. Het is een rustig handelen in geloof, dat
alles wat van Jezus is ook voor ons bestemd is. “Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet
gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen
schenken”? Rom. 8:32.
9. Paulus strekte zich er tot het uiterste naar uit. Hij wist dat er ook voor hem nog groei moest
zijn in het leven met de HEER. Hij wijst ons erop dat we het verleden moeten vergeten en
ons moeten uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt en dat we zo naar het doel moeten
jagen. Dat doel is een volkomen afgezonderd zijn voor God. Laten wij samen ook jagen
naar dit doel. Fil. 3:13,14.
God is een heilig God en Hij wil ons volkomen hervormen naar Zijn beeld. Daarom heeft Hij
ons in heiliging geroepen. Deze roeping mogen we niet verwerpen! 1 Thess. 4:7,8.
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HET PROFIEL VAN GOD (4) GOD IS GENADIG

1. Het is al wonderlijk dat God naar de mensen op deze aarde wil omzien en ze niet zomaar aan hun
lot overlaat. Hoewel God zo ontzettend groot en machtig is, is Zijn genade zo enorm, dat Hij naar
de nietige en zondige mens Zijn handen uitstrekt. In Psalm 103:8-18 lezen we daarover. De
nietigheid van het schepsel en de houding van de grote SCHEPPER. Hij is: genadig, lankmoedig,
goedertieren. Volken zijn voor Hem als een stofje aan een weegschaal, als een druppel aan een
emmer. Jesaja 40:15-18. Volken zijn als niets voor Hem; nietig en ijdel. Toch gedenkt God de
mens en heeft hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8:4-7.

2. God heeft Zich door de eeuwen heen als een genadig en barmhartig God geopenbaard, ook in het
O.T. Hij gaf onverdiend een weg tot vergeving en redding. Dan. 9:9,10. Let op de tegenstelling die
duidelijk wordt door het woordje ‘hoewel’. Deze genade openbaart zich echter pas ten volle in en
door JEZUS CHRISTUS Joh. 1:17. God kon dat vanwege Zijn heiligheid niet kosteloos doen. Jesaja
53:5-8. De HEER, de volmaakte Mens, moest daarvoor sterven.

3. Genade is iets ontvangen wat we helemaal niet verdiend hebben en waar we dus totaal geen recht
op hebben. Rom. 3:24. Om niet. God kan niets doen voor ons zolang wij denken er zelf nog iets
toe te kunnen bijdragen. Ef. 2:8,9. Dan zou de genade geen genade meer zijn. Rom. 11:6.

4. Genade betekent niet alleen vergeving maar ook hulp ontvangen. Hebr. 4:16. Het betekent hier
geen hulp in de vorm van vergeving, maar ter gelegener tijd. dus voor de toekomst, op het
juiste ogenblik. Dus juist om te voorkomen dat we van Gods weg zouden afdwalen. Let op
:15

5. Paulus ontving de genade Gods niet tevergeefs. Het openbaarde zich in alle
omstandigheden, zodat hij hulp ontving ter gelegener tijd. 2 Cor. 6:1-10. Ook in het leven
van de HEILAND was dat zo. Luc.22:43. Ook in ons leven wil God zo werken. Hebr. 13:6b.

6. We hebben ook genade nodig om te kunnen leven naar de maatstaven zoals JEZUS ze aanlegt. Matt.
5:38-42. Menselijk enthousiasme kan dat nooit opbrengen. Alleen de persoonlijke band met JEZUS
en Zijn daarop volgend genadewerk in ons kan dit volbrengen. God vraagt ons geen natuurlijke of
makkelijke dingen te doen, maar dingen waarvoor Hij de mens volmaakt heeft toegerust door Zijn
genade. Onze natuurlijke liefde, geduld, reinheid enz. schiet altijd tekort. Zie ook 2 Cor. 12:9.

7. Niet ik, maar de genade Gods die in mij is. 1 Cor. 15:10. De genade is een wonderwerk in ons van
God. Deze genade zet aan tot werken en daden.

8. Psalm 87:7 “Al mijn bronnen zijn in U”. De HEER pept onze natuurlijke eigenschappen niet op,
maar Hij maakt iets nieuws. 2 Cor. 5:17: “Zo is dan wie in CHRISTUS is een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is
gekomen”.
Het nieuwe leven dat God ons in Zijn genade schenkt, ontwikkelt zijn eigen eigenschappen nl. de
eigenschappen en kwaliteiten van onze Meester en HEER, JEZUS CHRISTUS.
A L O N Z E B R O N N E N Z I J N I N H E M.
We steunen zo dikwijs op eigenschappen en kwaliteiten die we nooit van God hebben ontvangen
9. Laat ons levensdevies zijn wat Petrus schrijft in 2 Petrus 3:18: “maar wast op in de genade en in
de kennis van onze HERE en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de
dag der eeuwigheid”.
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HET PROFIEL VAN GOD (5) GOD IS LIEFDE

De aller diepste vorm van liefde vinden we bij God want God is liefde. 1 Joh.4:8. Voor ons is het niet
met het verstand te vatten dat iemand volkomen één is met de liefde, meer nog: “liefde” is. Er zijn
veel gradaties in de liefde en ook in de bijbel komt dat tot uitdrukking, al moet dat in onze vertaling
veelal duidelijk worden door het verband. In de Griekse grondtekst van het N.T. worden wel 7
verschillende woorden gebruikt voor liefde, die bij ons alle vertaald zijn met: liefde. Er is een duidelijk
verschil bijv. tussen de liefde van man en vrouw en de liefde van moeder en kind. Ook de liefde tussen
broer en zus is weer anders. God is liefde en Hij heeft bewezen dat Zijn liefde, Zijn Wezen, die totaal
opofferende liefde is.
We kunnen de liefde in 3 punten verdelen.

1. De liefde van God voor de mensen. Joh. 3:16 vertelt ons hoe lief God de wereld heeft gehad nl. dat
Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft voor de mensen. Deze liefde ging niet van de mens uit, kwam
ook niet op verzoek van de mens, maar ging volkomen alleen van God uit, omdat Hij Liefde is. 1
Joh. 4:16b. Het ging alleen van God uit en Hij bewees zijn liefde voor de mens al toen wij nog
vijandig tegenover Hem stonden en wij nog zondaren waren. Rom. 5:8. Vanaf de zondeval heeft
God al de zondaar opgezocht en een uitkomst in het vooruitzicht gesteld voor de gevallen mens.
Gen. 3:9 en :15. Hij heeft voor de mens zelfs geweldige zegeningen bereid die we mogen bezitten
in Jezus, 1 Cor. 2:9, Jes. 64:4. God bewees de diepste vorm van liefde aan ons. Joh. 15:13. Het
blijkt steeds weer dat liefde bij God niet een kwestie van gevoel is maar dat het een aktiviteit is.
Gods liefde betekent dat Hij daden stelt, in dit geval ten gunste van de mens. Liefde is aktief.

2. De liefde van de mens tot God. De HEER geeft als het grote gebod dat we God moeten liefhebben
met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel onze kracht, geheel ons verstand. Lucas 10:27. Ook
hier is de liefde niet een werkeloos toezien, maar iets dat aktief bezig is zich te uiten en daden te
stellen. De HEER zegt in Joh. 14:15: “Wanneer u Mij liefhebt, zult u mijn geboden bewaren”. De
Bijbel maakt ook duidelijk dat we dat niet in eigen kracht kunnen opbrengen, maar dat God ons dat
wil schenken. 1 Joh. 5:2-3. God belooft aan degenen die Hem liefhebben geweldige zegeningen,
zelfs de kroon van het leven. Jac. 1:12. En God belooft ook dat we het koninkrijk zullen beërven.
Jac. 2:5. Het liefhebben van God houdt duidelijk in dat Hij in alle situaties op de eerste plaats in
ons leven zal staan. Mat. 10:37.

3. De liefde tot de naaste. Het tweede deel van het grote gebod is: de naaste lief te hebben als onszelf.
Lucas 10:27b. Niet liever dan onszelf, maar dus net zo lief als we onszelf hebben. We moeten
elkaar op dezelfde wijze liefhebben zoals de HEER ons heeft liefgehad. Joh. 13:34. En Hij heeft ons
liefgehad tot het einde. Joh. 13:1. Dus geldt voor ons ook Joh. 15:13. De liefde is het enige dat we
elkaar schuldig zijn. Rom. 13:8. Het is trouwens een deel van de vrucht van de Heilige Geest. Gal.
5:22. De liefde onderling is zelfs het kenmerk van de discipelen van de HEER. Joh 13:34,35.
In 1 Cor. 13 wordt van deze liefde gesproken. Let weer op: Het is geen gevoel, maar een houding, een
instelling, een manier van leven, die blijkt uit onze daden en de daden van God. 1 Cor. 13:1-8. Indien
niet………..het baatte mij niets.
Gods is Liefde.
De HEER heeft dat in Zijn leven geopenbaard. Ga aan de hand van 1 Cor. 13:4-8 vers voor vers na hoe
Hij dit in Zijn leven betoonde. Wat een inhoud krijgt dan een lied als: Zingen wij van Zijn liefde nog
eens. Laten wij wandelen in de liefde en de liefde najagen. 1 Cor. 12:31 en 14:1.
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HET GEDACHTENLEVEN

Gedachten zijn de verborgen roerselen van ons hart. Ze leven diep in ons en er is geen mens
die weet wat er in het binnenste van de ander leeft. Uit de daden blijkt naderhand welke die
innerlijke roerselen waren, want de meeste daden beginnen bij een gedachte. Ons
gedachtenleven is bepalend voor ons handelen en het zal duidelijk zijn dat het
gedachtenleven uiterst belangrijk is voor ons geestelijk leven. Vandaar dat dit terrein de volle
aandacht heeft van onze HEER, maar ook van onze vijand.
1. GOD KENT ONZE GEDACHTEN EN DOORGRONDT ZE. Voor God zijn onze gedachten niet
verborgen, want Hij verstaat van verre onze gedachten. Psalm 139:2 God weet alles van
ons, want Hij doorgrondt zelfs al wat de gedachten beramen. 1 Kron. 28:9. Er is geen
enkele gedachte voor Hem verborgen. Psalm 94:11. De diepste roerselen van ons innerlijk
zijn dus volledig bij God bekend.
2. DE VIJAND TRACHT IN ONZE GEDACHTEN TE INFILTREREN. De boze kent het belang van
gedachten als drijfveer voor ons handelen, vandaar dat hij voortdurend tracht in ons
gedachtenleven binnen te dringen. Hij beïnvloedde Eva door haar verkeerde gedachten op
te dringen, die uitwerkten in de zondedaad. Gen. 3:1-7. Sinds die tijd is er een strijd in de
mens tussen goede en verkeerde gedachten. De mensen die God verwerpen worden zelfs
overgegeven aan verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Rom. 1:28. Logisch,
want als we de WAARHEID (de gezonde woorden van de HEER en Zijn PERSOON zelf)
tegenstaan, wordt ons denken bedorven met alle gevolgen van dien. 2 Tim. 3:8. Niet alleen
ons denken wordt dan besmet, maar ook het geweten ondergaat hetzelfde lot. Titus 1:15.
Gelukkig zijn we bewapend tegen deze invloed van de vijand, alleen al door het feit dat
gelukkig ook zijn gedachten aan ons niet onbekend zijn. 2 Cor. 2:11. We weten dat hij zijn
gedachten aan ons probeert op te dringen en ons zo tot zonde wil brengen. Hij tracht onze
gedachten van de HEER af te trekken op allerlei manieren, zelfs door vrome leringen. 2
Cor. 11:3,4.
3. ONZE GEDACHTEN MOETEN VERNIEUWD WORDEN. Vroeger handelden we naar de wil van
het vlees en de gedachten. Ef. 2:3. We hoefden immers met God geen rekening te houden,
want we kenden Hem niet. Maar nu ligt dat geheel anders, want we hebben Christus leren
kennen. Ef. 4:20. Nu we door de HEER JEZUS wederomgeboren zijn wil de HEER ook onze
gedachten vernieuwen. Rom. 12:2. Het gevolg is dat we hervormd worden d.w.z. dat de
nieuwe mens steeds meer veld wint op de oude mens en de HEER steeds meer gestalte in
ons krijgt. Het machtigste wapen is weer het woord van God, want dit schift onze
gedachten en overleggingen van ons hart. Hebr. 4:12. Dus door studie van Gods woord
gaan we steeds beter onderscheiden welke gedachten verkeerd zijn en welke opbouwend
zijn voor ons geloofsleven. We weten dat we gestorven zijn voor de zonde en dat we leven
voor God in Christus Jezus, Rom. 6:11 en dat we onttrokken zijn aan de zonde, m.a.w. de
zonde heeft geen enkel recht meer om in ons leven te regeren. 1 Pet. 4:1-3. We moeten ons
met die gedachten wapenen. Paulus vermaant ons om ons te voegen naar de gezonde
woorden van de HEER JEZUS CHRISTUS, daar anders ons (geestelijk) denken niet helder
blijft. 1 Tim. 6:3-5. We zullen gewoon bij de realiteit moeten leven, op de plaats waar de
HEER ons stelt, en geen gedachten moeten koesteren hoger dan ons voegen. Rom. 12:3.
4. GOD WIL ONZE GEDACHTEN BEHOEDEN. Het is duidelijk dat God ons niet alleen laat staan
in een soms felle strijd tegen aanvallen op ons gedachtenleven. Hij wil onze gedachten
behoeden in CHRISTUS JEZUS, maar verbindt daar wel de voorwaarde aan dat we ook alle
dingen door gebed en smeking met dankzegging bij Hem bekend maken. Fil. 4:6,7.
5. BEDENK DE DINGEN DIE BOVEN ZIJN. Ef. 2:5 en Col. 3:2,3 roepen ons op te bedenken dat
we al hemelburgers zijn en dat we daarom onze gedachten mogen (moeten) richten op de
dingen van het koninkrijk van onze meester.
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HET LEVEN VAN DE VLESELIJKE CHRISTEN

Er zijn twee soorten christenen die in de Bijbel beschreven worden, nl. de vleselijke en de geestelijke
christen. Het is van groot belang dat ieder voor zichzelf duidelijk vaststelt tot welke groep hij behoort.
Paulus zegt tot de Corinthiërs: “En ik, broeders, kon niet tot U spreken als tot geestelijke mensen,
maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus”. 1 Cor. 3:1. Vleselijke christenen zijn
dus nog onmondig in Christus. Een ieder stelle zichzelf eerlijk voor de HEER om vast te stellen wat hij
is: een geestelijk of vleselijk als christen.
KENTEKENEN VAN DE VLESELIJKE CHRISTEN.

a. Het is een leven van voortdurende tweespalt. Gal. 5:17 zegt: “Want het begeren van het vlees
gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, zodat u niet doet wat u maar wenst”.
Twee machten die volkomen tegengesteld zijn, strijden dus in de mens om de overhand. Aan de
ene kant het vlees, dat ons naar de wereldse dingen wil laten verlangen en aan de andere kant de
Heilige Geest die ons wil leiden om heel dicht bij Jezus te leven. Paulus onderstreept dat nog eens
in Rom. 7:22,23.
b. Het is een leven van voortdurende nederlagen. Paulus zegt: “Want ik doe niet wat ik wens (nl. wat
God wil), maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik (nl. de zonde). Rom. 7:15. Paulus spreekt
hier over het leven onder de wet, vleselijk leven, waarin de mens het zelf moet volbrengen. Dat kan
de mens niet, want in eigen kracht merkt hij dat de zonde het telkens weer wint. Rom. 7:19: “Want
niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik”. Afschuwelijk zo
te moeten leven zo van de ene nederlaag naar de volgende te gaan terwijl je zo graag zou
overwinnen. Dat is zo erg dat Paulus uitroept in Rom. 7:24: “Ik ellendig mens! Wie zal mij
verlossen uit het lichaam van deze dood”? Paulus wilde wel, maar hij kon niet als hij in het vlees
wandelde en het zelf moest doen. Niemand kan overwinnen in eigen kracht. Rom. 7:18 “Immers
het wensen is bij mij wel aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet”. Want: “Ik weet dat in
mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont”. Dat is de bekentenis die tot overwinning leidt.
Want er is bevrijding in de HEER JEZUS CHRISTUS. Rom. 7:25.
c. Het is een leven op een zeer kinderlijk peil, zonder groei, nog “onmondig”. 1 Cor. 3:1 zegt dat en
: 2 zegt: “Melk heb ik U gegeven, geen vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen. Ja, dat
kunt u ook nu nog niet”. De vleselijk Christen wordt dus niet volwassen in het geloof, maar blijft in
zijn kinderleeftijd steken. Ouders genieten enorm van hun kleine kinderen en anderen met hen,
maar als ze niet groeien, geestelijk en lichamelijk, is dat een onbeschrijfelijke ellende voor hen, een
zeer verdrietige zaak. Hoeveel verdriet moet God dan ondervinden van Zijn kinderen die niet
kunnen groeien omdat ze in het vleselijke leven blijven steken? Hebr. 5:12-14 vertelt ons dat we zo
moeten groeien dat we na verloop van tijd in staat zijn ook anderen te onderwijzen. De Hebreeën
hadden gefaald want zijn moesten weer in de beginleer worden onderwezen. De Corinthiërs hielden
zich vast aan Paulus en Apollos. Zij hielden zich aan mensen. De geestelijke christen zal zich
alleen houden aan Christus. Wie zich aan mensen vasthoudt blijft geestelijk ondervoed en houdt
geestelijk bloedarmoede, maar wie zelf ook het Woord onderzoekt en een gebedsleven met
Jezus heeft zal ervaren dat de groei in zijn leven is begonnen.
d. Het is een leven van volledige vruchteloosheid. De vleselijke christen is zo ingesteld op de dingen
van deze wereld dat deze hem voor een groot deel bezighouden en zijn aandacht zeer sterk daarop
gericht is. Zo kan het zijn met de zorg voor uiterlijk, kleding, brommer, auto, ontspanning,
verliefdheid enz. Allemaal dingen die hun nut kunnen hebben, mits vanuit een gezond geestelijk
leven. Zo niet, dan krijgen al deze en talloze andere dingen te grote aandacht in het leven en staan
ze het vrucht dragen voor Jezus in de weg. En de Heiland zegt: “Ik ben de ware wijnstok en mijn
Vader is de landman. Elke rank aan mij, die geen vrucht draagt neemt Hij weg”. Joh. 15:1,2. God
wil dat we vrucht dragen en we kunnen het ook als we in Jezus blijven want: “Wie in mij blijft
gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen”.
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(VERVOLG)

e. Het is een leven van huichelarij. In Ef. 5:8,9 staat geschreven hoe het er met ons
voorstaat, wat er met ons is gebeurd. “Want u was vroeger duisternis, maar thans bent u
licht in de HEER: wandelt als kinderen van het licht”. Dat is dus duidelijk de opdracht. De
vleselijke christen beaamt dit wel maar handelt daar toch tegenin. (bijv.: gehoorzaamheid
aan de ouders wel als het uitkomt, maar hoe staat het als er duidelijk iets verlangd wordt
wat offers kost en niet naar de zin is, hoe doe je je werk? Hoe spreek je over
medechristenen?)
Paulus zegt: Wandel dan waardig de roeping waarmee U geroepen bent. Ef. 4:1.
BEWANDEL NIET DE WEG VAN HET VLEES MAAR VAN DE GEEST.
1 Johannes 2:15-17.
“Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de
liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de
wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”.
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HET LEVEN VAN DE GEESTELIJKE CHRISTEN

Het leven van de geestelijke christen is in scherpe tegenstelling met het leven van de
vleselijke christen. Vergelijk de gegevens van de vorige les maar met die van deze les en zie
wat een geweldig leven de geestelijke christen heeft,
1. Het is een leven waarin overwinning een normale zaak is.
1 Cor. 15:57 zegt: “Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze HERE
JEZUS CHRISTUS”. Let op: er staat niet - overwinning - maar de overwinning. Dat betekent
dus niet zo maar een enkele keer overwinnen, maar dat we de overwinning voortdurend
mogen ervaren. De HEER die overwinning gaf over één bepaalde zonde kan en wil ook de
overwinning geven over iedere zonde. De overwinning over de zonde is een gave door
Christus, die van ons is, zodra we in geloof daar aanspraak op maken. Rom. 8:37 zegt:
“Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Let weer op: MEER DAN OVERWINNAAR. Dat betekent dat er volledig overwinning is door
Jezus. (Bij de Romeinse spelen kwam de overwinnaar altijd toch zwaar beschadigd uit de
strijd, vol wonden, builen, blauwe plekken enz. Meer dan overwinnaar wil dus zeggen dat
wij onbeschadigd uit de strijd mogen komen door de kracht van onze Meester). 2
Cor.2:14 zegt: “Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren”.
Let weer goed op: te allen tijde. Dat wil dus zeggen dat we iedere dag de overwinning
mogen en kunnen grijpen. God kent onze problemen, onze strijd, de aanvallen van de boze
en Hij staat gereed om ook ons elke dag volledig overwinning te geven. Laten we ons
daar toch van bewust zijn en er naar handelen. Overwinning is meer dan iets uiterlijks.
Het heeft een enorme uitwerking op onze geest en onze innerlijke houding t.o.v. het geloof
en als gevolg daarvan ook naar buiten. Een duidelijke oproep tot zulk geestelijk leven
vinden we in 2 Cor. 7:1: “Daar we nu deze beloften bezitten, geliefden, laten we ons
reinigen van alle bezoedelingen van het vlees en van de geest, en zo onze heiligheid
volmaken in de vreze van God”.
2. Het is een leven van voortdurend groeien naar het beeld van Christus.
2 Cor. 3:18 zegt dat we de heerlijkheid van de HEER weerspiegelen. Het naar boven
gerichte leven zal steeds meer de heerlijkheid van de HEER uitstralen. We zijn een rank aan
de Wijstok en het is logisch dat de rank hetzelfde uiterlijk en innerlijk heeft als de
stam. Er zit groei in. Joh. 15:2 en 5. Geen vrucht, wel vrucht, meer vrucht, veel vrucht.
De vrucht vinden we uitgewerkt in daden in Gal. 5:22,23.
3. Het is een leven van bovennatuurlijke kracht.
De HEER JEZUS zegt in Joh. 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, wie in Mij gelooft, de
werken, die Ik doe, zal hij ook doen en nog grotere dan deze, want Ik ga tot de Vader”.
Dit zei de HEER tot gewone mensen zoals wij ook zijn. Het waren geen afgestudeerden aan
de universiteit, maar vissers en soortgelijke mensen. Ze waren niet zozeer algemeen
ontwikkeld, maar ze hadden één ding wel en dat was dat ze echte volgelingen van Jezus
waren. Wat was hun kracht? Hun persoonlijkheid? Hun goede gewoonten? Hen grote
verstand? Hen sterke wil of hun begripsvermogen? Neen, hun kracht lag in Hand. 1:8
“Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over U komt”. Dus geen
menselijke kracht, maar de kracht van God, van de Heilige Geest. Deze kracht staat tot
onze beschikking als we ons volledig overgeven aan de HEER.
4. Het is een leven van afzondering en overgave aan de HEER.
Zoek op in de Bijbel en trek zelf conclusies.
1 Thess. 4:3. Hebr. 7:26. Joh. 17:16. Joh. 15:19,20. 1 Petr. 1:15,16. Judas :24.

LES 46

DE TEGENGESTELDE LEVENSSFEREN EN NATUREN

Wie uit het leven naar het vlees wil treden in het leven naar de Geest, moet allereerst JEZUS CHRISTUS
als HEILAND, VERLOSSER aannemen. Aan het kruis neemt de gelovige afscheid van de oude sfeer
waarin hij leefde en alles wat daarmee samenhing. Hij stapt dan over vanuit dat oude leven in het
nieuwe leven en mag zich ervan bewust zijn dat hij werkelijk dat nieuwe leven heeft ontvangen. Rom.
6:6.

1. TWEE TEGENGESTELDE LEVENSNATUREN.
Deze twee naturen worden ons duidelijk beschreven in de Bijbel, nl. in 1 Cor. 15:22: “Want
evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”. God
behandelt de mensheid in haar beide vertegenwoordigers Adam en Christus. Van Adam komt alles
wat met het oude leven, de oude natuur te maken heeft. Van Christus alles wat met het nieuwe te
maken heeft. Door Adam kwam de zonde in de wereld, door Jezus de Heer komt de verlossing van de
mensen. De zondaar is in Adam, de gelovige is in Christus. In Adam zijn we wat we van onze
aardse natuur zijn, in Christus zijn we wat we door genade zijn. 2 Cor. 5:17. In Adam hebben we
leven ontvangen door onze natuurlijke geboorte, in Christus hebben we leven ontvangen door de
wedergeboorte. Joh. 1:13. In Adam is alles duisternis, zonde en dood, maar in Christus is alles
gerechtigheid, licht en leven. 2 Cor. 5:21.
2. KENTEKENEN VAN BEIDE NATUREN.
Het kenteken van de oude mens is het vlees en het kenteken van de nieuwe mens is de Geest.
De zondaar in Adam is in het vlees en de gelovige in Christus is in de Geest. We hebben de
gezindheid naar onze aard. Rom. 8:5 zegt: “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid
van het vlees, en zij, die naar de GEEST zijn, hebben de gezindheid van de GEEST”. En :9 zegt: “Gij
daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de GEEST, althans, indien de GEEST VAN GOD in U
woont”. We moeten dus niet toestaan dat de gezindheid van het vlees soms bezit van ons neemt
want: “De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God”. Rom. 8:7 De hele natuurlijke mens
is vlees: geest, ziel en lichaam. Het hele natuurlijke leven, goed zowel als kwaad, is, door onze
geboorte in Adam, vlees. Joh. 3:6. Zo kunnen we God niet behagen. Rom. 8:8. God ziet in het vlees
geen goed, ook het beste wat we via onze geboorte hebben, verwerpt Hij. Ook Paulus kwam tot die
ontdekking in Rom. 7:18, hoewel hij er eerst wel anders over dacht. Fil. 3:4-6. Alleen de
wedergeboorte opent de weg van het leven voor de mens. Joh. 3:7.
3. DE HEERSCHAPPIJ VAN DE OUDE MENS.
Efeze 4:22 “Dat gij, wat Uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat”.
Col. 3:9 ”Liegt niet meer tegen elkander, daar u de oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd”.
De heerser in de oude natuur is dus de oude mens. Dat is de drijvende kracht van het vlees, deze
duistere verrader, die alles haat waar God van houdt en van alles houdt wat God haat.
4. DE ONTTRONING VAN DE OUDE MENS.
Het leven van de oude mens rust op 4 zuilen: Eigenwil, eigenliefde, eigenvertrouwen en
eigenverheerlijking. Met de zondige mens als grote Ik in het midden. Met als gevolg:
Zelfwerkzaamheid, zelfhandhaving, zelfzucht, zelfbewustzijn, zelfgenoegzaamheid enz. God kan
met die oude mens niets beginnen en heeft maar één plaats voor hem nl. het kruis, in de kruisiging
van de HEER. Daar sterft de oude mens in Christus en heeft de oude mens geen recht meer zich te
laten gelden in ons leven. Rom. 6:6 en Gal. 2:19,20. Want: “Ik ben gekruisigd en toch leef ik, (dat
is), niet meer mijn ik, maar CHRISTUS LEEFT in mij”. Zo goed als we geloven en rekening houden
met het feit dat Jezus werd gekruisigd, bijna 2000 jaar geleden, zo goed moeten we ook vasthouden
aan het feit dat onze oude mens is medegekruisigd en geen recht meer heeft om de baas te spelen in
ons leven. We zijn dus bevrijd van de oude natuur in het vlees en zijn binnen gegaan in de
nieuwe natuur van Christus. Om dat te beleven moet ons eigen Ik wel van de troon af komen.
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HET GEEST VERVULDE LEVEN

Als je naar het leven van vele christenen kijkt (en vooral naar je eigen leven) dan vraag je je
weleens af: Is het nu werkelijk mogelijk om zo met de HEER te leven of is het alleen maar een
mooie Bijbelse theorie? We zien er dikwijls nog maar zo weinig van ook in ons eigen leven.
Alles in de Bijbel bewijst dat het inderdaad mogelijk is voor iedere christen om zo met
de Heer Jezus te leven. Ieder die het leven door Christus ontvangen heeft kan het ook in
zijn volheid ervaren.
Joh. 10:10 zegt: ”Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben”.
En Col. 2:9 en 10 zegt: “Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij
hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht”. Johannes de
Doper trekt de taak van de HEER, in twee grote lijnen samen: De zonden weg te nemen en te
dopen in de Heilige Geest. Joh. 1:29-34.
a. De apostelen hadden nodig gedoopt te worden in de Heilige Geest. Hand. 1:4 en :8. Zij
waren
reeds wedergeboren en dus kinderen van God maar zij hadden nodig gedoopt te worden,
niet alleen in water maar ook in de Heilige Geest.
b. Daardoor ontvingen zij kracht. Hand. 1:8. Dat is bovennatuurlijke kracht om tegen de
bovennatuurlijke vijand te kunnen vechten en te overwinnen. Het hangt ook duidelijk
samen met het getuigen van de HEER, natuurlijk niet alleen in woorden maar vooral in
daad.
c. Het is duidelijk dat de doop in de Geest iets anders is dan wedergeboorte. Er zijn hele fijne
en goede gelovigen die niet gedoopt zijn in de Geest. In Samaria waren velen tot geloof
gekomen en gedoopt in water (beeld van de wedergeboorte) en toch moesten ze daarna nog
gedoopt worden in de Geest, waardoor speciaal Petrus en Johannes uit Jeruzalem kwamen
om hen de handen op te leggen. Hand. 8:14-17.
d. De doop in de Geest is voor iedere gelovige want deze geweldige gebeurtenis is de belofte
die de HEER van de Vader heeft ontvangen en als belofte weer aan Zijn volgelingen heeft
gegeven. Hand. 2:33,39. Hand. 1:4. Lucas 24:49. Galaten 3:14.
e. Het gevolg van de doop in de Geest is dat we door God gebruikt worden o.a. door de
gaven van de Geest, zoals het spreken in tongen. 1 Cor. 12:1-11. Het spreken in tongen is
voor iedere gelovige om zichzelf te stichten. 1 Cor. 14:4. Het is dus belangrijk dat je deze
gave veel en bewust gebruikt. Paulus deed dat ook. 1. Cor. 14:18.
f. God wil de gelovigen voor wonderbare dingen gebruiken. Kijk maar in Marcus 16:17-20.
Daar sta jij niet buiten en het is goed om te zorgen, door je leven in overeenstemming te
houden met het Woord van God, dat je gereed bent om op Gods tijd ook gebruikt te
kunnen worden. Let op vers 20. Zij predikten en de HEER bevestigde het Woord. Dan moet
dus de prediking door woord en daad in overeenstemming zijn met het Woord van God.
g. De doop in de Geest is een éénmalig gebeuren. De vervulling is een steeds weer
terugkerend gebeuren. Let b.v. op Hand. 4:8 en :31. Het is als met de kandelaar in de
tempel, die elke morgen en avond moest worden bijgevuld met olie om te kunnen blijven
branden en licht te kunnen verspreiden. Zo moeten wij elke dag ons leven openstellen voor
de Heilige Geest zodat we weer opnieuw vol zullen zijn en nieuwe kracht zullen
ontvangen. Ef. 5:18.”Maar wordt vervuld met de Geest“(letterlijk staat er: vervult U met
de Geest).
h. De doop in de Geest is niet iets om je in te beroemen en je op voor te staan. Het is genade
(iets wat je zonder verdienste verkrijgt, het is de verdienste van de HEER dat we het
verkrijgen). en we mogen het dus in grote dankbaarheid ontvangen. Laat je daarom
bewust gebruiken door de Heilige Geest.

LES 48 HOE HOUDEN WE ONS GEESTELIJK LEVEN OP
PEIL?
Bij velen leeft de vraag: Hoe kan ik voorkomen dat ik weer afzak en hoe kan ik mijn geestelijk leven
op een goed en verantwoord peil houden? Er zijn natuurlijk veel punten op te noemen die belangrijk
zijn om je geestelijk leven goed levend te houden. Enkele van de meest belangrijke willen we samen
zien. Ze zijn je ongetwijfeld wel bekend, maar vraag je wel af of ze je niet alleen bekend zijn maar ook
of je ze in de praktijk van het dagelijks leven toepast.

a. Het Woord van God. De Bijbel is een geweldig wapen in het leven van een christen. Het is het
wapen waarmee we aanvallen van de boze kunnen afslaan, maar waarmee we ook het rijk der
duisternis kunnen aanvallen met succes. Het is een deel van de geestelijke wapenrusting. Ef. 6:17.
en de HEER zelf gebruikt dit wapen zeer affectief tegen onze gezamenlijke vijand. Matt. 4:4,7,10.
Het bestuderen van de Bijbel is een voortreffelijk wapen om zonden in je leven te voorkomen.
Psalm 119:11. Het geeft ook licht in de duisternis van deze wereld. Psalm 119:105 en door dat
zelfde Woord van God kunnen we ons leven rein bewaren Psalm 119:9, 2 Tim. 3:16 vertelt ons dat
we er door worden: Onderricht (dus we leren erdoor, onze kennis in de breedste zin wordt groter):
Verbeterd (dus zowel in verkeerde gedachtengangen en in het gewone practische dagelijks leven):
Opgevoed (opvoeden vindt plaats om iemand tot een verantwoord zelfstandig leven te leiden, hier
dus vooral geestelijk leven): We kunnen ermee weerleggen (dus de leugens van de boze
onderscheiden en de waarheid zo in ons laten zegevieren. Het Woord van God keert nooit leeg tot
Hem weer, maar doet in ons leven wat God behaagt. Jesaja 55:11. Als wij het Woord van God in
ons leven laten werken zal ons geestelijk leven op peil blijven Lees daarom iedere dag in Gods
Woord en neem het in je op.

b. Het gebed. Het gebed wordt wel eens de ademhaling van de gemeente genoemd. Dat is geen
bijbelse uitdrukking, maar het geeft wel duidelijk het belang van het gebed weer. God is alwetend,
weet dus alles van ons, wat we nodig hebben, welke noden we hebben, met wat voor problemen we
zitten enz. Matt. 6:8 en Psalm 44:22 zegt dat God de geheimen van ons hart kent. (Dus ook die
dingen van jou, waar je nog nooit met iemand over hebt gesproken, God weet ze allemaal). Terwijl
God alles weet, wil Hij toch dat wij Hem alles vertellen. De voorwaarde om te krijgen is: bidden.
Matt. 7:7. Dan geeft God ons het goede: vers 11. Door zo tot God te bidden geven we aan dat we
in alles volkomen afhankelijk van Hem zijn. Als je alles bij de HEER brengt (Fil.4:6) krijg je een
geweldige vrede. Door het gebed spreken wij tot God, door de Bijbel spreekt God tot ons. Er zijn 5
elementen in het gebed nl.: belijdenis, lof, dankzegging, voorbede, verzoek. Veel mensen vragen
alleen en vergeten de rest.

c. Houdt het met God in orde. Veel christenen worden geremd doordat zij hun zonden niet belijden.
1 Joh. 1:9 maakt duidelijk dat we onze zonden moeten belijden (dat is uitspreken) en dat God ons
dan de belofte geeft dat wij volkomen rein gewassen worden door het bloed van Jezus, vers 7. Als
je gezondigd hebt blijf er dan niet mee rond lopen maar belijd altijd je schuld zo snel mogelijk voor
de HEER. Let op: Joh. 9:31 en Jozua 7:6-11. Wacht daar zelfs niet mee tot ‘s avonds laat, maar doe
het zodra je kunt. Houd het kanaal met God ook van jouw kant open.
Houdt het met de mensen in orde. Ook onze schuld aan de mensen moeten we belijden, zodat we
vrij staan, voor zover het van ons afhangt, t.o.v. de mensen. Rom. 12:18. Schuld die we niet hebben
beleden kan zelfs tot ziekte leiden. Jac.5:16. En zoals we onze schuld belijden tegenover anderen zo
moeten we als goede christenen ook vergeven als anderen ons iets hebben misdaan. Matt. 6:12 en let
vooral ook op vers 14 en 15. Zorg ervoor dat deze dingen je geestelijk leven niet kunnen afremmen.
God wil je geweldig zegenen, stel je dus open.

LES 49

CHRISTUS ONS LEVEN

Door de eeuwen heen is de opstanding van de HERE JEZUS op allerlei manieren door de duivel
en zijn duistere trawanten ontkend. Het begon al met de wachters bij het graf van de HEER die
onder druk van de hogepriester en zijn medewerkers rondvertelden dat de discipelen het
lichaam van de HEER hadden gestolen. Deze aanvallen en leugens over de opstanding van de
HEER JEZUS gebeuren niet toevallig, maar omdat onze vijand weet dat de opstanding zo
ontzettend belangrijk voor ons is en van onvoorstelbare betekenis voor ons geestelijk leven.
a. MEDE-OPSTANDING MET CHRISTUS, DE NIEUWE MENS GESCHAPEN. Het medegekruisigd
zijn met Christus opent de weg naar de mede-opstanding van Hem. Je kunt zeggen: De
dood is de deur naar het leven. De Romeinenbrief laat ons zien, dat het niet ophoudt met
het feit dat we met Christus zijn gestorven, maar dat we dan ook met Hem opstaan in een
nieuw leven. Rom. 6:5. Vers 8 en 11 onderstrepen dat feit nog eens met grote nadruk. Zijn
opstanding en hemelvaart laten de gelovige in een nieuw rijk binnengaan en laat in hem
het nieuwe leven beginnen. In Ef. 2:4-6 staat dat o.a. zeer duidelijk vermeld en Ef. 4:24
zegt ons hoe die nieuwe mens er uitziet, niet zichtbaar, maar geestelijk. Het is dus: Met
Christus aan het kruis, in het graf (doop), in de hemelse gewesten. Zijn totale overwinning
wil de HEER met ons delen. Laat dat tot je doordringen.
b. DE GELOVIGE IN CHRISTUS. We zijn vanuit Adam overgegaan in Christus. Vanuit het rijk
van de zonde zijn wij overgegaan in het rijk van God. De woorden “in Christus” worden
in het N.T. ong. 130x gebruikt. Deze twee woorden zijn zeer belangrijk om de
tegenwoordige verhouding tussen Jezus en de gelovige te verstaan. In Christus zijn
betekent: zijn, waar Hij is, zijn wat Hij is en delen wat Hij heeft. Christus is in de hemel,
dus is dat ook de bestemming van de gelovige. Ons ware burgerrecht is in de hemel. We
zijn vreemdelingen op de aarde. Fil. 3:20, Hebr. 13:14. Je huidige adres is maar een
tussenstation, al maken velen geweldige plannen voor de toekomst hier op aarde. Als je
plannen maakt houd dan rekening met het feit dat je maar met zeer tijdelijke dingen bezig
bent. Het aardse is dikwijls een duidelijke vijand. Col.3:1,2. Zijn wat Christus is. Jezus is
het Hoofd van het lichaam en wij zijn zijn leden. Jezus en wij hebben dus hetzelfde leven.
1 Joh.4:17. Wij zijn a.h.w. in Christus opgenomen. Als God naar ons kijkt ziet Hij onze
Heiland, want wij zijn in Christus. Delen wat Hij heeft. Alles wat Christus bezit mogen
wij door geloof bezitten. Vreugde, vrede, overwinning, kracht, heiligheid, het is ons deel in
Jezus. Ef. 1:3 en Rom. 8:32. Je mag dus leven als een geestelijke miljonair.
c. CHRISTUS IN DE GELOVIGE: DE NIEUWE SCHEPPING. Doordat de Heilige Geest van ons
een nieuwe schepping maakte, opende Hij de weg tot een wonderbare vereniging met
Christus in ons leven. Jezus en de gelovige zijn nu voor eeuwig één. Gal.2:20. Christus
leeft in mij. Maar let op: eerst: Ik ben met Christus gekruisigd. Daarna: Christus leeft in
mij. Het is dus belangrijk dat we dat beseffen en de HEER ruim baan geven in ons leven. Er
zijn zoveel problemen die wij niet kunnen oplossen, zoveel strijd waarover wij geen
overwinning kunnen behalen. Maar Jezus kan het en hij leeft in jou en mij. Joh.15:5.
Paulus had daar soms nood over. Gal. 4:19. Paulus spreekt duidelijk voor zichzelf uit en
voor de Collossensen dat Christus hun leven is. Col.3:4
CHRISTUS

IS ONS LEVEN EN HIJ WIL ZIJN GANSE HEERLIJKHEID EN ZIJN MACHTIGE
OVERWINNING MET ONS DELEN. HET IS ZEER BELANGRIJK DAT WE ONS DAT BEWUST ZIJN EN
HEM GELEGENHEID GEVEN ZICH IN ONS LEVEN TE OPENBAREN.
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EVANGELISATIE

MOTIVERING
Waarom evangeliseren we in de vorm van: Intergemeentelijke-evangelisatie
Papieren-evanglisatie
Straat-evangelisatie enz. enz.
We moeten duidelijk beseffen waarom we dit doen en waar we mee bezig zijn. Het motief
kan zijn: Nood voor de zondaar, die verloren dreigt te gaan. In Spr. 24:11 staat duidelijk
wat de situatie is van iemand die niet in Jezus gelooft. Ook 1 Joh. 5:12 is daar zeer duidelijk
in. Spr. 24:11 geeft tevens onze taak aan en vers 12 laat ons zien dat we ons niet aan onze
verantwoordelijkheden mogen onttrekken. Paulus zegt dat met andere woorden in 1 Cor. 9:16.
Nood voor zondaren is dus duidelijk een bijbels motief. Er is echter een motief dat nog
zwaarder weegt. Het Hoofdmotief om het evangelie uit te dragen is: Omdat de HEER zelf aan
iedere christen de opdracht geeft dit blijde evangelie aan anderen door te geven opdat ook
zij Christus zullen leren kennen als hun persoonlijke Verlosser. Math. 28:19. God zou ook
engelen deze boodschap kunnen laten brengen, maar Jezus wil juist dat zijn volgelingen dat
zullen doen, dus U en Ik. (Bij Cornelius in Hand. 10:3 komt een engel in een gezicht op
bezoek om hem te vertellen dat hij Petrus moet laten halen, opdat Petrus hem het evangelie
kan brengen. Die engel had het toch ook gekund? Maar God heeft de christenen uitgekozen
om de blijde boodschap door te geven, dus moest Petrus er een verre reis voor maken.) Hoe
zouden de mensen kunnen geloven als zij de boodschap niet zouden horen? Daar is
verkondiging op allerlei manier voor nodig. Rom. 10:14,15,17. Deze generatie zal het van ons
moeten horen. Daarom gaf Jezus aan ons de opdracht: Gij zult mijn getuigen zijn tot aan het
uiterste der aarde. Hand. 1:8.
Door de gehoorzaamheid in deze dingen krijgen wij een geweldige status. Door ons zo ten
dienste van God te stellen (Rom.6:13b) worden we:
Gezanten van Christus 2 Cor. 5:20 De gezant is vertegenwoordiger van zijn
Meester, wij dus van onze Meester. Wij vertegenwoordigen Jezus op deze wereld.
Gods medewerkers 1 Cor. 3:9 We mogen met God meewerken! Met de Almachtige.
Wij, gewone mensen mogen met God meewerken. Besef en laat goed doordringen
wat een geweldige hoge plaats we zo in de dienst van God hebben.
Het is dus logisch dat de vijand van God ook de vijand is van allen die voor God werken en
dat hij alles zal doen om het werk van God te verstoren. Ook de werker in Gods koninkrijk
laat hij niet ongemoeid. 1 Petr. 5:8. We hoeven echter niet bang te zijn van deze vijand omdat
onze Heiland deze vijand heeft verslagen. Col. 2:15. En God maakt ons in de bijbel duidelijk
dat wij met Christus meer dan overwinnaars zijn. Rom. 8:37. We zijn dat natuurlijk alleen in
de HEER en daarom ook is het erg belangrijk dat je zorgt dat je leven met de HEER in orde is
en je een open vat bent voor de HEER, zodat Hij je echt kan gebruiken.
Gelukkig laat de HEER ons niet in eigen kracht tegen de vijand vechten. De HEER weet, dat
onze eigen krachten veel tekort zouden schieten en daarom schenkt Hij ons zijn kracht om de
vijand te bestrijden en zijn rijk af te breken. Daarom zegt de HEER: Maar gij zult kracht
ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. Hand. 1:8. De doop in de Geest is voor
iedere gelovige. Het is de belofte die Jezus van de Vader ontving, toen Hij was opgevaren
naar de hemel. Toen heeft onze Heiland deze belofte aan zijn gelovige doorgegeven, opdat we
allen onze hand zouden leggen op deze belofte. Handelingen 2:33
Wat de Heer belooft, doet Hij ook. Hand. 2:33,39. Gal. 3:14. En we hebben deze doop in de
Geest nodig in de strijd tegen de vijand, want zegt onze HEER: “U zult kracht ontvangen”. Die
U bent U. Jezus rust ons toe voor de strijd, zodat we met Hem meer dan overwinnaar zijn.
Leer de volgende teksten uit het hoofd:
1 Joh. 5:11,12, 1 Joh. 1:9 en 1 Cor. 10:13.
1 Joh. 3:8 zegt: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel
zou verbreken. In dit proces van het verbreken van de werken van de duivel zijn wij als
christenen zeer betrokken. De mensen met wie wij in contact komen kunnen noden hebben.
Hun nood kan zijn: hun zonden, het verleden, hun ziekte, hun krachteloosheid enz. Onze taak

zal het zijn om hen verder de weg te wijzen en te zorgen dat niet hetzelfde gebeurt als bij
sommigen in de gelijkenis van de zaaier. Mat. 13:10-23. In het bijzonder vers 19-20, 21-22.
Denk eraan, we zijn Gods medewerkers en gezanten van Christus. Wij moeten de mensen nu
opvangen en hen verder de weg wijzen opdat zij echt met Jezus zullen gaan leven.
Als iemand met zijn zonden komt is het van groot belang dat we rustig luisteren. Het gaat om
die ander en niet om ons en het is van het grootste belang dat hij rustig en duidelijk alles kan
vertellen wat hij kwijt wil. Luister dus aandachtig en verzeker de ander dat zijn geheimen
veilig zijn bij u. (Lees eens aandachtig Spr. 11:13.) Betoon u dus betrouwbaar van geest.
Het is noodzakelijk dat de mens zijn zonden belijdt, wil hij echt gereinigd worden en van de
macht van de zonde bevrijd. 1 Joh. 1:9 zegt: indien. Dat is dus een voorwaarde. Belijden wil
zeggen: uitspreken wat voor zonden er gedaan zijn. Met name de zonde noemen: HEER, ik
heb dat en dat gedaan. Als u mensen tot de Heer mag leiden, laat hun dus hun zonden met
name voor God uitspreken en help hen daarbij als dat nodig is. Na de belijdenis zijn de
zonden radicaal weggewassen, zie 1 Joh. 1:9 “te reinigen van alle ongerechtigheid”. Maak
hen dus duidelijk dat dit nu werkelijk heeft plaats gevonden en dat ze dus niet meer moeten
piekeren over hun zonden. Waar dat nodig is moeten we hen uitleggen waarom iets zonde is.
Voor occulte zonden kunnen we bv. Deut. 18:10-14, Jes. 8:19 of Lev. 20:27 gebruiken. Let op
Deut. 18:12 dat deze zonden gruwelen zijn voor God. Men heeft rechtstreeks hulp bij de boze
gehaald en dat is een bijzondere belediging voor God. Daarna zal de boze, die beslag op deze
mens had gelegd bestraft moeten worden en teruggestuurd naar waar hij thuis hoort. Marc.
16:17. Door de zonden-belijdenis en de daarop volgende reiniging door het bloed van Jezus
zijn de rechten van de boze in dit leven verdwenen. We mogen die mens dus bevrijden in de
Naam van Jezus.
Als iemand tot de HEER komt kan het nodig zijn dat we gebruik maken van de volgende
teksten. Dit zal van geval tot geval natuurlijk verschillend zijn. Vertrouw hierin ook op de
leiding van de Heilige Geest.
Bij twijfel of men wel een zondaar is
: Rom. 3:23a, Rom. 5:12b en 1
Joh. 1:10
De zonde moet gestraft worden
: Rom. 6:23a
Straf brengt oordeel en moet gedragen worden
: Hebr. 9:27
Jezus droeg de straf voor ons.
: Jesaja 53:5, Rom. 4:25, 1 Cor. 15:3
Het is voor ieder mens nodig en mogelijk om Jezus aan
te nemen
: Joh. 1:12, Joh. 4:16
Daardoor krijgt de mens eeuwig leven
: 1 Joh. 5:11,12
Zo worden we een nieuwe schepping
: 2 Cor. 5:17
Geen vaag vermoeden, maar zeker weten
: 1 Joh. 5:13
Bestudeer deze teksten biddend en aandachtig en herhaal ze regelmatig. Wij weten dat het
Woord van God leven geeft aan wie het biddend leest. God zal u de wijsheid geven op het
moment dat u dat in een gesprek nodig hebt en de Heilige Geest zal onherroepelijk die teksten
in uw gedachten brengen die op een bepaald moment gebruikt moeten worden en die u in uw
hart hebt geborgen. Lees ook nog 2 Tim. 3:16 en Jes. 55:10,11. Leer de volgende teksten uit
het hoofd: 2 Cor. 5:17, Joh. 1:12, Joh. 3:16 en Joh. 14:6.
Een geweldige bemoediging voor ons allen is de tekst 1 Cor. 15:58. Een oproep aan ons allen
om onwankelbaar te zijn en standvastig. Dat mogen we ook in alle rust zijn, want Rom. 8:31
zegt: ”Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Bovendien zegt de tekst uit Cor. dat onze
arbeid niet tevergeefs is. We spannen ons dus niet voor niets in, maar we weten dat de HEER
grote dingen gaat doen, en dat Hij ons daarvoor gaat gebruiken. Denk aan het feit, dat we
Gods medearbeiders zijn. In 1 Cor. 3:9 hebben we dat de vorige les duidelijk gezien.

Een aantal praktische punten; voor nazorgwerk in het algemeen.
• Als nazorgwerker tijdens een evangelisatiedienst bv. zet de geestelijke werker zich geheel
voor de ander in. Het zelf genieten komt dus pas op de 2e plaats.
• U bent een instrument van de HEER, die door U die ander wil ontmoeten, helpen,
bevrijden, dopen in de Geest enz.
• Daarom moet u zich goed op een evangelisatiedienst voorbereiden: a. door dagelijks gebed
b. u zou er ook eens voor kunnen vasten (geen gebod)
• Die ander moet tot Jezus komen. Niet gauw even op de knieën, om er zoveel mogelijk af te
werken. Geen haastwerk dus. Neem de tijd die nodig is en stel u dan weer beschikbaar om
eventueel met iemand anders te spreken. Liever één radicaal tot Jezus brengen, dan 10
afrausen.
• Bidt, of de Geest uw aandacht zal vestigen op de juiste persoon. Bij voorkeur van hetzelfde
geslacht.
• Voor alles: luister, luister, luister, luister en geeft hem/haar gelegenheid zijn/haar
problemen te vertellen.
• Als u bidt, breng dan al de noden voor de HEER en laat hen zelf bidden.
• Als u afspreekt zelf contact te blijven houden, kom dat dan ook na.
• Keer in het gesprek steeds terug tot Jezus. Laat je niet afleiden door problemen, zoals bv.
waar Kaïn zijn vrouw vandaan haalde. Het gaat nu om Jezus, niet om Kaïn.
• Maak uzelf niet interessant, maar breng de HEER naar voren.
• Als iemand tot de HEER is gekomen vertel dan dat de HEER met die persoon doorgaat. Fil.
1:6.
• Denk bij gesprekken om uw adem. Slechte adem kan een belemmering voor de ander zijn.
• Als ze uit uw eigen plaats komen, neem ze dan mee naar de samenkomst (haal ze zelf even
op).
• Als u er zelf niet meer uitkomt, roep dan een ander om hulp. Schaam u hier niet voor.
Vertel hen die tot de HEER gekomen zijn het volgende:
a. dat ze iedere dat uit de bijbel moeten lezen
b. iedere dag moeten bidden
c. een vaste samenkomst gaan bezoeken
d. moedig hen aan te gaan getuigen
Wie veel strijd heeft kunt u bemoedigen met 1 Cor. 10:13
Prent vooral Joh. 15:5 in uw hoofd.
Jezus zei: Zonder mij kunt u niets doen.
Vertrouw op de HEER .
Spreek nooit negatief, maar positief over de kerken, dus kraak de kerk niet af.

